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PREDHOVOR

 Obsah tohto ročníka ročenky Spišského dejepisného spolku je po-                                                                                                                              
merne pestrý. Sú tu jednak štúdie, ktoré odzneli ako prednášky                                 
na akciách spolku v roku 2012, jednak tie, ktoré boli obsahom konfe-  
rencií v roku 2013. V prvom prípade ide najmä o štúdie týkajúce sa 
spišského zálohu a jeho zániku, v druhom je tu rad veľmi zaujímavých 
štúdií o živote viacerých mužských reholí na Spiši. Sú založené na do- 
teraz neznámych prameňoch a prinášajú mnoho nových údajov k tejto 
problematike. Viaceré štúdie sa však týkajú aj novších dejín Spiša, ktoré 
sú čiastočne ešte do súčasnosti „terra incognita“. Prirodzene, nemôžu 
chýbať štúdie či články o významných osobnostiach Spiša, ktoré boli                                                                                                                                
činní v rôznych oblastiach, či je to už turistika (Grosz), hudba (Záthu- 
reczky) alebo teológia a história (Mišík). Veľmi nás teší, že môžeme 
predstaviť práce viacerých mladých historikov, pochádzajúcich nielen 
zo Spiša, ale zaoberajúcich sa spišskou problematikou. 
 Predložená ročenka má dve zvláštnosti. Bola vydaná ešte v roku         
2013 a nie k valnému zhromaždeniu nasledujúceho roku. Chceli sme  
vyhovieť našim mladým vedcom, ktorí potrebujú byrokratom vykázať  
svoju činnosť ešte v tomto roku. Táto okolnosť zavinila, že rukopis                                                                                                                          
nemohol prejsť riadnou jazykovou korektúrou, za čo sa ospravedlňu- 
jeme. Na druhej strane sme museli prejsť na nový spôsob recenzova-
nia príspevkov. Doteraz bola každá štúdia recenzovaná zvlášť. Nové                     
predpisy vyžadujú recenzovanie celého zborníka dvomi posudzova-                                    
teľmi v istom pedagogickom postavení. Patrí im vďaka, že sa tejto  
neľahkej úlohy zhostili v pomerne krátkom čase, ktorý mali k dispo-                                                                                                             
zícii.
 Veríme, že pri novom vedení Spišského dejepisného spolku, ktoré                
vzíde z hlasovania na valnom zhromaždení, sa v tejto tradícii bude 
pokračovať a hodnota ročenky stúpne.

Levoča, 15. 11. 2013                                                      Zostavovateľ
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130 ROKOV OD ZALOŽENIA
SPIŠSKÉHO DEJEPISNÉHO SPOLKU

Ivan Chalupecký

Pre kultúrne dejiny Spiša, ale aj Slovenska, mali mimoriadny význam dva 
spolky: Uhorský karpatský spolok a Spišský dejepisný spolok. Prvý z nich, 
založený v roku 1873, položil základy tatranskej turistiky a turistiky vôbec  
tým, že ju nielen propagoval, ale že vybudovaním turistických chodníkov                 
a vysokohorských chát túto turistiku vôbec umožnil.1

Druhý z nich, Spišský dejepisný spolok, ktorý bol založený takmer presne 
pred 130 rokmi – 18. decembra 1883 – sa zaslúžil jednak o poznanie bo-
hatých dejín Spiša, o ich propagáciu, ale založil aj dnešné Spišské múzeum 
v Levoči. Spolok združoval nielen historikov, ale aj záujemcov o dejiny 
Spiša. Jeho činnosť síce bola prerušená v roku 1946, keď bol z politických 
dôvodov zrušený, ale od roku 1965 fungoval v inej podobe, ako Krúžok 
historikov Spiša Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa v roku 1992 
vrátil k svojmu pôvodnému menu i forme jestvovania.

Preto v dejinách Spišského dejepisného spolku rozoznávame tri obdobia 
jeho činnosti:
1. Od jeho založenia v roku 1883 do zrušenia v roku 1946;
2. Činnosť v rokoch 1965 – 1992 ako Krúžok historikov Spiša Slovenskej 

historickej spoločnosti;
3. Od roku 1992 dodnes, keď bol obnovený ako samostatný spolok.

Každé uvedené obdobie je niečím charakteristické. V každom však vyko- 
nával svoje základné poslanie: Združovať regionálnych historikov a milovník-
ov dejín Spiša, vzdelávať ich prednáškami prípadne článkami či štúdiami, 
pomáhať im v historickom výskume a nabádať ich k nemu, chrániť pamiatky 
Spiša, pestovať v Spišiakoch regionálne povedomie a lásku a úctu k dejinám.

I. Spišský dejepisný spolok (Szepesvármegyei történelmi társulat, 
   Zipser historischer Verein)

Po revolúcii 1848/49 a po páde Bachovho absolutizmu, najmä však po                           
Rakúsko-maďarskom vyrovnaní, sa vytvorili podmienky budovania modernej                                                                                                 

1  O jeho dejinách pozri o. i.: GROSZ, Alfred: Die Hohe Tatra. Geschicjte des Karpatenvereins. 
Stuttgart 1961.
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občianskej spoločnosti. Svoju osobnú slobodu dávali občania najavo aj tým, 
že sa začali združovať do mnohých spolkov, počnúc charitatívnymi, cez 
športové, turistické, hasičské, kultúrne a iné. Spolky najmä po roku 1870 
začali na Spiši rásť ako huby po daždi. Po založení Uhorského karpatského 
spolku v roku 1873 v Kežmarku, už v rokoch 1874 – 1875 vyzvali niektorí 
milovníci histórie Spiša v tlači k založeniu Spišského dejepisného spolku. 
Nemali však hneď úspech. Až profesorovi levočského gymnázia Dr. Kolo-
manovi Demkovi sa podarilo po dvojročnej aktivite dosiahnuť, že sa nie-
koľkí milovníci dejín zišli 26. apríla 1883 v levočskej radnici a dohodli sa 
na založení samostatného Spišského dejepisného spolku. Založili prípravný 
výbor, vypracovali stanovy, získali prvých vyše 100 členov, ktorí na zakla-                                                                                        
dajúcom valnom zhromaždení 18. decembra 1883 v levočskej radnici založili 
spolok. Stanovy predložili ministrovi vnútra, ktorý ich 19. novembra 1884 
schválil.2

Spolok si vytýčil hlavne dve základné úlohy: Zbierať a uschovávať všetko 
cenné, čo sa v priebehu dejín na Spiši vytvorilo. Šlo najmä o predmety hnu-                                                                               
teľné, ktoré sa mali zbierať, spracovávať a prezentovať v múzeu, ktoré sa                   
za tým účelom malo založiť, v archíve a v knižnici, ale aj o pamiatky 
nehnuteľné. Aj u nich a malo dbať, aby sa nezničili a zachovali pre budúce 
generácie. Druhou úlohou bolo pestovať a podporovať historický, archeolo-                                                                                             
gický a národopisný výskum, publikovať výsledky výskumu písomne i prostred-                                                                                               
níctvom prednášok a tak pôsobiť aj osvetovo na širokú verejnosť. Do svojho 
úsilia zapojil nielen významné osobnosti svojej doby – jeho predsedami 
bývali spišskí hlavní župani, podžupani či biskupi –, ale aj mestá a obce. 
A to prinieslo výsledok. Už v roku 1886 otvoril Spolok spolu s mestom 
Levoča múzeum, ktoré tvorí zárodok dnešného Spišského múzea v Levoči. 
Múzeum dlho patrilo Spolku a dlho ho aj spravoval. Založenie vlastného 
archívu a významnejšej knižnice sa Spolku nepodarilo, ale svojou činnosťou 
sa postaral o záchranu nejednej historickej pamiatky.

Dejiny pôvodného Spišského dejepisného spolku môžeme rozdeliť na tri 
obdobia, ktoré sa navzájom dosť líšili:
1. Obdobie od založenia do roku 1900, ktoré sa vyznačuje intenzívnou 

publikačnou činnosťou;
2. Obdobie rokov 1901 – 1918, kedy publikačná činnosť síce pokračuje, 

ale zameriava sa na publikovanie prameňov a na súpis pamiatok;
3. Obdobie rokov 1919 – 1946, keď sa pre štátoprávne zmeny i výmenu 

generácií činnosť Spolku dostáva do istej krízy a zameriava sa hlavne 
na ochranu pamiatok a na budovanie múzea.

2 Podrobnejšie dejiny spolku pozri: CHALUPECKÝ, Ivan: Spišský dejepisný spolok v Levoči.         
In: Spiš. Vlastivedný zborník, 2. Košice 1968, s. 355 – 364.
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Počet členov Spolku kulminoval okolo roku 1900, keď mal 500 členov 
nielen zo Spiša, ale aj z iných oblastí Uhorska. 

Najlepší a najmarkantnejší výsledok dosiahol Spolok v oblasti publikačnej. 
Vydával rôzne druhy publikácií, ktoré sa vyznačujú vysokou vedeckou 
hodnotou a bez ktorých sa ani súčasná historická veda o Spiši nezaobíde. 
Publikácie vychádzali v niekoľkých sériách: ročenky, milenárne vydania                   
a časopis Spolku.

V rokoch 1885 – 1914 Spolok vydával ročenky. Členovia ich dostávali 
zdarma. Spočiatku (1885 – 1889) vychádzali ročne a publikovali rôzne 
prednášky a štúdie z dejín Spiša, ale aj správy z života Spolku. Od roku 
1891 boli väčšinou monotematické. V ich rámci vyšli napr. Pirhallove De-
jiny Spišského prepoštstva, Demkova Spišskosobotská kronika, Hajnóciho 
Inventár archívu mesta Levoče či Balove Dejiny Spišského hradu. Cenný 
je XI. ročník. v ktorom Sámuel Weber uverejnil tretí dodatok k Spišskému 
diplomatáru Karola Wagnera. Celkove vyšlo 13 ročníkov.

Súčasťou osláv tisíceho výročia Uhorska – tzv. milénia – malo byť aj 
vydanie monografi í všetkých žúp. Bolo organizované centrálne a v rámci 
edície nazvanej Magyarország vármegyei és városai podarilo sa vydať väčši-
nou hodnotné monografi e vyše 20 uhorských žúp. Spišiaci odmietli účasť             
na spoločnej monografi i a chceli ju vydať samostatne. Ukázalo sa však, že 
dejiny Spiša sú oveľa zložitejšie ako dejiny iných žúp a napriek tomu, že                   
sa na monografi i Spiša pracovalo už od roku 1885, nenašiel sa dostatok 
prostriedkov na fi nancovanie tak náročného diela. Preto Spolok v roku 1894 
dočasne od svojho zámeru upustil a rozhodol sa publikovať čiastkové vý-  
sledky výskumu vo vlastnej edícii tzv. milenárnych vydaní. Vychádzali                            
v rokoch 1895 – 1901 a v 6 zväzkoch vyšla Weberova Bibliografi a Spiša                    
a Münnichov Pravek Spiša (I), Svábyho Dejiny XIII zálohovaných spišských 
miest (II), Hradského Dejiny Stolice X spišských kopijníkov (III), Pirhallove 
Dejiny Spišského prepoštstva (IV), Demkove Dejiny Levoče I(V) a Svábyho 
Sociálne pomery obyvateľov Spiša v 18. a 19. storočí (VI). V tlači boli aj 
Dejiny spišských banských miest od Hajnóciho, ale pre vojnu k vydaniu 
došlo až v roku 1933 v Budapešti. Pracovalo sa ešte na Dejinách Kežmarku, 
Spišskej župy, spišských opátstiev, rodu Sigray a pod. 

V rokoch 1909 – 1919, 1921, 1922/23, 1926, 1932 a 1936 vydával Spolok 
aj svoj časopis Správy z minulosti Spišskej župy (Közlemények Szepes 
vármegye múltjából). Spočiatku vychádzal štyrikrát do roka, ku koncu len 
jedno číslo ročne alebo zriedkavejšie. Boli v ňom uverejnené desiatky veľmi 
cenných štúdií a aj jeho úroveň bola veľmi vysoká.

Spolok vydal okrem uvedených edícií aj niekoľko významných prác. Boli 
to najmä Umelecké pamiatky Spišskej župy v 3 zväzkoch od Divalda a Vaj-                                                                
dovského (1905 – 1907), Hainova Levočská kronika (1910 – 1913), historická                                                             

130 rokov od založenia Spišského dejepisného spolku
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mapa Spiša, Kôszeghyho katalóg výstavy spišských umelcov v roku 1933                
v Kežmarku a jeho kniha o Pamiatkach antonitov v Dravciach (1933)                                                                                                
a na koniec Špirkova kniha: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša 
(1937). Ako členský podiel sa dávala aj kniha Jána Vencka: Dejiny Štiav- 
nického opátstva na Spiši (1927). 

Už len tento stručný výpočet dokazuje nesmiernu aktivitu a význam 
Spišského dejepisného spolku. Okrem toho organizoval aj mnoho prednášok, 
výstav, vlastivedných vychádzok a spolupracoval aj s verejnými orgánmi 
pri niektorých príležitostiach. Touto činnosťou sa Spišský dejepisný spolok 
dostal na čelo všetkých podobných spolkov v Uhorsku.

Po vzniku ČSR sa Spolok dostal do problémov. Pretože väčšina jeho členov 
patrila medzi odchovancov maďarských škôl a niektorí z nich sa presťahovali 
do Maďarska, dívala sa naň nová česká inteligencia podozrievavo. Považovali 
ho za maďarónsky spolok. Stanovy síce boli v roku 1924 potvrdené aj novou 
vládou, do jeho čela sa dostali aj Slováci, napr. Matúš Pajduššák, ročenky 
vydával aj v nemčine a slovenčine, predsa však necítil verejnú podporu      
a preto sa venoval najmä Spišskému múzeu v Levoči a ochrane pamiatok. 
Pričinil sa o záchranu Červeného kláštora, fresiek v Dravciach i budovy                                                                                   
na Mäsiarskej ulici v Levoči, kam bolo presťahované múzeum. V januári 
1946 bol na základe vyhlášky č. 51/1945 Zb. n. SNR rozpustený.

Krúžok historikov Spiša Slovenskej historickej spoločnosti

V tzv. „období socializmu“ samostatné spolky mimo „Národného frontu“ 
nemohli existovať. Pre historikov pôsobila pri Historickom ústave SAV len 
Slovenská historická spoločnosť. Tá sa však v 60. rokoch snažila rozšíriť 
svoju činnosť na regióny prostredníctvom regionálnych krúžkov. Tak vnikol 
na podnet spišských historikov 18. mája 1965 v Levoči Krúžok historikov 
Spiša Slovenskej historickej spoločnosti. Prihlásilo sa doň značné množstvo 
miestnych historikov, ale aj mnoho milovníkov histórie pracujúcich v iných 
oblastiach.3 Spolok pracoval 25 rokov pomerne aktívne a každý rok organ-
izoval schôdze (bolo ich vyše 40), vlastivedné semináre na rôzne témy (18) 
ale aj kolokviá (2) a vlastivedné exkurzie na historické lokality doma aj 
v zahraničí. Krúžok však videl svoje poslanie aj v pestovaní historických 
tradícií, preto často inicioval oslavy výročí miest a obcí a na mnohých sa aj 

3  Pozri: CHALUPECKÝ, Ivan: Krúžok historikov Spiša a Spišský dejepisný spolok. In: Historický 
časopis, 55/2007, s. 196 – 200; GRIGER, Michal: Činnosť Krúžku historikov Spiša. In: Z minu-
losti Spiša, I/1993, s. 10 – 16; PAVLÍK, Eduard: Z činnosti Krúžku historikov Spiša. In: Spiš, 
vlastivedný zborník, 1/1967, s. 188.
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organizačne podstatne podieľal. Dôležitým bolo jeho upozornenie spišských 
miest na výročie vydania veľkého spišského privilégia z roku 1271, ktoré 
ich povýšilo na mestá, ale upozornil aj na 450. výročie dokončenia Oltára 
sv. Jakuba od Majstra Pavla v Levoči. Tým podnietil mnoho pekných osláv. 
Viaceré mestá vydali pri tejto príležitosti malé monografi e alebo zborníky 
o svojich dejinách. Spolu s múzeami sa podieľal aj na vydávaní Vlastived-
ného zborníka Spiš.4 Význam Krúžku spočíval v tom, že sa mu podarilo 
skĺbiť spišských historikov a milovníkov dejín Spiša, prostredníctvom osláv 
výročí ale aj prednáškami prehĺbiť záujem o dejiny Spiša a národnú hrdosť 
na dejiny, ale najmä to, že sa mu podarilo zachovať si po celú tú neľahkú 
dobu nezávislosť od politických orgánov. Mal viac členov z radov kňazov 
ako učiteľov.

II. Spišský dejepisný spolok

Po novembri 1989 sa situácia zmenila. Opäť nastala možnosť združovať sa 
v samostatných spolkoch. A tak 4. januára 1992 sa členovia Krúžku historikov 
Spiša rozhodli založiť samostatný Spišský dejepisný spolok.5 Prijali sa aj sta-                         
novy, ktoré zaregistrovalo Ministerstvo vnútra 22. apríla 1992. Zakladajúce 
valné zhromaždenie bolo 27. júna 1992 v Podolínci. Zvolil sa výbor a určilo                                                            
sa zameranie Spolku. Členská základňa sa začala sľubne vyvíjať. Od začiatku                                                                                   
do súčasnosti sa doň prihlásilo 554 členov riadnych, kolektívnych i podporu-
júcich. Z nich medzitým viacerí zomreli, viacerí vystúpili alebo boli vylú-                                                                                           
čení, tak že v súčasnosti má spolok 348 aktívnych členov. Je povzbudzujúce, 
že na akciách Spolku, ktoré sa konajú na rôznych miestach, sa zúčastňuje                                                     
70 – 100 členov. Spolok každoročne organizuje valné zhromaždenie – každý 
3. rok s voľbami –, dve konferencie alebo odborné semináre a jednu exkurziu 
pre členov a ich rodinných príslušníkov. Akcie sa konajú vo vlastnej réžii                   
a v rôznych miestach Spiša. Okrem toho Spolok je často spoluorganizáto-                             
rom rôznych akcií. Tak viackrát spolupracoval s Archeologickým ústavom SAV                          
(napr. zorganizoval oslavu 80. narodenín významného archeológa Dr. Bela                                                                                                          
Pollu), často spolupracoval s obcami a mestami alebo inými inštitúciami      

4  CHALUPECKÝ, Ivan: Vlastivedný zborník Spiš, jeho genéza a začiatky. In: Spiš. Vlastivedný 
zborník, 6/2012, s. 11 – 13.

5  CHALUPEDKÝ, Ivan: 10 rokov činnosti Spišského dejepisného spolku. In: Z minulosti 
Spiša    IX-X/2001-2002, s. 302 – 307; Tenže: Nadväzujeme na dobrú tradíciu. In: Z minulosti 
Spiša  I/1993, s. 7 – 9; Tenže: Akcie a prednášky SDS v rokoch 1992 – 2004. In: Z minulosti 
Spiša XII/2004, s. 216 – 235; Nie náhodou bol v roku 1883 založený Spišský dejepisný spolok.                                             
In: Kultúrne dejiny, 1/2010, s. 123 – 128; 
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pri ich oslavách (Levoča, Spišská Nová Ves, Spišský Štvrtok, Poprad, Spišská 
Stará Ves, Podolínec, Spišská Belá, Kežmarok, Nálepkovo, Iliašovce, Smiža-
ny, Letanovce, Spišská Kapitula, Nowy Targ, Ľubica, Spišské biskupstvo, 
Hotel Grand v Starom Smokovci), organizoval spomienky na významných 
Spišiakov (Matúš Pajduššák, Štefan Miššík, Valentín Kalinay, Jozef Vojtas, 
Samuel Weber, Alojz Miškovič, Jozef Štolc, Ján Olejník) alebo na významné 
udalosti, ako bolo napr. založenie Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. 
Mnohé z týchto akcií majú odraz aj v samostatných publikáciách. Spolok 
nadviazal aj medzinárodnú spoluprácu. V roku 1993 podpísal zmluvu o vzá-
jomnej spolupráci s Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciól Nauk v Nowym 
Targu, na základe ktorej sa zorganizovalo viacero medzinárodných podujatí, 
a 17. novembra 1997 podpísal v Krakove Dohodu o spolupráci so Spolkom 
Slovákov v Poľsku. Doterajším vyvrcholením medzinárodnej spolupráce 
však bola konferencia: Od Spiša po Sedmohradsko. Migrácia a vývoj miest v 
11. – 15. storočí v roku 1998 v Levoči spolu so Südostdeutsche Historische 
Kommission a s Südostdeutsches Kulturwerk.

Na svojich akciách venoval Spolok pozornosť mnohým témam, ako napr. 
gotickému umeniu, revolučným rokom 1848 – 1918 – 1948 na Spiši, panským 
sídlam, etnológii i archeológii Spiša, národným a etnickým spoločenstvám, 
Spišu v 10. – 20. storočí, Stolici X spišských kopijníkov, Učiteľskému ústavu 
v Spišskej Kapitule v súvislosti so slovenskou duchovnou kultúrou, stredo-                                                                                       
vekému osídleniu Spiša, využívaniu regionálnych dejín vo vyučovaní, heraldike 
a sfragistike, tzv. spišskému zálohu, ale aj násilnostiam komunizmu a perze-
kúcii cirkví a politických väzňov, Barbaskej noci, národnostným a etnickým 
spoločenstvám na Spiši, kultúrnemu dedičstvu, umeniu na Spiši, národopisu                      
a archeológii Spiša, dejinám spišského baníctva, slovensko-poľským vzťahom 
v rokoch 1937 – 1947, dejinám dopravy a iným témam. Na konferenciách 
prednášali nielen členovia spolku, ale aj mnohí odborníci zo Slovenska                               
i zo zahraničia, najmä z Poľska, Nemecka, Rakúska, Čiech, Rumunska či                            
z Maďarska. Doteraz odznelo na celkove 57 konferenciách a podobných 
akciách 391 prednášok. Mnohé z nich boli uverejnené v spolkovej ročenke, 
alebo v samostatných knihách. Je len prirodzené, že Spolok spolupracuje                                                                              
aj so spišskými múzeami. V posledných rokoch sa vyvinula zaujímavá spo- 
lupráca s Ľubovnianskym múzeom. Spolu sa usporiadali dve medzinárodné 
konferencie. Z ostatných akcií bola zaujímavá spolupráca so Spolkom kar-                                                                                   
patských Nemcov na Slovensku pri usporiadaní Dní spišskej kultúry 1996                 
v Levoči.

Spolok už v prvých rokoch núkal svojim členom exkurzie na zaujímavé 
miesta. Exkurzie smerovali do Poľska, za krásami a pamiatkami Gemera,                        
do Jágru, po spišských hradoch, na tzv. „poľský Spiš“, do stredoslovenských 
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banských miest, do tokajskej oblasti, po drevených kostoloch východného 
Slovenska, do Liptova, Zamaguria, na Oravu a v posledných rokoch exkurzie 
mapujú samotný Spiš. Obrovský záujem o ne je prekvapujúci..

Spolok má v stanovách aj edičnú činnosť podľa fi nančných možností. 
Doteraz sa podarilo vydať 20 ročníkov ročenky Z minulosti Spiša. Ročenka 
vychádza v náklade 600 exemplárov a už sa vykonali aj viaceré dotlače.                      
V nich boli napr. publikované aj bibliografi e Jána Olejníka, Ilpo Tapani 
Piirainena a Ivana Chalupeckého. Prvé z nich boli útle brožúrky, posledné 
však majú okolo 250 strán. Financujú sa z vlastných zdrojov a z odkazov 
2 % dane. Členovia ich dostávajú zdarma. Okrem toho vydal spolok jednu 
knihu zostavenú Mgr. Jánom Horníkom: Štátna meštianska škola v Jurgove 
1941 – 1945. Tiež kroniky prof. Piirainena. V rámci edície SDS vyšlo aj 
niekoľko kníh zahraničných autorov, najmä Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainena 
a kniha o spišských novinách Zipser Bote od Dr. Jörg Meiera. 

Spišský dejepisný spolok má aj webovu stránku: www.spisiaci.sk. Tej by 
však bolo treba venovať zvýšenú pozornosť.

Zvláštnosťou Spiša je, že značná časť jeho obcí a miest vydala mono-
grafi u o svojich dejinách, počnúc malými brožúrkami a končiac solídnymi 
knihami. Spolok ich síce neorganizuje, ale na tvorbe väčšiny z nich sa po- 
dieľali jeho členovia. 

Pri pohľade na minulosť Spišského dejepisného spolku je potešiteľné,              
že počet jeho členov stále rastie. Že pribúdajú mladí. Najmä však to, že                      
na akciách SDS – aj keď sa konajú na odľahlých miestach – sa vždy zú- 
častňuje značný počet členov. Nazdávame sa, že činnosť SDS v nemalej miere 
prispieva k výchove Spišiakov k zdravej národnej hrdosti i k pozdvihnutiu 
historického vedomia na Slovensku.
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ŠTÚDIE

REHOĽA ANTONITOV NA SPIŠI

Adriana Reťkovská

Kresťanské spoločenstvo pod patronátom sv. Antona pustovníka sa for-
movalo na konci 11. storočia a malo spočiatku charakter laického bratstva 
venujúceho sa opatere a liečbe chorých na ergotizmus, tiež starostlivosti                
o pútnikov smerujúcich k hrobom svätcov. Pravidlá pre svoj komunitný 
život antoniti prevzali od križiackych reholí a uchovali si ich aj po zmene 
na kanonickú rehoľu v roku 1297.1 Užitočnosť a dobrá organizácia práce pri-                   
niesli antonitom úspech a pevné miesto v stredovekej spoločnosti. Z ma-                                                                                            
terského kláštora vo francúzskom La-Motte-Saint-Didier, neskoršie premeno-
vané na Sait-Antoine-ľAbbaye, neďaleko biskupského mesta Vienna v oblasti                                                         
Isere na juhovýchode Francúzska,2 sa antoniti rozšírili do všetkých končín 
kresťanského sveta, kde zakladali kláštory so špitálmi. Antoniti mali svoje 
sídla aj v Uhorskom kráľovstve, ktoré organizačne spadali pod generálny 
preceptorát v bavorskom Memmingene. Stredoveké záznamy dokladujú pre-                                                                                       
ceptorát antonitskej rehole pre Uhorsko a Slavónsko so sídlom v Bratislave   
a neskôr v spišských Dravciach. Svoje kláštory mala rehoľa tiež v sedmo- 
hradskej Sighişoare, v Spišskom Podhradí, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, 
Levoči a na základe antonitských znakov zachovaných v kostoloch je možné 
zoznam ich pôsobísk rozšíriť o Spišské Vlachy a Vrbov. 

Dravecký preceptorát

Antoniti so sídlom v Dravciach (lat. villa Draucariorum, villa Drauch, 
nem. Drauz, die Auß, maď. Darocz, Darotz, Szepesdaróc)3 vykonávali                                   

1 MISCHLEWSKI, A.: Der Antoniterorden in Deutschland. In: Archiv für Mittelrhenische 
Kirchengeschichte. Limburg, Trier, Mainz, Speyer. a. Rh., 1958, s. 39 – 69. 

2  Materský kláštor antonitov na čele s generálnym preceptorom riadiacim rehoľu vo všetkých 
jej sídlach dal pomenovanie reholi Fratres ordinis sancti Anthonii de Vienna, alebo po roku 
1297 Canonici Regulares Sancti Anthonii de Vienna. 

3  Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Ed. Joanne Bárdosy. Leutschoviae 1802,            
s. 96.                                                                                        

Rehoľa antonitov na Spiši
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charitatívnu činnosť pre chorých a pútnikov, no zároveň napĺňali druhú      
– militantnú zložku rehole, funkciu strážcov pohraničia s blízkym Poľskom            
a významnej obchodnej cesty.4 Antoniti sa v Dravciach usadili podľa údajov  
z Levočskej kroniky od Gašpara Haina v roku 1288, Anno 1288. Ist das  
Kloster Drawetz, wie auch dasz Gülnitzer und Epperiesser Kloster wohl 
erbauet worden, und in grossen beruff kommen.5 Prišli na pozvanie vlastníkov 
časti pozemkov pánov z Hrhova, ktorých člen gróf spišských Sasov Eliáš 
získal v roku 1282 od kráľa Ladislava IV. obec Dravce.6 Reholi antonitov boli  
pridelené rozsiahle pozemky v širokom okolí. Zabezpečovať jej existenciu                  
a aktívnu činnosť mali tiež výnosy z prevádzky mlynov, chov rýb v neďale-                                                                                  
kom rybníku, vyberanie zbierok na prevádzku špitála a tiež mýtnych poplatkov 
na ceste vedúcej do Levoče, na ktorej antoniti postavili kamenný most s lo-                                                                                         
meným gotickým oblúkom, slúžiaci dodnes.

Niektorí bádatelia tvrdia, že pred príchodom antonitov existoval v Drav-
ciach kláštor7 so špitálom (hospic), v ktorom sa zastavoval kráľ so svojím 
sprievodom v čase poľovačky.8 Iní túto teóriu odmietajú a pripisujú jej vznik 
nepresnému pochopeniu a prekladu listinných záznamov, v ktorých výraz 
cruciferi, alebo nemecky Kreuzherren,9 nemožno spájať s templármi alebo 

4  V okolí susedného Spišského Štvrtka (vo vzdialenosti 11 km od obce) sa nachádzali tzv. 
kopijnícke osady (23 osád z celkového počtu 30), ktorých obyvatelia boli panovníkom                       
po verení strážcovia a záložní vojaci. ŠTEVÍK, Miroslav: Sídelná štruktúra kopijníckych                
osád, cestná sieť, strážne a zásekové miesta na Spiši v stredoveku. In: Z minulosti                                                                                   
Spiša. IX.-X. ročník, 2002, s. 55. Antoniti ako špitálsko-rytierska rehoľa mohli poskytovať 
kopijníkom okrem duchovnej a liečiteľskej služby, aj možné vojensko-výcvikové a organi- 
začné centrum.

5  V roku založenia kláštora v Dravciach boli založené aj kláštory v Gelnici a Prešove.                        
Zipserische oder Leütschaverische Chronica und Zeit-beschreibung Zusamen getragen der 
Lieben Posterität zur nachricht von Caspar Hain. Lőcse 1910 – 1913, s. 12. Hainova                
kronika nikdy neudáva pri údaji o založení kláštora rehoľu. V poznámke vydavateľ uvádza, 
že kláštor patril krížovníckej reholi sv. Antona, doložený v rokoch 1313 – 1555, v roku             
1538 obsadený s okolitými pozemkami Laszkym. O druhých dvoch kláštoroch nie sú doklady. 
Hainova kronika v údajoch o založení kláštorov neudáva zakladateľskú rehoľu.

6  LABANC, Peter: Vyššia šľachta na Spiši. In: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. 
Trnava 2013, s. 58. 

7  Založenie prvého draveckého kláštora spišský historik Ján Vencko nesprávne pripisuje re-
holi templárov. S kráľom (Ladislav IV.) prišlo mnoho pohanských Kumánov, ktorých v Spiši 
osadil a aby ich kolonizácia ľahšie prevedená bola, r. 1288 založený bol kláštor templárov 
v Dravciach a dominikánov v Gelnici. VENCKO, J.: Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši. 
Ružomberok 1927, s. 37.

8  HOMZA, M.: Počiatky kresťanstva na Spiši. In: HOMZA, M. – SROKA, S. A.: Historia 
Scepusii. Vol. I. Bratislava – Krakow 2009, s. 267. Tiež WEBER, S.: Zipser Geschichts und 
Zeitbilder. Leutschau 1880, s. 102.

 9  Draveckých antonitov Samuel Weber označuje všeobecne ako krížovníkov Das den Kreu-
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johanitmi, ale, ako dokazujú zachované listiny, dravecký kláštor patril reholi 
antonitov Series preceptorum ordinis cruciferorum S. Antonii de Darocz.10 
Existenciu kláštora v Dravciach pred príchodom antonitov však nemožno 
vylúčiť. V neďalekých Huncovciach sa obyvatelia (caniferi) zaoberali cho-
vom loveckých psov pre kráľovský dvor a podľa Hainovej kroniky je tu 
doložený kláštor už v roku 1222,12 ktorý spravovala rehoľa Miechoviensem 
Ord. Canonicorum Regularium S. Sepulchri.13 Dravce získali svoje pome-
novanie po miestnych chovateľoch dravých vtákov (draucari), ktoré boli ur-                                                                                          
čené pre službu na kráľovských lovoch.14 Aj tu sa táto špecializovaná a ná-                                                                                           
ročná chovateľská činnosť obyvateľstva15 mohla spájať s pôsobením mníšskej 
komunity.16

Antoniti pri kostole zasvätenom sv. Antonovi pustovníkovi,17 neskôr               
so zmeneným patrocíniom sv. Alžbety Uhorskej, si postavili kláštor a pôso-        
bili v ňom až do svojho odchodu v roku 1555.18 Z kláštorného komplexu  
ostalo len torzo na východnej strane kostola. Prestavba kláštora je datovaná 
rokom 1488 v nadpraží neskorogotického sedlového portála prepájajúceho loď                                                                                            
kostola so severnou kláštornou budovou. Z čias antonitov sa však v takmer 
nezmenenej podobe zachoval kostol sv. Alžbety (sv. Antona), pôvodne              
jednoloďový s pravouhlým uzáverom presbytéria, v 14. storočí zaklenutý          

zherren angehőrige Kloster zu Dravetz, pričom nie je jasné, za akú konkrétnu krížovnícku 
rehoľu  ich pokladá. WEBER, S., c. d. s. 102. 

10 KÖSZEGHY, E.: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz. Kesmark 1930, s. 3 – 5. Analecta 
Scepusii sacri et profani. Vol III. Ed. Carolus WAGNER. Posonii et Casoviae 1778, s. 163.

11 BAL, Jeromos: Szepesvára története. Lőcse 1914, s. 24.
12 Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 10.
13 Vizitácia farnosti sv. Ondreja apoštola v Huncovciach z roku 1708 ju opisuje: Aedifi catum               

a Religiosis S. Sepulchri Jerosolimitani ante Annos 500. Sub Patrocinio S. Andreae Apostoli...
Jus Patronatus manet penes Domum Profes. Miechoviensem Ord. Canonicorum Regularium 
S. Sepulchri In: HRADSZKY, Josephus: Additamenta ad Initia progressus ac praesens status 
capituli Scepusiensis. Szepesváralja 1903 – 1904, s. 250.

14 BAL, Jeromos: Szepesvára története. Lőcse 1914, s. 25; HRADSZKY, József: Szepesvármegye 
helységnevei. Lőcsén 1887, s. 12.

15 Chov dravých vtákov, najčastejšie sokola sťahovavého, bol veľmi náročný a cena dobre vy-
cvičeného dravca sa v stredoveku rovnala cene vlastníctva niekoľkých poddanských dedín.

16 Napr. aj pri Hronskom Beňadiku je obec Psiare, v ktorej obyvatelia caniferi chovali lovecké 
psy pod vedením a pre rehoľu benediktínov.

17 V roku 1402 sú pápežom udelené odpustky pre návštvníkov kostola parochialis ecclesie                
S. Antonii in Dorowocz Strigon. Dioec. Preceptoria Sancti Antonii de Ungaria vulgariter non 
cupata. TROCHTA, Jozef: Stredoveké farnosti na Slovensku. Bratislava 1968 – 69, strojopis, 
s. 32. Monumenta Vaticana I., 4 – 422. 

18 Posledný listinný záznam o draveckom kostole. Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I. 
Ed. Carolus WAGNER. Viennae 1774, s. 172.



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

18

19 KRESÁNEK, Peter a kol.: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Slovensko. Bratislava 2009, 
s. 761.

20 GRYNAEUS, T.: Szent Antal Tűze. Budapest 2002. Obr. 6.
21 KÖSZEGHY, E.: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz, c. d., s. 6.
22 Mníšske habity draveckých antonitov sa líšia od ofi ciálnych tým, že majú biele spodné rúcha, 

podobne ako templári. MAGYARY-KOSSA, Gyula.: A magyar orvosi emlékek. Értekezések 
a magyar orvostörténelem köréből. III. kötet. Budapest 1931, s. 14.

23 Súčasný kunsthistorický výskum antonitského oltára od M. Grünewalda v Isenheime identi-
fi koval v postavách svätcov, sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov, portréty preceptorov kláštora 
antonitov v Isenheime.

na stredové stĺpy tvoriace dvojlodie, a z časti aj jeho vnútorné vybavenie.    
Na severnej stene presbytéria boli odkryté nástenné maľby predstavujúce             
cyklus štyroch výjavov zo života sv. Antona pustovníka – Stretnutie                         
sv. Antona so sv. Pavlom Pustovníkom, Mučenie sv. Antona diablom, Pokú-                                                                                                                   
šanie sv. Antona diablom v podobe mladej ženy, Poranenie sv. Antona diablom   
rúcajúcim strechu jeho cely.19 Z pôvodného hlavného oltára – gotického 
triptychu sv. Antona (1450 – 1460) sa zachovalo len ľavé krídlo s tabuľo-                                                               
vou maľbou Pokušenie sv. Antona, predstavujúcou scénu pokúšania svätca 
nahou ženou ležiacou na zemi. Oltárne krídlo je ukončené trojuhoľníko-                                                                                          
vým štítom s maľbou proroka Elijáša.20 Kőszeghy uvádza, že na hlavnom 
barokovom oltári, ktorý dnes už neexistuje, boli v jeho menze osadené 
tabuľové maľby z pôvodného gotického oltára. Z týchto tabuľových malieb 
autor odvodzuje rehoľný odev draveckých antonitov, ktorý pozostával z bie-                                                                                          
leho spodného rúcha, čierneho vrchného plášťa s kapucňou, na ramene                                      
s belasým tau krížom.21 Aj na nástennej maľbe cyklu zo života sv. Anto-
na Pustovníka na severnej stene presbytéria draveckého kostola je svätec 
odetý do bieleho spodného rúcha a čierneho plášťa s kapucňou. Je zaují-                                                                                
mavé, že draveckí antoniti by sa tak bielou farbou spodného rúcha odlišo-
vali od rehoľou predpísaného tmavého odevu antonitov.22 Túto odchylku je 
možné pozorovať ešte na niekoľkých vyobrazeniach sv. Antona Pustovníka, 
v kostoloch, ktoré sú neďaleko Draviec a mohli byť pod vplyvom ich 
kultúrneho pôsobenia. Na oltári Kľaňania sa Troch kráľov (1470 – 1478)                           
v kapitulnom kostole sv. Martina v Spišskej Kapitule je na vonkajšej strane 
bočného krídla tabuľová maľba predstavujúca sv. Antona Pustovníka v re-
hoľnom odeve antonitov, s bielym spodným rúchom. Na hlave má typickú 
antonitskú čiapku, spod ktorej presahujú podstrihnuté svetlé vlasy obrubujúce 
tvár, ktorá vykazuje výrazné portrétne črty.23 V pravej ruke svätec drží knihu 
a v ľavej palicu s ohnutým koncom, pri nohách má prasiatko. Rovnaký re-
hoľný odev je zobrazený na oltári sv. Antona Pustovníka v kostole sv. Juraja 
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24 Podrobný kunsthistorický popis antonitského mobiliára podal v svojom diele KÖSZEGHY, 
E.: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz, c. d., s. 16 – 31.

25 Koncom stredoveku dochádza k rozvoju a všeobecnému rozšíreniu heraldiky, svoje erby 
prezentujú tiež rehole, jednotlivé kláštory i opáti. ZIMMERMANN, E.: Bayerische Kloster 
– Heraldik. Die Wappen der Äbte und Pröbste der bis zur allgemeinen Säkularisation in 
Ober- und Niederbayern, der Oberpfalz und bayerisch Schwaben bestandenen Herrenklöster. 
München 1930, s.13.

26 Tau kríž so zvončekmi na ramenách majú vo svojom mestskom erbe viaceré nemecké mestá 
s kostolmi zasvätenými sv. Antonovi, ktoré ich pravdepodobne zdedili po antonitoch v nich 
pôsobiacich, napr. Sassen, Wederath, Herdringen, Hartenfels pri Torgau (Torgau má v erbe 
krokvy ako erb Albertus de Thapolcza) s kostolom sv. Antona Pustovníka (19. stor.) – neistá 
história). Tau kríž so zvončekmi na konci ramien sa nachádza napr. na svorníku rebrovej 
klenby predsiene na prízemí kláštora v Isenheime, v tympanone portálu antonitskej kaplnky 
v Mainz (doplnený tretím zvončekom pod základňou tau kríža).

27 ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká spišská písomná kultúra. In: HOMZA, M. – SROKA, S. A.: c. d., 
s. 512.
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v Spišskej Sobote. No napr. na oltári sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov              
v Sásovej majú rehoľníci rúcha tmavé, s bielym škapuliarom. Zdá sa, ak 
maľby predstavujú reálne antonitské habity, že antoniti si prispôsobovali  
svoj odev miestnym podmienkam.

Z „antonitského“ obdobia pochádza i mobiliár draveckého kostola,24 
označený, ako to u tejto rehole bolo zvykom, rehoľným znakom v tvare 
antonitského kríža. Antonitské erby nesú dve chórové päťsedadlové stallá 
zo začiatku 16. storočia. Identifi kovali sme ich ako erb miestnej komuni-
ty rehole antonitov25 a erb jej preceptora. Erb na bočnici severného stalla                   
s ústredným antonitským krížom s dvoma zvoncami zavesenými na konci jeho 
ramien, symbolizuje strom života a viery, ku ktorému zo strán prichádzajú 
dve prasiatka predstavujúce pohanov, pričom dobre živené prasiatko vľavo 
sa kríža dotýka – už prijalo vieru, chudé prasiatko pred krížom vpravo 
zosobňuje čakateľov na krst. Erb antonitov z Draviec predstavuje misijný 
zámer, s ktorým členovia komunity prišli z prosperujúceho kláštora nemeckej 
oblasti26 do odľahlých krajov severovýchodného Uhorska. Bolo to šírenie                 
a upevňovanie kresťanskej viery, od ktorej sa pod vplyvom pohanských 
Kumánov, pozvaných uhorským panovníkom Ladislavom IV., obyvateľstvo 
odkláňalo. Erb zo severného stalla môžeme pokladať za erb draveckých 
antonitov, ktorí si symbol kríža so zvončekmi priniesli zo svojej vlasti                           
a doplnili ho animálnymi prvkami. Podľa fotografi e latinského nápisu                                                              
na dnes už neexistujúcej doske nadstavca dvojmiestneho stalla v sakristií: 
In honorem · et laudem · omnium sanctorum (...) / Religios(us) · frat(er) · 
alb(er)tus · cr(ucifer),27 bol donátorom stáll Albertus de Thapolcza, ktorý 
bol v tomto období preceptorom rehole antonitov Uhorskej a Slavónskej        
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28 Zvon je dielom na Spiši pôsobiaceho dnes málo známeho majstra Andreja. In SPIRITZA, 
J.: Nejestvujúce a nesprávne datované spišské zvony v Súpise pamiatok na Slovensku.                    
In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 7. Bratislava 1971, s. 326.

29 Listiny, v ktorých sa vyskytujú mená draveckých preceptorov uverejnil Karol Wagner.                 
In: Analecta Scepusii sacri et profani. Vol 3. Ed. Carolus WAGNER. Posonii et Casoviae, 
1778,  s. 163 – 172. Z neho čerpal a v skrátenej forme spísal zoznam draveckých precep-  
torov VADRNA, M. In: HOMZA, M. – SROKA, S. A., c. d., s. 568. Wagnerovým dielom sa 
verne inšpiroval pri popise histórie Draviec aj RUPP, Jakab: Magyarország helyrajzi története, 
fő tekintettel az egyházi intézetekre, a nevezetesb városok, helységek, sazokban létezett egyházi 
intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Második kötet. Pest 1872, s. 177 – 180. 

30 Supplementum analectorum terrae Scepusiensis, ed. Joanne Bárdosy. c. d., s. 451 – 452.
31 Codex diplom. Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmánytár, szerkesz. Nagy Imre. Bu-

dapest 1878, s. 298. 
32 Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Tomus Tercius. Joannis Cardinalis Csernoch, colegit 

Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, 1924, s. 64 – 65. Listina je uvedená s rokom 1326 in: 
Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I. c. d., s. 404 – 405.

provincie so sídlom v Dravciach. Pravdepodobne jemu patrí erb s jednorož-                                                                                            
com na stranách s ružicou a hviezdou vyrytý na bočnici južného stalla. Ďalší 
antonitský znak v podobe jednoduchého antonitského kríža sa nachádza        
na plášti neskorogotického zvona z roku 1516, umiestneného v príkostolnej 
zvonici.28

Dejiny antonitského kláštora v Dravciach je možné sledovať zo zacho- 
vaných stredovekých záznamov, listín zväčša majetkoprávneho charakteru,  
v ktorých sa spomínajú mená preceptorov (magistrov, komendátorov, opátov) 
stojacich na čele rehoľnej komunity.29 

Prvý dosiaľ známy preceptor menom Remundus (Reimundus) vystupuje 
v listine spišského biskupa Jakuba z roku 1300 ako svedok uloženia listín            
na hodnovernom mieste v štiavnickom a draveckom kláštore: Domini Abbatis 
de Scepus & Magistri Remundi Ordinis Cruciferorum Literas dari faceret, aut 
etiam procuratet (hinc apparet in Schavnik et Darótz vel Drávetz Locum), 
quem vocamus, credibilem fuisse.30 Meno preceptora Reimunda je uvedené 
v listine zo 16. mája 1313, v ktorej je svedkom sporu medzi spišským 
comesom Štefanom a Pavlom zo Spiša, kde je označovaný ako Religiosum 
virum fratrem Reimundum magistrum cruciferorum domus hospitalis per 
ungariam et sclauoniam.31 

Preceptor Guido (Quido) vystupuje v majetkoprávnej listine z 29. apríla 
1325 ako jeden z hodnoverných svedkov sporu riešeného comesom spišských 
Sasov medzi opátstvom a konventom Panny Márie na Spiši a obyvateľmi 
Popradu, uvádzaný ako viro religioso fratri Gvidoni, ordinis sancti Antho-
nii magistro et commendatori in Dravcz.32 Meno preceptora Guida sa tiež                 
nachádza v Rufínových registroch pápežských desiatkov z rokov 1317 až 
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33 Item vacavit semel Prepositura s. Antonii de Scips--12 marcarum, --6 marcas frater Guido 
preceptor dicte preceptorie promittit solvere et non solvit, sed fuit excommunicatus; iniunxi 
tamen Archiepiscopo Strigon., quod exigeret easdem 6 m. et mitteret ad Curiam. In: Monu-
menta Ecclesiae Strigoniensis. Tomus Secundus. Joannis Cardinalis Simor, colegit Ferdinandus 
Knauz. Strigonii 1882, s. 774.

34 Item vacavit semel prepositura s. Antonii de Scipsdicte diocesis, cuius fructus ascendebant          
in universo ad summam XII. marcharum fi ni argenti, de quibus elegi pro domino nostro                                      
medietatem, videlicet VI. marchas, quarum quelibet valet IIII. fl orenos. Quas quidem VI. 
marchas frater Guido preceptor dicte preceptorie promisit solvere, et non solvit, sed fuit 
denunciatus excommunicatus; iniunxi tamen archiepiscopo Strigoniensi VI. marchas, quod 
exigeret easdem VI. marchas et mitteret ad curiam. Non sunt solute dicte VI. marche.                                                                                                          
V plnom rozsahu a s prekladom In TROCHTA, J.: c. d., s. 17. Tiež Monumenta Vaticana 
I./1, s. 18.

35 HRADSZKY, József: A XXIV királyi plébános testvérülete (XXIV regalium plebanorum             
fraternitas). és a reformáczió a Szepességen. Miskolcz. 1898, s. 4. Záznamy cituje aj  
TROCHTA, J., c. d., na s. 16: Fary Spišskej stolice, uvedené vo veľkom pápežskom re-                                                          
gistri z roku 1332, záznam č. 226 a 231. 

36 Ludovici Regis Mandatum Religiosos Ordinis Crucigerorum S. Anthony de Darouch in Iura 
Hospitalis Civitatis Cassa extra Muros Habiti, ...Dona ejus involare prohibens, orst Sigrid 
Iuris eatenis habent, ad productionem it lius eosdem Stringerus. 1366. Skrátený výpis                          
listiny v staršom tabuláriu. Tabularius Metropolitanae in Superiori Hungaria Regia ac Liberae 
Civitatis Cassoviensis. Tomus primus. Archív mesta Košice. 

37 Speculum Tabularii liberae et regalis civitatis Cassoviensis iura et privilegia copialiter           
exhibens. Novoveký kopiár listín v Archíve mesta Košice, s. 294. sign. AMK 30119. Tiež 
In: Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I., c. d., s. 413.

38 VÁMOSSY, S.: Die katholische Bürgerversorgungs-Anstalt in Pressburg. Pressburg 1898,               
s. 20.
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1320.33 V zázname datovanom 12. marcom 1320 frater Guido preceptor mal 
zaplatiť poplatok za uprázdnené benefícium vo výške polovice z ročných 
príjmov, t. j. 6 mariek, no keďže včas nezaplatil, bol exkomunikovaný a ostri-                                                                                   
homský arcibiskup bol vyzvaný, aby tento poplatok vymáhal a poslal pá-                     
pežskej kúrií.34 Vo veľkom pápežskom registri z rokov 1332 – 1337 sa 
zachovali dva záznamy o platení pápežského poplatku draveckým kláštrom 
prepositura sancti Antonii de Scips s menom preceptora magistro Guidane 
(Guidonis) de Drauc (Dravci).35

V listine z roku 1366, vydanej v Budíne kráľom Ľudovítom I. Veľkým,36 
je ako adresát uvedený preceptor Ján (Joannes) Fratribus Joanni Priori                                              
aliis Cruciferis ordinis Sancti Antonii de Darouch.37 V nej sú spomínaní 
antoniti v súvislosti s ich snahou o presadzovanie si svojich práv na pre-                                                                                               
vádzku a zisky košického špitála. Dravecký preceptor Ján (Johannes) Artung 
je doložený v listine adresovanej predstavenstvu Bratislavy, v ktorej sa opi-                                                                                                   
suje husitmi zničený špitál s patrocíniom sv. Antona za hradbami mesta 
Bratislavy.38



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

22

39 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars III., c. d., s. 167.
40 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars III., c. d., s. 168 – 169.
41 Tamže, s. 169 – 170.
42 HRDINA, Ján.: Spišská města a pápežská kurie v době velkého západního schizmatu. Komu-

nikace a transfer informací na příkladu graciálních listin. In: Stredoveké mesto ako miesto 
stretnutí a komunikácie. (Ed.) Kukačka, Ján – Štefánik, Martin a kol. Bratislava 2010, s. 203. 
Citácia z Monumenta Vaticana regni Hungariae illustrantia. Tomus IV, Budapestini 1891,                                                                                                                   
s. 422.

43 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars III. c. d., s. 171.
44 VÁMOSSY, S.: Die katholische Bürgerversorgungs-Anstalt in Pressburg. Festschrift aus Anlaß 

des fünfhundertjährigen Bestehens der Anstalt. Pressburg 1898, s. 21.
45 RUPP, Jakab, c. d., s. 180.

Nasledujúci dravecký preceptor vystupuje pod označením Anonymus              
v listine kráľa Žigmunda z roku 1392 pre Špitál sv. Ducha v Košiciach.39 

Preceptor Almamius (Almannus, Alanus) v druhej listine kráľa Žigmun-
da pre košický špitál z roku 1399, v ktorej panovník obhajuje právo mesta                  
na špitál, je uvádzaný ako Religioso Viro Fratri Almanno, Praeceptori Pra-
eceptoratus Sancti Antonii de Darouch.40 Almamius sa v listine z roku 1402 
snažil presadiť právo rehole na vlastníctvo ďalšieho sociálneho zariadenia, 
špitála sv. Alžbety v Spišskom Podhradí, no opäť bezúspešne.41

Nasledujúci preceptor Gerhardo de Combrycz je titulovaný ako Ger-                 
hardo de Combrycz crucifero domus Sancti Antonii de Daroch et preceptori                 
domorum et hospitalium eiusdem Sancti [Anthonii] in regnis Hungarie                                                                            
et Sclauonie. 

Draveckí antoniti aktívne zveľaďovali svoj kláštorný kostol a farnosť, 
pre ktorý si v roku 1402 vymohli privilégia priamo z rúk pápeža Boni-                   
fáca IX., o čom sa zachovala písomná správa označujúca draveckú farnosť 
ako parochialis ecclesia sancti Anthonii in Dorowez, Strigoniensis diocesis, 
preceptoria sancti Anthonii de Ungaria.42 

Z listiny datovanej rokom 1412 je známy preceptor Renardus (Rein-       
hardus), ktorý prevzal obhajobu práva na košický špitál, pričom sa obrátil 
na apoštolského legáta v Uhorsku a na apoštolský tribunál. Reinhardus umrel 
v roku 1420.43

V už spomínanej listine o majetkoprávnom pojednávaní predstavenstva 
mesta Bratislavy s miestnym bývalým antonitským špitálom, ktorý bol 
už v správe mesta, v roku 1428 vystupuje dravecký preceptor Gerhardus                         
de Tombres, titulujúci sa Ego frater Gerhardus de Tombres, crucifer hospitalis 
in darocz et praeceptor generalis ordinis sancti Antonii in regnis Hungariae 
et Slavoniae.44

V roku 1431 sa spomína predstavený draveckého kláštora menom Gellért.45
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46 KÖSZEGHY, E., c. d., s. 8.
47 Viď. VADRNA, M., c. d., s. 568.
48 MÜLLER, F.: Geschichte der siebenbürgischen Hospitäler bis zum Jahre 1625. In: Programm 

des evangelischen Gymnasiums in Schässburg und der damitt verbundenen Lehranstalten. 
Wien 1856, s. 32.

49 Prepis latinsky písanej listiny v dodatku In: MÜLLER, F.: c. d., s. 55.
50 Prepis latinsky písanej listiny v dodatku In: MÜLLER, F., c. d., s. 58.
51 PIRHALA, M.: A Szepesi prepostság vázlatos tőrténete kezdetétől a püspükség felállításáig. 

Lőcse 1899, s. 121. Tiež Analecta Scepusii sacri et profani. Vol III., c. d., s. 171.
52 BORSA, G.: c. d..
53 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars III. c. d., s. 171.
54 Zipserische oder Leütschaverische, c. d., s. 17.
55 TROCHTA, J.: c. d., s. 17, 19.
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Obdobie hustiských vojen (1431 – 1462), tak nepriaznivé pre spišské 
kláštory, nie je v prípade draveckého kláštora zaznamenané, je však pravde-
podobné, že kláštor neobišiel bez ujmy.46

Preceptor Albertus de Thapolcza sa spomína v listine z roku 1484 ako 
Praeceptor Ecclesiae Praeceptorialis S. Antonii de Darocz.47 Listina dato-   
vaná 24. marcom 1487 vypovedá o dohode o patronátnom práve nad Špi- 
tálom sv. Antona medzi zástupcom mesta Schässburg vojvodom Štefanom 
Báthorym, hradným kapitánom, dvoma zástupcami mestskej správy a anto-
nitským preceptorom Albertusom48 Religioso fratris Alberthi Canonici Mo- 
nasterii Sancti Anthonij Ordinis Sancti Augustini Viennensis diocesis Romane 
Ecclesie immediate subiecti: domorumque Sancti et Ordinis prenotatorum 
per regna Hungarie et Sclauonie preceptoris generalis.49 V listine z roku 
1491, týkajúcej sa tej istej dohody, je Albertus uvedený ako Eidem Alberto 
preceptori eiusque successoribus : Rector sew preceptor domus hospitalis 
Sancti Anthonij de Ecclesia in Suburbio vestre Ciuitatis prefate fundata.50 
Meno preceptora Albertusa sa objavuje tiež v listine z roku 1496. V listine 
z roku 1500 vystupuje Albertus ako sťažovateľ na fi načnú podĺžnosť pala- 
tína Štefana.51 Albertus je spomínaný aj v rokoch 1505 – 1506 v tlačou 
publikovaných listinách privilégii od pápeža Júliusa II. pre rehoľu anto-                                                                                                 
nitov.52 

V levočskej kronike je v roku 1517 uvedený preceptor Ján (Joannes),53 
Eodem Anno (1517), D. Johannes Ordinis Crucigerorum possedit et rexit 
Possessionem Drawetz.54

Nasledujúci preceptor Mikuláš (Nicolaus) sa spomína so spolubratom Gre-
gorom (Gregorius) Cruciferi de Dravecz Nicolaus et Gregorius v roku 1520 
v schematizme z fary Spišského Štvrtka. Boli to zrejme už len dvaja mnísi                                                                               
žijúci v draveckom kláštore.55 Mikuláš je doložený v listine informujúcej 
o udelení výsad reholi antonitov pápežom Klementom VII. v roku 1523.                 
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56 VADRNA, M.: Zoznam generálnych preceptorov rádu antonitov Uhorskej a Slavónskej            
provincie v Dravciach. Dodatky. In: HOMZA, M. – SROKA, S. A., c. d., s. 568.

57 KÖSZEGHY, E.: Die Denkmäler der Antoniter in Drautz. c. d., s. 9. Hainova Kronika, rok                                                                                                                  
1532.

58 Preceptor Mikuláš bol vo vedení kláštora v rokoch 1520 – 1534. RUPP, Jakab: c. d., s. 180.
59 Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Scepusiensis. Pro anno a Christo nato 1852. 

Spišské Podhradie 1852, s. 40.
60 B. Mariae V. de Dravecz. Ordinis Cruciferorum S. Antonii, fl oruit in hodierna possessione 

Dravecz ab Anno 1288, usque Annum circiter 1555. Neque tamen stricto nomine Praepo-           
situra erat, nam supremi apud hos Cruciferos Magistratus Praepositorum nomine veniebant, 
quos fratre: de Dravecz etiam paucos habuerunt, pottisimum enim Commendatoribus, Mag-
istris, et Prioribus subditi curandis infi rmis vacabant. Pertinet ad V. Capitulum Scepusiense.                                                                                                             
Tamže.

V bule sa antonitom povoľuje žobrať a milodary použiť pre starostlivoť                    
o chorých, tiež sa im potvrdzuje právo na vlastníctvo ich kláštorných majet- 
kov, ktoré v prípade straty môžu obhajovať pred svetským súdom.56 

Nepriaznivá politická situácia v Uhorsku na začiatku 16. storočia, boje 
medzi stúpencami Ferdinanda I. a jeho odporcu a protikráľa Zápoľského, 
mala dopad aj na dravecký kláštor, ktorý bol vojskami roku 1532 zničený.57 
Po tejto rane sa kláštor pod vedením preceptora Mikuláša (1520 – 1534)58 

skonsolidoval len provizórne.
Zaujímavý, aj keď rozsahom skromný zdroj informácií o draveckých 

antonitoch poskytuje schematizmus z roku 1852.59 Dravecký kostol je                      
tu uvedený pod dosiaľ neznámym patrocíniom Blahoslavenej Panny Márie, 
v ktorom pôsobila rehoľa krížovníkov sv. Antona Ordinis Cruciferorum S. 
Antonii od roku 1288 až do obdobia približne okolo roku 1555, nazývaná 
tiež Praepositura spravovaná Cruciferos Magistratus Praepositorum. Podľa 
záznamu ale máloktorí z Commendatoribus, Magistris, et Prioribus tu aktívne 
vykonávali svoju funkciu, pretože z dôvodu choroby boli často v Dravciach 
neprítomní.60 O zhoršujúcom sa zdravotnom stave posledných troch opátov 
draveckého kláštora a ťažkej ekonomickej situácií v rehoľnej komunite vy- 
povedajú priamo aj záznamy z tohto obdobia. Opát Nicolaus, sám trpiaci 
chorobou a nedostatkom prostriedkov potrebných na zabezpečenie prežitia 
rehoľníkov i opatrovaných núdznych, bol v roku 1534 nútený predať mlyn 
na rieke Hornád zástupcom obce Iliašovce. 

Situácia sa pre draveckých antonitov ešte viac vyhrotila za opáta Jána 
(Joannesa), ako to vyplýva z listiny z roku 1538. V nej sa rieši spor medzi 
draveckým preceptorom Jánom a majiteľom obce Dravce Melicharom Tlu-
kom o pôvodné pozemky antonitov pod Spišským hradom. Tieto pozemky 
si privlastnil kapitán Spišského hradu Sebastian Riby. Kráľ Ferdinad spor  
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61 WEBER, S.: Zipser Geschichts und Zeitbilder, c. d., s. 102; WAGNER, C.: Analecta Scepusii 
sacri et profani. Vol III., c. d., s. 171 – 172.

62 WEBER, S.: Zipser Geschichts und Zeitbilder, c. d., s. 102; WAGNER, C. I. c. d., s. 413                                                                                                                 
– 414.

63 Filialis Dravecz, templum antiqissimum ruinae proximum per quod extant rudera Monasterii 
Eremitarum S. Anthonii Abbatis. A. Catholicis ante aliquod sacula aedifi catum. Patrocinium 
eii est S. Anthonii Magni. Eius Patronatus pratendit Familiae Draveczky. Dos et fundatio 
est per Hareticos distracta.…DD: Terrestres sunt Nobili Draveczky.…Altaria fuerunt tria: 
Nunc extat Vnum S. Elisabethe Regine. Alia 2 per Lutheranos sunt destructa. Indulgentia 
nulla habentur. Cartam Decime portiorem habet Capitulum Scepusiense aliam autem partem 
Parochi… Archív Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskupstvo, oddelenie 
Kanonické vizitácie, inv. č. 2, Pálfalvayova vizitácia 1655, s. 110. Podobný zápis bol vyho-
tovený aj pri Sigrayovej vizitácií v roku 1700, doplnený údaj Parochus administrat Quinto-
forensis... Animae Cath. sunt 234. Luth. 120. Incolae omnes Slavi. HRADSZKY, Jozephus: 
Additamenta, c. d., s. 207 - 208.

64 TROCHTA, Jozef.: c. d., s. 32.

vyriešil tak, že pozemky pridelil šľachticovi Melicharovi Tlukovi, ktorý si 
svoje rodové meno následne zmenil na Dravecký.61 

Posledný opát draveckého kláštora Stephanus von Szentgyőrgy v listine 
z roku 1555 označený ako Praepositus Ecclesiae hospitalis S. Antonii Con- 
fessoris de Dravecz sa neúspešne sporil s Draveckými o majetky prináležiace 
reholi. Zánik antonitského kláštora v Dravciach sa mu už nepodarilo odvrátiť. 
V roku 1555 ukončil činnosť rehole antonitov a so spolubratmi dravecký 
kláštor navždy opustil. Po odchode antonitov sa kostol sv. Antona dostal  
pod správu Spišskej kapituly, ktorá prevzala do úschovy aj bohoslužobné 
nádoby antonitov.62 Kláštor bol spolu s kostolom vykradnutý a zničený,                
v kostole sa už neslúžili bohoslužby. Tento neblahý stav pretrvával aj o sto-                                                 
ročie neskôr, kedy bola spísaná cirkevná vizitácia spišského prepošta Jána 
Pálfalvaya (1655), v ktorej sa opisuje „starobylý, pred pár storočiami katolík-
mi postavený“ dravecký kostol sv. Antona Veľkého ako zničený, stojaci pri 
ruine kláštora Monasterii Eremitarum S. Anthonii Abbatis. Kostol a kláštor 
rozvrátené „heretikmi“, spolu s okolitými pozemkami, prevzala pod svoj 
patronát miestna šľachtická zemepanská rodina Draveczkych. Kostol sv. An-                                                                                               
tona Opáta, ktorý disponoval jednoduchými odpustkami udeľovanými Spiš-                                                                                              
skou kapitulou, no v minulosti aj miestnym farárom – antonitským precepto-                                                                                      
rom, bol nefunkčný so zničeným mobiliárom zahrňujúcim aj dva oltáre. Neskôr                                                                                             
bol kostol sv. Alžbety opravený a vybavený novým oltárom sv. Alžbety 
Kráľovnej,63 jeho farnosť však zanikla spolu s kláštorom a správu na ním 
prebrala fara v Spišskom Štvrtku.64
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65 TROCHTA, Jozef.: c. d., s. s. 25.
66 Novšie výskumy kladú založenie augustiniánskeho kláštora v Spišskom Podhradí do roku 

1328. V mestečku tiež pôsobila rehoľa begínok sv. Alžbety dokladaná listinou z roku 1442. 
ROMHÁNYI, B. F.: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Katalógus. 
Budapest 2000. Heslo „Szepesváralya“.

67 Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I,. c. d., s. 416 – 419.
68 Codex diplomaticus Hungariae. Ed. Georgii Fejér. Tomi X. Volumen IV. Budae 1841, s. 95 – 97.
69 Spolupôsobenie viacerých rehoľných komunít v jednom sakrálnom objekte nebolo neob-

vyklé. Napr. vo švajčiarskom Baseli zdieľali johaniti na začiatku 13. storočia dve kaplnky 
spolu s antonitmi. SCHENKEL, E. G.: Basel (Grossbasel). In Helvetia Sacra. Die Antoniter,                      
die Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem und die Hospitaliter vom Heiligen Geist                       
in der Schweiz, Bd IV/4, Basel und Frankfurt am Main 1996, s. 77 – 78.

Spišské Podhradie

Zachovaný listinný prameň dokazuje pôsobnosť antonitov aj v ďalšej 
spišskej lokalite nachádzajúcej sa priamo pod Spiškým hradom, v Spiš-               
skom Podhradí. V obci stál špitál sv. Alžbety, ktorému patril minimálne 
jeden zo štyroch miestnych mlynov.65 Jeho poloha pri potoku na južnom 
konci usadlosti vypovedá o dobe jeho založenia v 13. storočí, dokázateľne 
bol však koncom 14. storočia prestavaný donátorom – miestnym farárom 
Henczmanom, no čoskoro bol opustený až do príchodu augustiniánov eremitov 
okolo roku 1400.66 Z rokov 1399 a 1400 pochádzajú listiny pojednávajúce                                    
o pôsobení augustiniánov v Spišskom Podhradí, v ktorých sa uvádza špitál                                                        
sv. Alžbety.67 V listine pápeža Bonifáca IX. z 9. marca 1402 sa rieši spor 
medzi farárom z farského kostola Panny Márie v Spišskom Podhradí a kňaz-
mi rôznych mendikantských reholí, ako aj antonitov – kanonikov kláštora 
a domov sv. Antona z Vienny (vo Francúzsku), regule sv. Augustína, quod 
nonnulli diversorum ordinum mendicantium fratres, quam etiam canonici 
monasterii et domorum sancti Antonii Viennensis, ordinis sancti Augustini. 
Rehoľní duchovní narúšali práva mestského farára, keď v kostole špitála 
chudobných, s patrocíniom sv. Alžbety, zriadeným pod správou Spišského 
Podhradia, hospitale pauperum sancte Elysabeth in dicto Suburbio constitutum, 
kázali a vysluhovali sviatosti, čím obmedzovali práva ofi ciálneho správcu 
tohto kostola – mestského farára v Spišskom Podhradí, v prospech ktorého 
bol spor vyriešený a iní kňazi mohli tu pôsobiť iba s jeho súhlasom.68 Z lis-                                                                                               
tiny vyplýva pre náš výskum dôležitý fakt, že v Spišskom Podhradí pôso-     
bili spolu s predstaviteľmi viacerých reholí osobitne menovaní antoniti. Pri 
špitáli s murovanou kaplnkou sv. Alžbety stáli obytné drevené budovy, ktoré 
mohli obývať malé komunity dvoch alebo viacerých rehoľných spoločen-
stiev, deliacich si starostlivosť o chorých v špitáli a vysluhovanie sviatostí 
v kaplnke.69
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70 V tejto súvislosti je zaujímavá už spomínaná informácia od Fuxhofera, že opustené anto- 
nitské kláštory so špitálmi obsadzovali Milosrdní bratia. FUXHOFFER, D.: Monasteriologia 
regni Hungariae. Wesprimi 1803, s. 211.

71 Heraldika reholí na území dnešného Slovenska nie je spracovaná. VRTEĽ, Ladislav: Náčrt 
vývoja cirkevnej heraldiky na Slovensku. In: Archaeologia historica, č. 12, 1987, s. 153.

72 Tau kríž bol starozákonným symbolom Bohom vyvolených. KOBIELUS, Stanislaw: Krzyz 
Chrystusa. Od znaku i fi gury do symbolu i metafory. Warszawa 2000, s. 217 – 220. V čase 
exodu ochránil tau kríž namaľovaný krvou baránka nad verajami dverí príbytky židov pred 
anjelom smrti (rytina na oltári z 12. storočia od Nicolasa de Verdun, Stiftsmuseum Klos-
terneuburg), vztýčený tau kríž s medeným hadom uzdravoval od účinkov hadieho uštipnutia 
židov putujúcich púšťou. 

73 Podobu „T“ kríža (korunovaný kruhom alebo oválom) mal staroegyptský kríž života, ktorý 
neskôr prijali egyptský kresťania ako symbol Kristovej obety a večného života. Tau kríž bol 
pravdepodobne aj Kristov kríž, na ktorom bol ukrižovaný. In: BIEDERMANN, H.: Lexikón 
symbolov. 1992, s.146.

74 MISCHLEWSKI, A.: Einleitung der Antoniterorden ..., s. 41.
75 MISCHLEWSKI, A.: Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 

15. Jahrhunderts, s. 37 – 38.
76 HAAS, v. R.: Ein Antoniterkreuz als Amulett. In: Antoniter – Forum. Für das Antoniter- 

Forum Gesellschaft zur Pfl ege des Erbes der Antoniter e. V. herausgegeben von Adalbert                   
Mischlewski. Heft 14, München 2006, s. 86.

Kostol sv. Alžbety Durínskej s kláštorom a špitálom nakoniec spravo- 
vali augustiniáni eremiti až do roku 1555, kedy prešiel do súkromných rúk               
a zanikol. Starostlivosť o chorých v Spišskom Podhradí obnovila až v roku 
1671 rehoľa Milosrdných bratov, ktorá si na inom mieste postavila chrám           
sv. Jána z Boha.70

Erby draveckého preceptorátu pre Uhorsko a Slavónsko

Vzhľadom na torzálnosť listinných dokumentov týkajúcich sa pôsobenia 
antonitov na území Slovenska, je potrebné skúmať aj nepísomné pramene, 
akými sú erby a znaky antonitskej rehole zachované na architektúre a mo-
biliári stredovekých kostolov.71 

Charakteristickým znakom rehole antonitov bol kríž v tvare písmena            
„T“ (gréckeho písmena tau),72 nazývaný tiež kríž sv. Antona,73 svojím tva- 
rom pripomína barlu chorých, ktorých antoniti liečili vo svojich špitáloch.74 
Tento kríž v latinčine nazývaný potentia (moc, sila, vláda) alebo crux 
commissa (kríž spojený), sa stal rehoľným znakom antonitov už od obdobia 
okolo polovice 12. storočia, odkedy ho v bledomodrej farbe nosili našitý  
na svojom rehoľnom plášti.75 Antonitský kríž v podobe kovového prívesku 
bol medzi ľudom rozšírený ako obrana pred diablom,76 ochrana a pomoc pri                                                         
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77 BARNET, P. – WU, N.: The Cloisters. Medieval Art and Architecture. The Metropolitan   
Museum of Art. New York 2012. S. 139, obr. 100. WICKERSHEIMER, E.: Le Signe Tau.      
Faits et Hypotheses. Strasbourg Médical (Gazette médicale de Strasbourg), Bd. 88, 1928,  
Heft 22.

78 HAAS, v. R.: Ein Antoniterkreuz, c. d., s. 86. Tiež o tau kríži ako o ochrannom symbole 
proti moru In: MAGYARY-KOSSA, Gyula, c. d., s. 462.

79 Sv. František z Assisi neraz navštívil špitál antonitov pri ich kláštore v Ríme. VÁMOSSY, S.: 
Die katholische Bürgerversorgungs-Anstalt in Pressburg. Festschrift aus Anlaß des fünfhun-
dertjährigen Bestehens der Anstalt. Pressburg 1898, s. 11. Bol to špitál sv. Antona Pustovníka 
pri rovnomennom kostole, ktorý sa nachádzal na rímskom pahorku Celio medzi akvaduktom 
cisára Klaudiusa a kostolom sv. Petra a Marčelína. In: VORREUX, Damien: Franciszkański 
symbol tau. Historia, teologia i ikonografi a. In: Biblioteka instytutu studiów franciszkańskich 
2. Kraków – Warszawa 2001, s. 24. Je pravdepodobné, že tau kríž si sv. František osvojil 
práve v spojitosti s jeho kontaktmi s antonitmi, ktorí ho oslovili svojou starostlivosťou o cho-                                                                                
rých v rímskom antonitskom špitále.

80 Řádový hábit (antonitů )byl černý, na levé straně se znamením modré berly ve tvaru písmene                                                                              
T (tau) čili s křížem sv. Antonína. Ten byl ve zlatém štítu rovněž řádovým znakem. Po polepšení 
znaku císařem Maxmiliánem I. v roce 1502 byl původní znak kladen na prsa černého říšského 
orla ve zlatém štítu. VLČEK, P. – SOMMER, P. – FOLTÝN, D.: Encyklopedie českých 
klášterů. Praha 1998, s. 102.

81 Heiligen Wappen. St. Antonius. Das Antoniuskreuz, meist blau in Gold, war Wappen der 
Cönnieherren in Memmingenen usw. ZIMMERMANN, E.: Bayerische Kloster – Heraldik,  
c. d., s. 17, na s. 19 vyobrazený erb sv. Antona (v zlatom štíte modrý tau kríž).

82 Rehoľné erby, ako maľby alebo kamenné reliéfy, sa nachádzali na stenách rehoľných kostolov 
a kláštorných budov. ZIMMERMANN, E., c. d., s. 29.

83 Napr. antonitský erb (1428) na mestskej bráne a značka tau kríža v podjazde brány kláš-                                                                                                                  
tora antonitov v Isenheime; erb antonitov (s erbom preceptora) nad portálom kláštora 
antonitov a tau kríž (1378) na svorníku klenby antonitského kláštorného kostola (dnešný 
„Kinderlehrkirche“) v Memmingene; erb antonitov (modrý tau kríž v gotickom štíte)                                                    
na stene interiéru kostola Saint-Sauveur vo francúzskom Chatelleraut; erb antonitov na svor- 
níku klenby antonitského kláštora v Lichtenburgu (štvrtený erb s tau krížmi a ondrejskými 
krížmi); antonitský erb pridržiavaný dvoma prasiatkami pod nikou so sochou sv. Antona              

liečbe ergotizmu, morových a iných infekčných nákaz.77 Až donedávna bol 
napr. s obľubou maľovaný ako amulet proti moru na bránach a stenách budov 
v oblastiach Bavorska a Rakúska.78 Antonitský kríž z kovu či dreva zavesený 
na krku nosili a dodnes nosia aj pútnici putujúci k hrobom svätcov.79 Tau 
kríž sa tiež stal obľúbeným symbolom sv. Františka z Assisi a ním založenej 
rehole františkánov. Tau kríž belasej farby v zlatom štíte sa stal rehoľným 
znakom antonitov,80 ako aj znakom ich rehoľného patróna svätého Antona.81 
Tau kríž bol znakom erbu materského kláštora Saint-Antoine vo Francúzsku 
a následne rozšírený do všetkých rehoľných domov antonitov. Značenie tau 
krížom a erbami rehole antonitov, niekedy s pripojenými erbami antonit-
ských preceptorov – staviteľov,82 na niekoľkých do súčasnosti zachovaných 
západoeurópskych antonitských kláštoroch a kostoloch,83 predstavuje charak-
teristický znak, ktorým si rehoľa antonitov označovala svoje vlastníctvo.  
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Jednotlivé antonitské komendy si materský erb čiastočne prispôsobovali, 
aby reprezentoval ich miestnu komunitu, tiež opáti týchto kláštorov si ho 
začlenilido svojho osobného erbu.84 V roku 1502, za zásluhy opáta mater-
ského kláštora antonitov v Sait-Antoine Theodora Mitte, cisár Maximilián I. 
udelil antonitom erb doplnený o ríšsku orlicu, ktorá má na hrudi zmenšený 
stredoveký antonitský erb, v zlatom poli belasý tau kríž.85 Antonitský erb 
často prechádzal do erbov obcí a miest, v ktorých antoniti pôsobili.86

V kostole sv. Alžbety v Dravciach je zobrazený erb preceptora a erb 
miestnej komunity antonitov na bočniciach stáll, tiež ako všeobecný znak 
antonitov v podobe jednoduchého „T“ na plášti zvona vo zvonici. Okrem 
draveckého kostola sa antonitské erby nachádzajú ešte v dvoch spišských 
rímskokatolíckych kostoloch, vo Vrbove a Spišských Vlachoch.87 Anto-
nitský erb sa tu vyskytuje na bronzových krstiteľniciach (Vrbov, Spišské 
Vlachy), gotických stallách, svorníku klenby a na samostatnom drevenom 
štíte (Spišské Vlachy). Opakuje sa ten istý erb, zložený z gotického štítu 
(ranogotický, neskorogotický), ústredného antonitského kríža, na stranách                                           

na bráne antonitského kláštora vo francúzskom Laives; antonitský erb (1695) v antonitskom 
kláštore, antonitský erb (1520) na kamennom náhrobku preceptora Henricha Meierspacha 
(spolu s jeho osobným erbom) a antonitský erb s ríšskou orlicou (1726) na hlavnom oltári 
antonitského kostola sv. Justina vo Frankfurt am Main – Höchst; antonitský erb (1749)          
na fasáde antonitského špitála Saint-Antoine vo francúzskom Loives (doplnený o biskupskú 
berlu a mitru); antonitský znak na fasáde antonitského kláštora v španielskom Castrojeriz; 
ale aj tau kríž na kalichu z antonitského kláštora v Grünbergu.

84 Napr. erb (1486) antonitského preceptora (trojitý erb s antonitským erbom modrého tau kríža 
v čiernom štíte) na nedávno objavenej nástennej maľbe krížovej chodby bývaleho augustián-
skeho kláštora a kostola sv. Alžbety v Memmingene; erb (1538) preceptora v Memmin-                                                                                                           
gene Caspara von Leutzenbrunn zložený z troch samostatných erbov: rodového, miestneho 
kláštora a rehole antonitov s ríšskou orlicou zavedeným po roku 1502. FRIEß, Peer: Die 
Antoniter und der Reichstag von Regensburg 1532. In Antoniter – Forum. Heft 2, München 
1994, s. 29.

85 MORÉRI, L.: Le grand dictionnaire historique. Vol 7. s. 578 – 579.
86 Napr. vo Francúzsku: erb obce materského kláštora antonitov Saint-Antoine-ľAbbaye          

(doplnený o dvojhlavú orlicu); erb obce Saint-Antoine-de-Ficalba (belasý tau kríž dopl-                   
nený troma zlatými kruhmi); erb obce Ambazac (belasý tau kríž s polenou orlicou nad  
krížom); erb obce Boussy-Saint-Antoine (červený tau kríž na hrudi orlice),...

87 Podrobný popis oboch krstiteľníc a ich výzdoby bol uverejnený v najnovšej štúdií o nesko-
rostredovekých krstiteľniciach Spiša od maďarskej autorky Márii Verö. Pri opise erbov na 
krstiteľniciach vo Vrbove a Spišských Vlachoch autorka konštatuje, že tau kríž bol znakom 
rehole antonitov, ktorí v Uhorskom kráľovstve sídlili v spišských Dravciach. Ohľadom 
erbu s tau krížom na krstiteľnici v kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch autorka 
poznamenáva, že tau kríž prešiel z krstiteľnice aj na svor-ník klenby kostola. Hlbšej ana-          
lýze výskytu erbov s tau krížom na oboch krstiteľniciach a svorníku sa autorka nevenuje. 
VERÖ, Mária: Spätmittelalteriche Erztaufbecken in Nordungarn, s.126.
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7.  Erb antonitského preceptorátu,
 krstiteľnica, Vrbov, r. 1484.

1. Erb kláštora antonitov v Dravciach,
   zač.16. stor.  

2. Erb preceptora antonitov
   Albertusa de Thapolcza, Dravce.

3. Antonitský kríž na zvone, 
   Dravce, r. 1516 

5.  Erb antonitského preceptorátu,
 stallum, Spišské Vlachy, r. 1496.

4.  Erb antonitského preceptorátu, 
    krstiteľnica, Spišské Vlachy, 
     r. 1497.

6.  Erb antonitského preceptorátu,           
 drevený štít, Spišské Vlachy. 

Erby a znak rehole antonitov na Slovensku (Dravce, Spišský Štvrtok, Vrbov).
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s rozetou (ruža s piatimi okvetnými lístkami) a hviezdou (päťcípa, šesťcípa, 
osemcípa). Nad horizontálnymi ramenami kríža je minuskulný nápis „ihs“ 
alebo „ihus“ so značkou skrátenia nad písmenami hs, ktorý je možné vy-                                                                                            
svetliť ako monogram mena Ježiš – Ihesus, tiež skrátené heslo Ihesus Hominum 
Salvator (Ježiš Spasiteľ ľudstva), alebo, vzhľadom na rytierske zameranie 
rehole, ako skratku kresťanského hesla In Hoc Signo (vinces), (V tomto zna-
mení zvíťazíš). V latinských nápisoch po obvode krstiteľníc sú zvýrazňované 
písmena „T“. Je to antonitský zvyk uplatňujúci sa v písomných prejavoch 
tejto rehole, zvýrazňovať majoskulou aj ornamentálne písmeno „T“, ktoré 
má tvar antonitského kríža, symbolu rehole antonitov. Nachádza sa napríklad 
na dvoch listinách týkajúcich sa antonitov pôsobiacich na území Uhorska.               
Vo forme otlačku pečatidla označuje tlačou publikovanú listinu z rokov 
1505 – 1506 obsahujúcu privilégia pápeža Júliusa II. pre rehoľu antonitov.89                                                                                     
Tau kríž ako symbol rehole antonitov a vedľa dvojitý kríž rehole johanitov           
sa nachádzajú na tlačou publikovanej pápežskej bulle z roku 1613 udeľujú-                 
cej opustky pre stavbu Dómu sv. Petra v Ríme pre špitálne rehole antonitov                                                                                                    
a johanitov v Uhorsku.90 

Erby vo Vrbove a v Spišských Vlachoch patria preceptorátu antonitskej 
rehole pre Uhorsko a Slavónsko. Hviezda a rozeta na stranách antonitské-
ho kríža sú znaky pravdepodobne prevzaté z erbu preceptora Albertusa                 
de Thapolcza, pretože z obdobia jeho pôsobenia vo funkcií preceptora v Drav- 
ciach pochádzajú všetky doteraz známe antonitské erby na území Slovenska. 
Označujú stavby kostolov a ich mobiliár, ktoré boli v danom období ma-                                                                                      
jetkom antonitskej rehole spadajúcej pod správu draveckého preceptorátu.91 

88 Monogram IHS bol spolu s tau krížom obľúbeným znakom antonitov. Vo Francúzsku sa 
zachovalo niekoľko antonitských znakov, ktorými signovali architektonické články svojich 
stavieb. V dedinke Moissey, v ktorej sa nachádza bývalý antonitský špitál Saint-Antoine 
je monogram IHS vyrytý uprostred chronostikonov v kamenných nadpražiach portálov.                     
V domoch, ktoré patrili k špitálu, na č. 9 a 11 ulice Dieu de Pitié je v jednej miestnosti                  
na kruhovom svorníku rebrovej klenby chronostikon z roku 1615 s IHS a krížikom vyrasta-
júcim z písmena H, tiež chronostikon s ústredným tau krížom „+ 16 C T S 92 +“ a na rímse 
kozuba v dome des Chaniet je chronostikon so stredovým IHS a iniciálkami predstaveného 
špitála „1-rozeta-6-P-IHS-S-6-rozeta-3“. http://www.moissey.com/ErgoSei1.htm

89 BORSA, G.: A Szent Antalról nevezett ispotályos rend Magyarországon terjesztett nyomtatványai 
(1505 – 1506). In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyveiben megjelent tanulmányok. 
1961 – 1962, s. 223 – 231. 

90 BORSA, G.: A Szentlélekről elnevezett ispotályosrend búcsúlevele Esztergomban. In: Az Orszá-                                                                                                                 
gos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1982 – 1983, s. 207 – 220.

91 Obsadzovanie uvoľnených farností a ich duchovná správa bolo bežnou praxou viacerých 
reholí, ako napr. aj u rehole kanonikov strážcov sv. Hrobu Jeruzalemského (božohrobcov).   
TOMAS, Maroš: Rytieri a kanonici sv. Hrobu. In: Rytierstvo element v živote stredovekého 
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Tieto erby sú niektorými bádateľmi vykladané ako prejav donátorstva 
antonitov92 pre kostoly patriace pod cirkevnú farskú správu, ktoré neboli 
vo vlastníctve antonitskej rehole. Tento výklad pokladáme za mylný, keďže 
rehoľa zveľaďovala výlučne kostoly, v ktorých pôsobili jej členovia a boli 
jej majetkom. Antoniti sa okrem svojho špitálneho zamerania, tak ako to 
bolo bežné u viacerých reholí a zvlášť u rehoľných kanonikov s regulou               
sv. Augustína,93 zaoberali aj duchovnou správou na inkorporovaných fa-          
rách.94

Spišské Vlachy

Pôvodne románsky farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 
bol postavený v prvej tretine 13. storočia (uvádza sa rok založenie 1222)                    
a zachovanými architektonickými článkami vykazuje príbuznosť so stavba-
mi paláca na Spišskom hrade a kostola sv. Martina na Spišskej Kapitule.95 
Prestavbou v roku 1434 bol zväčšený, jeho presbytérium bolo predĺžené 
východným smerom a zaklenuté až na štyri klenbové polia, čo je nesporne 
znakom kláštorného kostola. V jeho interiéri sa nachádza erb draveckého 
antonitského preceptorátu v niekoľkých exemplároch.

Po stranách chóru sú dve neskorogotické jedenásťmiestne stallá, zacho- 
vané v zbarokizovanej podobe, z ktorých severné je nositeľom erbu anto-
nitského preceptorátu. Na záklenku baldachýna je v spleti neskorogotického 
rastlinného ornamentu s rokom 1496 namaľovaný erb antonitov uhorského 
preceptorátu so stredovým antonitským krížom, pod horizontálnym ramenom 
kríža vľavo ružica s piatimi lupeňmi a vpravo hviezda s piatimi cípmi, 

človeka. Zborník príspevkov z rovnomerného sympózia Trnava 5. – 7. novembra 2004.          
Trnava 2005, s. 105. 

92 V umelecko-historickom popise stall Eva Petrášková k tau krížu zobrazenom na stalách                          
a tiež na krstiteľnici píše: Pravdepodobne išlo buď o dar rehole, donátorskú prácu alebo 
investorov podieľajúcich sa na realizácií interiéru koncom 15. storočia (nemuselo ísť len o anto-                                                                                                                  
nitov). Pamiatkový úrad SR – evidencia kultúrnych pamiatok, Evidencia KP, Spišské Vlachy, 
r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa, stallá, stallum 11 miestne, popis Eva Petrášková, 5/2009, intra- 
net PÚ SR.

93 ZEMENE, Marián: O rehoľníctve na Slovensku. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít                
na Slovensku. Zborník zo sympózia na Trnavskej univerzite. Topoľčany 1994, s. 41. 

94 Antoniti nezriadka dostávali do správy farské kostoly, takže preceptori zastávali aj funkciu 
farárov, napr. v Memmingene bol preceptor antonitov zároveň farárom vo farskom kostole 
sv. Martina preceptor und pfarer hie zu Sant Martin zu Memmingen. FRIEß, Peer: Die An- 
toniter, c. d., s. 24.

95 SLIVKA, Michal: Kristianizačný proces na Spiši. (K počiatkom Spišskej kapituly). In: Z mi- 
nulosti Spiša. IX.-X. /2001 – 2002, s. 33. 
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nad ramenami kríža nápis ihs, pričom zvislá nožička h je hore predĺžená             
a ukončená samostatným krížom. Antonitský kríž na stranách pod ramenom 
s rozetou (vľavo) a hviezdou (vpravo) sa opakuje na dvoch miestach kupy 
bronzovej krstiteľnice z roku 1497 v presbytériu kostola, ktorá je dielom 
Jána Wagnera, kovolejára zo Spišskej Novej Vsi. V minuskulnom nápise            
na kupe: Hic fons baptismi precursoris ihesu cristi Terre scepusy oppidi 
vocati olasiy 1497 je na antonitský spôsob písmeno „T“ v slove Terre 
zvýraznené a doplnené reliéfnym dekorom. Rovnaký erb, realizovaný ako 
samostatný drevený polychrómovaný reliéf, ktorý bol zrejme pôvodne osa-                       
dený na svorníku klenby presbytéria kostola, pri úpravách kostola v roku 
1832 sňatý a nahradený novým dreveným reliéfom,96 je dnes uložený v bu-
dove fary. V gotickom štíte je uprostred strieborného poľa zlatý antonitský 
kríž, pod horizontálnym brvnom kríža vľavo zlatá šesťcípa hviezda, vpravo 
kvet s dvoma radmi ôsmych lupeňov, nad ramenami kríža je v striebornom     
štítku červený minuskulný nápis „ihus“. 

Kostol sv. Jána Krstiteľa má k východnej fasáde pripojené farské (kláš-
torné) budovy s prejazdom a integrovanou sýpkou, vytvárajúce v pôdoryse 
v tvare L s nadväzujúcim múrom opevnenia, areál typický pre stredoveký 
kláštor. Poniže spišskovlašského farského kostola východným smerom stojí 
mestská radnica s vežou, ktorej polovicu stavby tvorí kostolík Nanebovzatia 
Panny Márie. Jeho pôvodná funkcia bola pravdepodobne špitálneho charakteru 
a je zrejme totožný s písomne doloženým kostolom Svätého Ducha, neskôr           
sv. Alžbety, ktorý bol s priľahlým špitálom v 15. storočí prestavbou zmenený 
na radnicu s vežou.97 V závere kostolíka sa zachoval neskorogotický krídlo- 
vý oltár Panny Márie, datovaný okolo roku 1500, s tabuľovými maľbami,                 
z ktorých jedna predstavuje patróna pútnikov sv. Jakuba St. a na zadnej 
strane patróna rytierskych reholí sv. Juraja. V meste sa okrem špitála Svätého                                                                         
Ducha v 15. storočí spomína druhý špitál zasvätený sv. Leonardovi.98 

Erby antonitského preceptorátu na svorníku klenby, stallách, krstiteľnici 
považujeme za dôkaz miestneho pôsobenia komunity antonitov, ktorá v prie- 
behu 15. storočia realizovala veľkolepú prestavbu farského (kláštorného) 
kostola, priľahlých farských (kláštorných) budov a interiér kostola vybavila 
novým umelecky hodnotným mobiliárom signovaným vlastníckym rehoľ-  
ným erbom. Po reholi antonitov v Spišských Vlachoch okrem erbov neostal 
žiadny záznam. No predsa len niečo pretrvalo, a to v podobe donedávna         

96 VAJDOVSZKY, J. – DIVALD, K.: Szepesvármegye művészeti emlékei. Budapest 1905, s. 40.
97 HOMZA, M.: Zoznam patrocínii Spiša. Dodatky. In: HOMZA, M. – SROKA, S. A., c. d., s. 591.
98 SLIVKA, Michal: Uctievanie svätých na Slovensku. In: Studia archaeologica slovaca medi-

aevalia. V, Levoča 2006, s.131.
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veľmi živej úcty k sv. Antonovi rozšírenej medzi miestnym obyvateľstvom. 
Píše o tom vo svojom liste rodák zo Spišských Vlachov, významný etnograf 
Ján Olejník. V liste opisuje, že v každom dome v obci, aj v jeho rodičov-
skom, mali na malom oltáriku sochu sv. Antona.99

Vrbov

Prvá písomná zmienka o Vrbove pochádza z roku 1294. Dominanta obce 
rímskokatolícky kostol sv. Serváca má zaznamenaný rok vzniku 1235.100 
Vrbovská fara patrila k najbohatším spiškým farám. Konali sa tu zasadnutia 
rady Bratstva 24 spišských farárov Fraternitas XXIV plebanorum civitatum 
regalium terrae scepusiensis a viacerí vrbovskí farári predsedali v tomto 
bratstve. Bol tu umiestnený archív bratstva s privilégiami, ktorý bol úplne 
zničený pri požiari 13. marca 1556.101 

Stavba kostola prešla viacerými prestavbami, v 14. storočí bola dispozícia 
kostola zmenená na pseudohalový priestor. Pravouhlo ukončené presbytérium 
zaklenuté na tri polia krížovej klenby je takmer rovnako dlhé ako loď, čo je 
znakom mníšskeho chóru. Priľahlá severná sakristia zaklenutá troma poľami 
krížovej klenby so svorníkmi zdobenými reliéfnymi rozetami a listami má 
rozmery kapitulnej siene. 

Na južnej strane víťazného oblúka je postavená bronzová krstiteľnica, 
odliata v roku 1484 majstrom Jánom Wagnerom zo Spišskej Novej Vsi. 
Po obvode kupy krstiteľnice je gotický minuskulný nápis: Anno m cccc 
LxxxIIII hic fons baptismi servati presulis almi Terre scepusi oppidi vocati                                     
menardi. Magister iohannes de nova villa fecit hoc opus. V nápise je zvý-
raznené písmeno „T“ v slove „Terre“, zmenené z minuskuly na majus-                                   
kulu, symbolizujúce rehoľný znak antonitov. Na vrchnom leme kupy sú                                    
na náprotivných stranách umiestnené dva erby antonitského preceptorátu 
pre Uhorsko a Slavónsko. V gotickom štíte je uprostred poľa antonitský              
kríž, nad ramenami má nápis ihs a na stranách rozetu a hviezdu. Z nápisu 
a výzdoby krstiteľnice jasne vyplýva, že bola objednaná priamo rehoľou 
antonitov (erby antonitského preceptorátu a zvýraznené písmená T v nápise)                                                              

 99 GRYNAEUS, Tamás, c. d., s. 70. Tiež pozri OLEJNÍK, Ján: Spišské Vlachy v zrkadle času. 
In: Z minulosti Spiša. XV/2007.

100 Weber uvádza, že podľa údajov v Matheóczer Chronik bol kostol vo Vrbove založený                        
v roku 990 a patrí k najstarším kostolom Spiša. WEBER, S.: Zipser Geschichts und Zeit-
bilder, c. d., s. 51, 89. 

101 WEBER, S.: Zipser Geschichts und Zeitbilder, c. d., s. 51.
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v gaalovskej kovolejárskej dielni v Spišskej Novej Vsi pre kostol sv. Serváca                                                                      
vo Vrbove (názov obce menardi v nápise a odtlačok pečatidla s patrónom 
vrbovského kostola sv. Servácom). Zaradenie odtlačku pečatidla veľkopoľ- 
ského kniežaťa Boleslava Pobožného (1221 – 1279), ktorý nebol svätoreče-
ný, do dekorácie krstiteľnice102 môže vypovedať o sympatiách objednávateľa                        
k tejto historickej postave pokladanej za prototyp kresťanského rytiera, jed-                                                                                             
ného z najväčších bojovníkov za záujmy poľskej krajiny103 a mecéna viace- 
rých poľských kláštorov,104 alebo aj o jeho možnom donátorstve pre rehoľu 
antonitov.

Pri severnej fasáde kostola sa nachádza cintorín a torzo budovy býva-
lého špitála,105 z ktorého sa zachovali dva kamenné múry. Na východnej 
strane kostola s prejazdom stojí farská budova na stredovekej parcele, ktorá 
je obohnaná neomietnutým kamenným múrom ohraničujúcim hospodársku 
časť s kamennou sýpkou. Erby antonitského preceptorátu na krstiteľnici,                          
ako aj architektúra vrbovského kostola, ktorá je spolu s torzom stavby špi-                                                                                                  
tála, budovou fary a sýpky súčasťou opevneného stredovekého areálu kláš- 
torného charakteru, sú dôkazom miestneho pôsobenia rehole antonitov.               
Písomné pramene k existencií kláštora vo Vrbove sa však nezachovali. V Le-                                                                                               
vočskej kronike Gašpara Haina sa uvádza pod rokom 1222 založenie kláš-         
tora v obci Huncovce.106 Jozsef Hradszký uvádza o huncovskom kláštore 
informáciu v Pazmányho dodatku k Acta et decreta Synodii Dioecesanae                                                                                 
Strigoniensis, že od roku 1629 ho užíval miestny šľachtic Horvath de Stan-
sith.107

102 Odtlačok pečatidla poľského kniežaťa na krstiteľnici je vyjadrením zemepisno-politickej 
príslušnosti obce Vrbov a kostola, ktorá bola spolu s ďalšími spišskými obcami (1412 – 
1772) v zálohu Poľska. Boleslav Pobožný nebol kanonizovaný a aj keď podľa dobových 
kronikárov žil príkladným kresťanským životom, je neobvyklé, že odtlačok jeho pečatidla 
bol zaradený do výzdoby sakrálneho diela určeného pre posvätný obrad kresťanského krstu.

103 HLEBIONEK, M.: Boleslaw Pobožny i Wielkopolska jego csasów. Krakow 2010, s. 210                                                                                                                    
– 212.

104 V zachovaných listinách z tohto obdobia spomínajúcich rehole so sídlom na území dnešného 
Poľska (božohrobci miechoviti, klarisky, cisterciti, benediktíni, templári a johaniti) sa anto- 
niti nevyskytujú. HLEBIONEK, M., c. d.

105 Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad, fond MM Vrbov uchováva tzv. Sirotské zápisnice  
z 18. a 19. storočia zo sirotinca prevádzkovaného vo Vrbove. Tiež v archíve rímskokato-         
líckej fary vo Vrbove sú uložené účtovné knihy vrbovského „xenodochia“ z rokov 1936 – 1950.

106 Anno 1222. Ist das Hundtsdorffer Kloster erbaut. Zipserische oder Leütschaverische Chronica 
und Zeit-beschreibung Zusamen getragen der Lieben Posterität zur nachricht von Caspar 
Hain. von Fritzi Mally. Prag – Amsterdam – Berlin – Wien 1943, s. 10.

107 HRADSZKY, József: A XXIV királyi plébános testvérülete, c. d., s. 11. Autor v zozname 
trinástich spišských kláštorov uvádza aj kláštor v neďalekých Strážkach 12. Straskai                 
kolostor, másképen Nerér.
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Levoča

V levočskej kronike Gašpara Haina je niekoľko záznamov o krížovní-           
koch – antonitských mníchoch, ktorí pravdepodobne pôsobili aj v hlavnom 
meste Spiša, v Levoči.108 Z roku 1514 je zápis o krížovníkoch, ktorí sa spolu              
so šľachtickým uhorským vojskom a pod vedením sedmohradského vojvodu 
Jána Zápoľského zúčastnili víťaznej bitky proti povstalcom Juraja Dóžu: 
Exorti sunt Cruciferi qui in Nobiles Hungariae magnam exercueunt crudeli- 
tatem, tandem per Johanem Waiwodam Transsylvaniae propre Colosvariam 
per insidias oppressi et deleti sunt.109 Ďalší záznam o krížovníkovi, tentokrát 
konkretizovaný údajom o preceptorovi Jánovi uvedeným do čela antonitské-
ho kláštora v Dravciach, je v levočskej kronike z roku 1517, Eodem Anno 
(1517), D. Johannes Ordinis Crucigerorum possedit et rexit Possessionem 
Drawetz.110 V roku 1553 je zmienka o levočskom učiteľovi menom Albertus 
Lasius, označenom ako krížovník, Anno 1553. Iudex Leuchoviae fuit Blasius 
Heldt, Ludi Magister Albertus Lasius alias Cruciger, Kreützer.111 Krížovník 
Albertus Concionator – kazateľ, vystupuje aj v záznamoch z roku 1556 
Magister Albertus Creützer a v roku 1558 Magister Albertus Lasius oder 
Creütziger.113

Existenciu levočského sídla špitálnych bratov sv. Antona nepriamo na- 
značuje aj niekoľko ďalších skutočností. Farský kostol v Levoči je zasvätený 
sv. Jakubovi St. a bol postavený na významnej medzinárodnej obchodnej 
trase spájajúcej Orient s Baltom, ktorá slúžila aj pre pútnikov smerujúcich              
z východného okraja kresťanskej Európy na jej západnu hranicu, k hrobu                 
v stredoveku výnimočne uctievaného svätca sv. Jakuba St. v španielskom 
Santiagu de Compostela.114 Levočský kostol sv. Jakuba existoval už v druhej 

108 Hainova kronika uvádza všeobecne krížovníkov latinským „crucifer, cruciger“ a nemeckým 
výrazom „Kreützer“, pričom v jednom zázname konkretizuje aj ich príslušnosť k reholi 
antonitov. Preto predpokladáme, keďže ide o mestskú kroniku dokumentujúcu predovšetkým 
udalosti týkajúce sa Levoče, že pri ostatných krížovníkoch ide o rehoľu antonitov, ktorá 
okrem Draviec mala svoje sídlo aj v Levoči.

109 Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 15.
110 Tamže, s. 17; Analecta Scepusii sacri et profani. Pars III., c. d., s. 171.
111  Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 99; KÖSZEGHY, E.: c. d., s. 10.
112  Die 18. Augustj Dominus Bartholomaeus Bogner Concionator Leuchoviae primus inter            

Augustanae Confessionis, relicta Leuchovia Profectus est Novocomium (Neudorff) ad offi cium 
Pastoratus Ecclesiae. Cui successit Leuchoviae in offi cio Concionatoris Magister Albertus 
Creützer. Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 103.

113  Tamže, s. 106.
114  KLUG, N.: Auf den Spuren des heiligen Antonius: Begegnungen mit Antonius dem Einsiedler 

in der Slowakei. In: Antoniter – Forum. Heft 4, München 1996, s. 94.
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polovici 13. storočia. Na mieste staršej stavby bol od roku 1300 stavaný 
dnešný trojloďový pseudohalový kostol. Jeho severná sakristia, datovaná 
do poslednej štvrtiny 13. storočia, nadobudla súčasnú funkciu až od roku 
1696. Predtým slúžila pravdepodobne ako špitálna kaplnka. Nasvädčujú tomu 
nástenné maľby nad vstupom zo strany severnej lode zobrazujúce skutky 
milosrdenstva a smrteľné hriechy,115 ako aj údaj uvádzaný u viacerých bá-
dateľov dejín Spiša, že v interiéri severnej sakristie bolo uložené stredoveké 
cibórium s vyrytým latinským nápisom Ad capellam leprosorum pertinens.116 
Sakristia má obdĺžnikový pôdorys ukončený polygónom, zaklenutý troma 
poliami krížovej klenby a štvrtým v závere (okolo r. 1330),117 s bohato zdo-
benými reliéfnymi svorníkmi nesúcimi motív hlavy Krista, listov a troch 
zajacov. Svorník s motívom troch zajacov rotujúcich okolo stredovej osi                
a so spoločnými ušami tvoriacimi trojuhoľník sa v architektúre západnej 
Európy objavoval od prvej tretiny 14. storočia, napr. v podobe štvorlaloč-
ného medailónu so štyrmi rotujúcimi zajacmi sa nachádza na pravom portáli 
katedrály v Lyonu (1310 – 1320), neskôr bol veľmi rozšírený, nájdeme ho 
tiež v kostole sv. Maurícia vo Vienne (15. storočie).118 V severnom múre 
sakristie je architektonicky poňaté pastofórium, prerobené na lavabo, vo for- 
me gotickej edikuly s rímsovým štítom s krabami a fi álami po stranách.119 

Na silnú svätoantonskú tradíciu v kostole sv. Jakuba v Levoči poukazujú 
zachované fragmenty nástenných malieb na východnej stene severnej pred-
siene vedľa portálu do kaplnky sv. Juraja, kde po pravici Tróniacej Madony 
je už len fragmentárne zachovaná postava svätice v červenom šate, zrejme            
sv. Mária Magdaléna, a po ľavici ako pustovník s palicou a zvoncom v ruke 
je sv. Anton pokúšaný nad ním sa vznášajúcim diablom. Maľby svätcov 
boli zopakované hneď vedľa v tympanóne portálu vedúceho zo severnej 
predsiene do kaplnky sv. Juraja. Tu sv. Anton, odetý do červeného plášťa 

115  POMFYOVÁ, B.: Levoča, Rím. kat. kostol sv. Jakuba. Katalóg diel. In: BURAN, D. a kol., 
c. d., s. 628.

116  WEBER, S.: Zipser Geschichts und Zeitbilder. c. d., s. 96. Cibórium sa mohlo spolu s ďal-
šími bohoslužobnými predmetmi dostať do farského kostola aj z minoritského kostola po 
jeho prebratí protestantami v roku 1544. ŠPIRKO, Jozef: Starý kláštor minoritov v Levoči. 
Turčiansky Sv. Martin 1940. s. 5 – 7.

117  Pozostatky prípor sakristie pochádzajú z prvej klenby z obdobia okolo roku 1270, ktorá 
bola nahradená zaklenutím s podkrúženými konzolami a sochársky stvárnenými svorníkmi, 
realizovaným okolo roku 1330. KRESÁNEK, Peter a kol.: Ilustrovaná encyklopédia pa- 
miatok. Slovensko, c. d., s. 782.

118  BALTRUŠAITIS, Jurgis:. Fantastický středověk. Praha 1981, s. 132. 
119  Architektonickou skladbou sa levočské pastofórium podobá pastofóriu v Dravciach, ktoré je 

jeho zjednodušenou verziou.
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sv. Atanáza   a so zvoncom v ruke, stojí spolu so sv. Máriou Magdalénou 
držiacou nádobu s drahou masťou, ako adorant uprostred nich zobrazeného 
Krista Bolestného – Vir Dolorum vstávajúceho z hrobu, s vročením 1515.120 
Táto netradičná kompozícia poukazuje na špitálne patrocínium.121 Reliéf sv. 
Antona sa nachádza v interiéri chrámu na oltári sv. Anny, z obdobia pred 
rokom 1516, kde je svätec zobrazený so zvoncom v ruke a so svojím zvi-
eracím atribútom. Výnimočný prejav kultu sv. Antona Pustovníka na maľ- 
bách severnej predsiene a na oltárnom reliéfe v lodi kostola sv. Jakuba sú 
možným znakom pôsobenia antonitov, ktorí ako patróni svätojakubských 
pútnikov mohli mať svoj dom so špitálom a špitálnou kaplnkou (dnešná 
severná sakristia) pri levočskom farskom kostole.122 

Levočský špitál, resp. kostol Svätého Ducha, sú považované za najstar-
šiu sakrálnu stavbu Spiša.123 Prvá zmienka o špitáli sa nachádza v kronike 
Gašpara Haina, v ktorej je uvedené, že Roku 1045 dvesto rokov pred za-
ložením mesta Levoče bol postavený na Katzwinkli kostol Svätého Ducha 
alebo inak Špitálsky kostol, ktorý patrí medzi najstaršie v kraji.124 Kostol                                      
a špitál Svätého Ducha sa nachádzal na mieste dnešného barokového mi-
noritského kostola, stojaceho za hradbami mesta pri Košickej bráne. Špitál 
s kaplnkou stál aj na mieste stredovekého kostola minoritov vybudovaného 
v prvej polovici 14. storočia.125 V roku 1515 je v Hainovej kronike záznam 

120 Postavy po stranách Krista boli nesprávne identifi kované ako Bolestná Panna Mária                
a sv. Ján Evanjelista. In: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok, s. 783. Nejde o scénu Vzkrie-                                                                                                  
senia Krista z hrobu, ale o symbolickú kompozíciu adorácie Krista Bolestného, ktorý sa 
podľa evanjelia zosobňuje v každom trpiacom človeku, a dvoma svätcami, patrónmi chorých. 
Sv. Mária Magdaléna bola vzývaná pri očných chorobách a podobne ako sv. Anton pri 
morových epidémiach.

121 Sv. Anton Pustovník v spoločnosti sv. Márie Magdalény sú ako patróni chorých vyobrazení 
na neskorogotickom krídlovom oltári Narodenia, známym ako oltár Portinariovcov (okolo 
r. 1475), od fl ámskeho maliara Huga van der Goes, pre kostol špitála St. Maria Nuova vo 
Florencií; tiež na oltárnej tabuľovej maľbe „Sv. Anton, sv. Kornelius, sv. Mária Magdaléna“ 
(r. 1435, Alte Pinakothek, Mníchov) od nemeckého maliara Stefana Lochnera; ako aj napr. 
na oltári sv. Antona (okolo r. 1500) v Dóme sv. Viktora v Xantene.

122 Kláštor so špitálom pri farskom kostole v centre mesta mali antoniti napr. aj v Memmingene.
123 Podľa Webera bol špitál alebo kostol sv. Ducha založený už sv. Štefanom, dokončený bol 

v roku 1047 a o dvesto rokov neskôr vznikla okolo kostola dedina Levoča. WEBER, S.: 
Zipser Geschichts und Zeitbilder, c. d., s. 56, 88.

124 Preklad z Hainovej kroniky in LISKOVÁ, Henrieta: Levočská kronika Gašpara Haina.                
In: Acta historica Neosoliensia. Tomus 5. Banská Bystrica 2002, s. 17. Špitálsky kostol stál na 
mieste bývalého kostola minoritov, vyhorel v roku 1747. BAL, J. –  FÖRSTER, J. – KAUFF-
MANN, A.: Hain Gaspar, Löcsei kronikája, c. d.

125 ŠPIRKO, Jozef: c. d., s. 4.
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o kurátorovi špitála Svätého Ducha Konrádovi Sperfogelovi.126 Informácia                  
o krížovníkoch – antonitoch sa ďalej vyskytuje v zázname z roku 1517, kde  
sa píše o preceptorovi Jánovi uvedenom do úradu na čele kláštora v Drav-                                                                                               
ciach, D. Johannes Ordinis Crucigerorum posedit et rexit Possessionem 
Drawetz.127

Špitálnu kaplnku Sancta capella leprosorum pre postihnutých leprou, 
ktorí sa liečili v priľahlej budove špitála Hospitale leprosorum podporova-
ným bohatými levočskými mešťanmi a významným humanistom, toho času 
košickým farárom Johannom Henckelom, dokladujú rukou písané ex librisi                                                                                  
v knihách pochádzajúcich z majetku tejto kaplnky.128 Význam kaplnky sv. 
Juraja podčiarkuje aj to, že mala svojich osobitných kaplánov, dokonca podľa 
jedného zachovaného zápisu v knihe aj kaplána miestneho oltára sv. Barbory.129 

V stredovekej Levoči sa nachádzali pravdepodobne tri špitále: špitál                  
s kostolom sv. Jána stojaci do roku 1530, kostol Svätého Ducha so špitálom 
pochádzajúci z 11. storočia, doložený v rokoch 1515 a 1516,130 a kostol                           
sv. Alžbety, ktorý stál mimo mestských hradieb až do roku 1532.131 Mest-
ský špitál sa spomína v súvislosti s požiarom v roku 1462.132 Hainova 
kronika spomína donáciu pre miestny špitál od bývalého levočského farára 
Jána Henckela, ktorý toho času pôsobil v Košiciach. Donácia pochádzala                             
z predaja mlyna patriaceho Levoči mestu Spišskej Novej Vsi, s tým, že časť                                                                                   
zo zisku sa má použiť pre chudobných v špitáli die helfft den armen leuthen 
in Spitahl und Siechhausz.133 Túto udalosť podrobne zaznamenaná aj Sper-
foglová kronika, pričom konkretizuje, že z predaja mlyna uskutočnenom                  
v roku 1527 bola vyčlenená suma 150 zlatých na Špitál sv. Ducha, z ktorej 
sa mala dávať týždenná dotácia po 3/4 zlatého a na malomocných po 1/4 
zlatého tak dlho, kým vystačia peniaze.134 Z citácie vyplýva, že v špitáli sa 

126 Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 15.
127 Zipserische oder Leütschaverische Chronica, c. d., s. 17.
128 V exlibrisoch historických kníh z Levoče (z obdobia v rozmedzí rokov 1440 – 1519) sú 

poznámky o ich pôvode, niekoľko sa ich viaže ku kostolu sv. Jakuba, jeho kaplnke sv.                                                                                                                
Juraja, špitálnej kaplnke a špitálu. SELECKÁ, Eva: Stredoveká levočská knižnica. Martin 
1974, s. 44.

129 Tamže, s. 39, 42.
130 RÁBIK, Vladimír: Levoča. In: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. (Ed. ŠTEFÁNIK, 

Martin – LUKAČKA, Ján a kol.), Bratislava 2010, s. 252 – 262. 
131 SLIVKA, Michal: Uctievanie svätých na Slovensku, c. d. s. 130. 
132 RÁBIK, Vladimír: Levoča, c. d., s. 252 – 262. 
133 Die Leutschauer Chronik des Caspar Hain, in Auszügen zusammen gestellt und mit Bildern 

versehen von Fritzi Mally. c. d., s. 18.
134 SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mest-                                        

ských kronikárov. Vydavateľstvo RAK 1995. Sperfoglova kronika, s. 238. 
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135 SOPKO, J.: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mest-                                        
ských kronikárov. Vydavateľstvo RAK 1995. Sperfoglova kronika, s. 240.

136 Die Leutschauer Chronik des Caspar Hain, c. d., s. 31.
137 SELECKÁ, Eva: c. d., s. 83.
138 HRADSZKY, J.: A XXIV királyi plébános testvérülete, c. d., s. 116.
139 SELECKÁ, Eva: c. d., s. 46.
140 WALDSTEIN-WARTENBERG, Berthold: Řád johanitů ve středověku. Kulturní dějiny řádu. 

Praha 2008, s. 121

liečili oddelene od ostatných postihnutí malomocenstvom, v tzv. leprosáriu.  
Na inom mieste kroniky sa špitál spomína v správe z roku 1526 vypo-       
vedajúcej o priebehu kráľom nariadenej exekúcii časti cirkevného majetku 
v Levoči pre potreby protitureckej obrany Uhorska.135 

Špitál sa spomína aj v súvislosti s návštevou uhorského miestodržiteľa 
a rábskeho biskupa Martina Pethe, ktorý spolu so sprievodom vykonal pre-                                                                                          
hliadku medzi iným aj alte und Neüe Kloster Spittal.136 V kaplnke bližšie 
neurčeného levočského špitála sa nachádzali oltáre sv. Kataríny a sv. Mi-                                                                                       
kuláša, ktoré sú zaznamenané v ex librise kníh kázní o svätých Sermones de 
sanctis viažúcich sa k týmto oltárom, Iste liber pertinet ad altare S. Nicolai 
et Katherine in Lewtscha in hospitali.137 Kostol sv. Alžbety za hradbami 
mesta Levoča ad Ecclesiam sancte Elisabethe extra muros Levtschovii, ktorý 
existoval až do roku 1532, kedy bol rozhodnutím mestskej rady zbúraný                
v rámci bezpečnostných opatrení pred očakávaným vojenským napadnutím 
mesta,138  sa spomína v ex librisoch kníh z rokov 1440, 1479, 1482 a 1497, 
patriacich k majetku tohto kostola.139

Boj antonitov o stratené pozície 

Rehoľa sv. Antona po celú dobu svojej existencie napĺňala svoje hlavné 
charitatívne poslanie službu chorým a núdznym, hľadajúcim pomoc v anto-                                                                                           
nitských špitálnych domoch. Špitál, v stredoveku nazývaný hospital a tiež 
xenodochium, zakladaný v duchu kresťanskej evanjeliovej idei pomoci núd-
znemu človeku, akoby to bol samotný Kristus, slúžil ako nemocnica, ústav 
pre postihnutých a ľudí neschopných sa o seba postarať, ale bol aj útulkom 
pre pocestných a pútnikov všetkých spoločenských vrstiev, bez rozdielov 
pohlavia a vierovyznania. Starostlivosť a strava boli v špitáloch poskytova-
né zdarma.140 Náklady na prevádzku boli pri rehoľných špitáloch hradené                 
z majetku rehole, neskôr boli budované ako samostatné hospodárske jednotky 
zabezpečené vlastnými príjmami. Špitál sa stal neoddeliteľnou súčasťou stre-
dovekých sídel mestského a v niektorých prípadoch aj vidieckeho charakteru.                                                                         
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Zo začiatku boli špitále zakladané súkromnou donáciou panovníka, prípadne 
zemepána,141 a spravované boli rehoľami, až neskôr preberali správu nad tý-                                                                                 
mito sociálnymi zariadeniami mestá.142 Starostlivosť  o chorých v mestských 
špitáloch, v ktorých nepôsobili rehoľníci, zabezpečovali členovia nábožen- 
ských bratstiev. Správy o založení špitálov v Uhorsku sa zachovali až z 12. 
storočia. Spájajú sa s rehoľou johanitov, ktorá pri svojom kláštore v Ostri-                                                                                    
home prevádzkovala špitál pre núdznych a chorých s patronátom sv. Štefana 
hospitale S. Stephani in Gran.143 Správy o mestských špitáloch prevádzko- 
vaných v stredoveku na území dnešného Slovenska zväčša pochádzajú až  
od začiatku 14. storočia, pričom nie je známa ich staršia história. Špitále, tak 
ako iné budovy obecných a mestských sídel, ničili časté požiare, vojenské 
rabovania a iné katastrofy. Ich obnova bola nákladná a neskôr ju realizujú 
mestá, ktoré si robili nárok na správu novovybudovaného špitála. Rehoľníci, 
pôvodní vlastníci špitála, tak ostávali už len zabezpečovateľmi starostlivosti 
o chorých. 

Výnos pápeža Urbana V. v roku 1364 nariaďoval pod hrozbou cirkev-
ných trestov, aby sa špitále vrátili k svojmu pôvodnému účelu a nestali sa 
súčasťou daru alebo zámeru iného využitia.144 V tomto duchu sa aj antoniti 
snažili obnoviť svoje predchádzajúce pozície a znovu získať do vlastníctva 
kláštorné domy a špitále, ktoré im podľa ich vyjadrenia v minulosti patrili. 
Špitále boli v tom čase v rukách mestských správ, ktoré na ich obnovu 
vynaložili nemalé prostriedky a nemienili sa ich vzdať. Rozsudky panovní-
kov, opierajúcich sa o mestá ako zdroj fi nancií a obranyschopnosti krajiny, 
mestám vlastnícke práva na špitále potvrdzovali. Antoniti viedli spor o špitál 
v Košiciach, Spišskom Podhradí a Spišskej Novej Vsi (1412). V Spišskom 
Podhradí antoniti skutočne pôsobili, čo sme dokladovali listinou, ktorá 
však pochádza z obdobia, kedy bol miestny špitál sv. Alžbety už v rukách                                                                                       
mesta. 

141 Vámossy delí prvé špitále na súkromné Private a špitále cirkevných reholí kirchliche Orden. 
VÁMOSSY, Stefan: Die katholische Bürgerversorgungs-Anstalt in Pressburg. Festschrift            
aus Anlaß des fünfhundertjährigen Bestehens der Anstalt. Pressburg, 1898, s. 6.

142 OROSOVÁ, M. – ŽAŽOVÁ, H.: Košická Citadela. Bratislava 2011, s. 36.
143 MÜLLER, F.: Geschichte der siebenbürgischen Hospitäler, c. d., s. 7.
144 BORSA, Gedeon: A Szent Antalról nevezett ispotályos rend Magyarországon terjesztett                   

nyomtatványai (1505 – 1506). In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyveiben megjelent 
tanulmányok 1963, s. 224. PAJDUSSÁK, M.: Az iglói régi városi kórház története. Igló 
1912, s. 73 – 89.
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Spišská Nová Ves

Špitál v Spišskej Novej Vsi sa stal podobne ako košický špitál v roku 
1412 predmetom sporu medzi mestom a rehoľou antonitov.145 V kráľovskom 
banskom meste patriacom do spolku spišských Sasov, sú v stredovekých 
listinách uvádzané dva špitále. Na mieste Malého (slovenského) kostola stál 
už v 13. storočí kostolík s neznámym patrocíniom, ktorý slúžil ako špitálska 
kaplnka. Mecénom pri kaplnke stojaceho špitála sa uvádza majster Konrád 
Gaal, zakladateľ slávnej miestnej kovolejárskej dielne, ktorý sa v roku 1397 
podieľal na jeho založení,146 resp. na jeho obnove. Druhý spišskonovoveský 
špitál s kaplnkou stál pred Levočskou bránou. O antonitoch pôsobiacich              
v Spišskej Novej Vsi nemáme podrobnejšie správy.

Záver

Písomné záznamy o pôsobení mníchov rehole sv. Antona na území Spiša 
sa podľa súčasného stavu výskumu vzťahujú na preceptorát v Dravciach, 
kláštor so špitálom v Spišskom Podhradí, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Spiš-
ských Vlachoch a Vrbove. Je možné, že budúci archívny, umelecko-historický                                                                                     
a archeologický výskum prinesie nové poznatky o stredovekých sídlach 
antonitov ešte v niekoľkých ďalších spišských lokalitách. Činnosť antoni-
tov v západnej Európe bola veľmi intenzívna a šírila sa aj do okrajových 
oblastí vplyvu kresťanstva. Antoniti si vytvorili preceptorát v Dravciach, čo 
vypovedá o vhodných podmienkach pre ich pôsobenie, ktoré pretrvávali až                       
do záveru stredoveku, kedy ako rehoľa u nás zanikli. Pokúsili sme sa zma- 
povať prostredníctvom priamych i nepriamych dôkazov výskyt antonitov              
na území Spiša. Čerpali sme z listinných prameňov a tiež zo zachovaných 
antonitských erbov a znakov v interiéroch sakrálnych architektúr. Na záver 
možno konštatovať, že história rehole antonitov na území Spiša ako i Slo- 
venska pre nedostatok pramenných materiálov zostáva naďalej z veľkej časti 
neobjasnená. 

145 KÖSZEGHY, Elemér: c. d., s. 8; BORSA, Gedeon: A Szent Antalról nevezett ispotályos 
rend, c. d., s. 224; PAJDUSSÁK, M., c. d., s. 73 – 89.

146 ŽIVČÁK, František: Spišská Nová Ves. In. Lexikon stredovekých miest na Slovensku.               
(Ed. ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján a kol.), Bratislava 2010, s. 446 – 465. 



43

Rehoľa antonitov na Spiši

DER ANTONITERORDEN IN DER ZIPS

Adriana Reťkovská

Die Ordensgemeinschaft der Kreuz- und Spitalbrüder des Hl. Antonius, die sich 
am Ende des 11. Jahrhunderts im südöstlichen Frankreich formieren begann, konnte 
sich nach deren Änderung in Spital - und Kanonikerorden der Antoniter im Jahr 
1297 dank ihrer gut organisierten caritativen Tätigkeit in die ganze christliche Welt 
verbreiten. Eigene Klöster mit Spitälern hatten die Antoniter auch auf dem Gebiet des 
mittel-alterlichen Ungarischen Königreichs in Pressburg/Bratislava, Kaschau/Košice 
und der Zips gehabt. Schriftliche Quellen beziehen sich nach dem gegenwärtigen 
Stand der Forschung auf Siedlungsgemeinschaften der Antoniter in Drautz/Dravce, 
von wo aus auch ein Präzeptor für Ungarn und Slawonien gewirkt hatte, weiter auf 
Kirchdrauf/Spišské Podhradie, höchstwahrscheinlich auch auf Leutschau/Levoča und 
Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves. Aufgrund des Auftretens von Antoniterwappen in 
Kirchen kann man ihr Wirkungskries um Wallendorf/Spišské Vlachy und Menhard/
Vrbov vergrößern. Das Wirken der Antoniter im westlichen Europa war sehr inten-
siv und hatte sich auch in die christlichen Randregionen verbreiten können, wobei 
gerade die Zips mit den hier angesiedelten deutschen Gästen für die Entwicklung des 
Ordens günstige Bedingungen (Präzeptor in Drautz) gebildet hatte. Diese blieben bis 
zum Ende des Mittelalters, als der Antoniterorden bei uns erloschen ist, bestehen.

                                                       Übersetzung: Filip Fetko
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KEŽMARSKÝ HRAD V RUKÁCH ŠĽACHTICOV
– NOVÝ POHĽAD NA JEHO DEJINY 

OD KONCA 15. DO ZAČIATKU 18. STOROČIA

Tomáš Janura

Vznik kežmarského hradu súvisel s rodom de Zapolya (Zapoľský)1                          
a vývojom vnútornej politiky na začiatku vlády Mateja Korvína. Panovník 
postupne z Uhorska vytláčal bratríkov, ktorí znepokojovali obyvateľstvo 
kráľovstva svojimi prepadmi. V Spišskej stolici pôsobili bratrícki velitelia 
Martin Brcál a Bartoš. Začiatkom 60. rokov 15. storočia vo svojich rukách 
držali mestá Kežmarok, Gelnica a (Spišská) Nová Ves,2 a dediny Vondrišel 
(dnes Nálepkovo) a (Spišský) Štiavnik. Odchod bratríkov nebol vždy spojený 
s priamym vojenským ťažením. Viacerí z veliteľov za peniaze prepustili 
obsadené hrady, mestá a dediny. Brcál s Bartošom boli vyplatení 8. septem-
bra 1462 na príkaz kráľa Mateja. Obaja dostali od hornouhorského kapitána 
Štefana de Zapolya (†1499) 16 000 uhorských zlatých.3 

Pravdepodobne Štefan de Zapolya inicioval stavbu šľachtického sídla                
v Kežmarku. Mesto sa v období rokov 1462 – 1465 stávalo veľmi často 
pobytom hornouhorského kapitána Štefana.4 Možno predpokladať, že so sta- 
vebnými prácami sa začalo už v roku 1462, nakoľko k 18. októbru 1463 bola 
doložená existencia kežmarského kastelána Pavla Szépa.5 Tieto predpoklady 
potvrdila listina z 27. septembra 1465, keď Štefanov brat, spišský dedičný 
župan Imrich de Zapolya (†1487), na žiadosť richtára a mešťanov Kežmarku 

Kežmarský hrad v rukách šľachticov

* Text vznikol pre potreby Múzea v Kežmarku ako podklad pre novú expozíciu k dejinám hradu 
a jeho stavebno-historického vývoja. Text je výsledkom úloh riešených v rámci grantu VEGA 
Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, č. 2/0124/12 a projektu SAV: CE Slovenské 
dejiny v dejinách Európy.

1  Pri prepise historických priezvisk sa nebudem riadiť pravidlami slovenského pravopisu, ktoré            
sú v tomto ohľade zavádzajúce. V texte budem používať pramenne doložené formy priezvisk. 
Do zátvorky pri prvom uvedení rodového priezviska dám na prvé miesto v slovenčine zauží-                   
vaný tvar a na ďalšie pozície iné pramenne doložené tvary.

2  Pri názvoch jednotlivých obcí používam pôvodné názvy a v zátvorke za menom obce uvedi-
em súčasný názov. V zátvorke sú uvedené aj tie časti súčasného názvu, ktoré sa v minulosti                       
nepoužívali – ide predovšetkým o prídavné meno spišský.

3  WAGNER, Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani, Pars II. Vienna 1774, s. 106.             
Genealogická tabuľka rodu Zapolya dostupná na internete 31. októbra 2013: www. genealogy.
euweb.cz/hung/zapolya.html

4 NEUMANN, Tibor (ed.): A Szapolyai család oklevéltára I. : Levelek és oklevelek (1458 – 1526). 
Budapest 2012, s. 68 – 105.

5 BARÁTHOVÁ, Nora et al.: História Kežmarku do polovice 18. storočia. Kežmarok 2012, s. 104.
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odpustil mestu poplatok deväť zlatých za niekoľko domov, ktoré sa zbúrali              
a na ich mieste postavili kaštieľ (castellum).6

Prvá priama písomná zmienka o hrade v Kežmarku ako kaštieli zostala                                                                                    
dosiaľ mimo pozornosti bádateľov. V prípade Kežmarku môžeme v stredo- 
veku oprávnene hovoriť o kaštieli. Kaštiele totiž vznikali už od čias vlády 
Anjouovcov a nie od 16. storočia, ako to neustále rezonuje v slovenskej 
odbornej literatúre. Bohatí magnáti už v stredoveku využívali mestá vo svo-                                                                                      
jom vlastníctve na dlhodobejšie pobyty a stavali si v nich pohodlnejšie                                           
rezidencie s dôrazom na obytnú zložku. Nezanedbali ani opevnenie, ale                          
na rozdiel od hradov prvoradým účelom bolo reprezentatívne obydlie. V prí-                                                                      
pade dlhodobejšieho vojenského ohrozenia sa utiahli do bezpečia hradov. 
Až od 16. storočia začali pôvodný kežmarský kaštieľ označovať ako hrad, 
nakoľko sa pod vplyvom šíriacej sa renesancie zmenil vzhľad kaštieľov        
a Kežmarok vtedajším ľuďom pripadal ako hrad. 

Po zániku funkcie hornouhorského kapitána sa v kežmarskom kaštieli               
do polovice 70. rokov 15. storočia častejšie zdržiaval brat Štefana de Zapolya 
– dedičný spišský župan Imrich de Zapolya. Potom Imrich obvykle využíval 
nákladne prestavané hlavné rodové sídlo na Spišskom hrade. Po smrti Imricha 
jeho majetky prevzal brat Štefan, ktorý sa stal v rokoch 1492 – 1499 uhor-
ským palatínom. Štefana angažovanie sa vo vysokej zahraničnej i vnútornej 
politike Uhorska viazalo k Budínu a neďalekému hradu Pápa, kde aj zomrel.7 

Kaštieľ v Kežmarku sa dostal do správy verného familiára (člena dvora) 
Štefana de Zapolya – Krištofa st. Warkocha, pôsobiaceho na pozícii kapitána 
kaštieľa i mesta Kežmarok. Krištof sa vďaka silnému zázemiu zo strany naj- 
bohatšieho uhorského magnáta rýchlo zaradil k popredným spišským šľach-                                                                                         
ticom. Svedčilo o tom uzavretie sobáša s Katarínou Tharczaiovou, spolumaji-                                                                                           
teľkou hradného panstva Kamenica v Šarišskej stolici.8 Pohrebným miestom 
kastelána a jeho rodiny sa stal hlavný mestský chrám svätého Kríža. Katarína 
zomrela 14. januára 1512 síce v Krakove, ale jej pozostatky nechal do kos-                                                                                          
tola sv. Kríža preniesť jej syn Krištof ml. Warkoch, ktorý prevzal po otcovi 
pozíciu kapitána. Krištof ml. zomrel 9. februára 1520 a rovnako ho pochovali                
do kostola sv. Kríža.9

6 NEUMANN, ref. 4, listina č. 90, s. 109, 110. 
7  NEUMANN, ref. 4, s. 110 – 255.
8  Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár (ďalej MNL – OL), Diplomatikai levéltár,                                                                             

(Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Dessewffy család, grófi  (Q 62), signatúra                                                                                             
(ďalej sign.) DL 74741.

9  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 343, 344.
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Po smrti Štefana de Zapolya sa dedičom majetkov stal jeho neplnoletý 
syn Ján de Zapolya (1487 – 1540), budúci uhorský kráľ. Rozsiahle domíniá                                                                
i samotný Kežmarok dočasne spravovala Jánova matka, tešínska kňažná 
Hedviga (†1521), ktorá ponechala vo funkcii kapitána Krištofa ml. Warkocha. 
Ján sa ako sedmohradský vojvoda iba minimálne zdržiaval v Hornom Uhor-
sku a v podstate Hedviga i po Jánovom prevzatí dedičstva niesla veľký diel 
zodpovednosti za hospodárenie na jednotlivých panstvách. V tomto období                                                                                    
v roku 1521 vyhorel Kežmarok, pričom možno došlo aj k poškodeniu  
kaštieľa.10 

Zatiaľ spornou otázkou ostal list z 8. júla 1521 od vašského župana Fran-                                                                                        
tiška de Batthyan (Baťán, Batthyány), zachovaný vo fonde Magistrát mesta 
Kežmarok. V liste oznámil, že poslal svojich familiárov Mikuláša Sankoneho 
a Františka Kysa, aby obsadili tie majetky, ktoré mu boli darované od kráľa.11 
Bez objavenia ďalších dokumentov možno ťažko potvrdiť, alebo vyvrátiť, či 
list bol skutočne adresovaný Kežmarku. V celom liste totiž nie je ani zmienka 
o meste a vôbec sa menovite neuvádzajú udelené majetky. Ani z historic-                                                                                       
kého kontextu doby nemožno potvrdiť, že by Ján de Zapolya upadol do ne- 
milosti kráľa a jeho majetky boli skonfi škované. Nateraz sa možno prikloniť 
skôr k názoru, že František dostal Kežmarok až po bitke pri Moháči.

Po porážke uhorských stavov osmanskou armádou v bitke pri Moháči                 
29. augusta 1526 sa v kráľovstve začala niekoľkoročná občianska vojna 
medzi stúpencami dvoch zvolených uhorských kráľov – Ferdinanda I. a Jána                 
de Zapolya. Nakoľko Kežmarok patril do súboru viacerých Jánových ma-
jetkov, zažili obyvatelia mesta i samotný hrad niekoľko zmien majiteľov 
v krátkom časovom slede. Kráľ Ján 5. júla 1527 zaslal list predstaviteľom 
mesta, v ktorom ich informoval, že svoj hrad Kežmarok daroval za verné 
služby županovi Vašskej stolice Františkovi de Batthyan a nariadil, aby ho 
obyvatelia poslúchali.12 Ján udelil Františkovi Kežmarok spolu s hradom                 
v Liptovskom Hrádku za 4 000 zlatých.13

František de Batthyan neostal dlho na strane kráľa Jána a už v druhej 
polovici roku 1527 prestúpil na stranu Ferdinanda I. Františkove rozhodnutie 
bolo predvídateľné, nezdržiaval sa totiž na Spiši, ale na svojich majetkoch                
vo Vašskej stolici na západnej hranici Uhorska s rakúskymi dedičnými kra-
jinami. Ak si František chcel udržať tieto majetky, nemohol ostať na strane 
kráľa Jána, ktorého moc sa koncentrovala v strednej a východnej časti krajiny.                

10  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 109. 
11  Štátny archív Levoča (ďalej ŠAL), pobočka Poprad, Magistrát mesta Kežmarok (ďalej MMK), 

pap. 89.
12  ŠAL, pobočka Poprad, MMK, pap. 855.
13  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 294.
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Kežmarčania ostali verní Jánovi a prostredníctvom Valachov z okolia obsadili 
miestny hrad a prenechali ho Jánovým správcom.14

Ferdinand I. ocenil svojho nového stúpenca 9. decembra 1527 v Ostrihome, 
keď Františkovi de Batthyan daroval hrady v Kežmarku a Liptovskom Hrád-
ku do dedičného vlastníctva. Oba hrady nechal skonfi škovať kráľovi Jánovi                                                                                        
za to, že v čase moháčskej porážky nezasiahol do bojov, opustil kráľa Ľudo- 
víta II. a tým aj kráľovnú Máriu, Ferdinandovu sestru. V rovnaký deň Ferdi-
nand I. odmenil Františka ďalšími spišskými majetkami v rukách Melichara 
a Juraj Warkochovcov, ktorí boli Jánovými familiármi.15 Obe donácie nemali 
reálny význam, udelené vlastníctvo ostalo v rukách protikráľa.

František de Batthyan sa darovaného majetku mohol ujať až po vojenskom 
ťažení kapitána Ferdinandovho vojska generála Jána Catzaniera dovtedajším 
územím kráľa Jána. Rytier Zlatej ostrohy a kráľovský radca Catzanier obsadil 
Kežmarok spolu s hradom 2. marca 1528. Potom odtiahol do Košíc a v Kež-                                                                                        
marku nechal vojenskú posádku.16 Ferdinand I. neskôr 2. augusta 1528 napísal 
v Prahe list, adresovaný Kežmarčanom, aby im oznámil vymenovanie nového 
správcu hradu. Odôvodnil to tým, že v meste sa nachádzal hrad, ktorého 
zaopatrenie a starostlivosť v blízkosti hraníc s Poľským kráľovstvom nemohol 
zanedbávať. Za správcu ustanovil Ľudovíta Pekryho (Pewkry) z Liptovskej 
stolice, kde vlastnil hrad Likavu. Pekry ustanovil v Kežmarku svojho kastelána 
a jemu mali mešťania odovzdávať stanovené dane a poplatky.17

Na jeseň 1528 sa na krátku dobu zmocnili hradu a mesta Kežmarok stú-  
penci kráľa Jána. Ten hrad 1. októbra 1528 nanovo daroval sieradzkemu voj-                                                                 
vodovi Poliakovi Hieronýmovi Laszkému (Laský, Lasko) za vernosť pri  
vzájomných bojoch s Ferdinandom I. Hieronýmove zásluhy spočívali vo via-                                                                                       
cerých diplomatických misiách v Jánovom mene na dvore francúzskeho                                       
kráľa Františka I. a anglického kráľa Henricha VIII. vo veci pomoci boja 
proti Osmanom i Ferdinandovi I. Hieroným osobne zastupoval svojho kráľa 
na mierových rokovaniach s osmanským sultánom Sulejmanom I. v Istan-
bule. V rovnaký deň Ján Hieronýmovi prenechal Spišský hrad s panstvom, 
panstvo Richnava  a mesto Gelnica. Navyše Hieronýmovi udelil titul dedičného 
spišského župana, ktorý dovtedy patril k výsadným právam kráľovho rodu.18

Ferdinand I. začal konať a z Bratislavy 27. novembra 1528 napísal list 
Ľudovítovi Pekrymu, aby čím skôr obsadil hrady Kežmarok a (Liptovský) 

14  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 293 – 295.
15  MNL – OL, Magyar Kancelláriai Levéltár (ďalej MKL), Libri regii (dalej LR) 1., pagina                  

(ďalej pag.) 47, 48.
16  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 110.
17 ŠAL, pobočka Poprad, MMK, pap. 103
18  WAGNER, Carolus (ed.): Analecta Scepusii sacri et profani, Pars I. Vienna 1774, s. 36 – 39.
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Hrádok a odovzdal ich právoplatnému majiteľovi – medzitým už dalmátsko- 
-chorvátsko-slavónskemu bánovi Františkovi de Batthyan. V skutočnosti sa 
ani teraz František neujal darovaného majetku a príjmy z panstva plynuli               
do rúk Pekryho a kráľa. Túto skutočnosť potvrdil list Ferdinanda I., napísaný 
v Grazi 27. decembra 1528, ktorým Kežmarčanov vyzval, aby poslúchali 
vojenského kapitána Pekryho a jeho ľuďom odovzdávali stanovené dane         
a iné odvody.19

Panovník Ján sa rovnako ako Ferdinand I. snažil brániť vlastné záujmy                
a svojich stúpencov, v prípade Kežmarku Hieronýma Laszkého. Ján využil 
služby ostrieľaného vojaka Mikuláša Kostku, majiteľa hradov Lietava v Tren-                                                                                     
čianskej a Orava v Oravskej stolici. Mikulášovi sa 17. januára 1530 podarilo 
obsadiť hrad Dunajec, ďalší z Hieronýmových uhorských hradov. Z Dunajca 
sa Mikuláš vybral obliehať Kežmarok, ale nepodarilo sa mu ho obsadiť, na-
koľko mestu prišli na pomoc spojené vojská Nemcov, Levočanov, Prešovčanov, 
Sabinovčanov a 100 husárov pod velením verného stúpenca Ferdinanda I. 
Gašpara Serédyho, majiteľa Zborovského hradu v susednej Šarišskej stolici.20

Obsadenie Kežmarku sa podarilo na druhý pokus 21. novembra 1530. 
Mikuláš Kostka vstúpil do mesta a spolu s hradom ho prenechal Hieronýmovi 
Laszkému. V krátkom čase nechal Hieroným z viacerých spišských kostolov 
zobrať zvony, preliať ich na húfnice a časť predal v Poľsku. Pre nevyhnutné 
vojenské výdavky, pravdepodobne spojené s udeleným titulom sedmohradského 
vojvodu, 10. januára 1531 Hieroným Laszky nedávno získaný Kežmarok 
založil Poliakovi Mikulášovi Minkoviczovi za 6 000 zlatých.21 Mikuláša 
prijal poľský kráľ Žigmund pod svoju ochranu a využil to na získanie hradu 
pre seba. Do Kežmarku dosadil svojho kapitána Schmolikovszkého, ktorý 
tu vládol počas celého jedného roka. Po čase Minkovicz získal Kežmarok 
späť, ale nakoniec mesto s hradom opäť pripadlo Hieronýmovi Laszkému.22

Hieroným Laszky sa z milosti kráľa Jána stal sedmohradským vojvodom, 
pričom bol v tejto funkcii písomne doložený od roku 1531. Aj po získaní 
Kežmarku od Mikuláša Minkovicza sa Hieroným angažoval v záležitostiach 
Sedmohradska a kráľa Jána, čo mu neumožňovalo dohliadať na hrad. Jeho 
zástupcom na panstve Kežmarok sa v roku 1534 stal Poliak Matej Loboczky.23

V závere roku 1534 Hieronýma Laszkého zajali ľudia kráľa Jána a uväznili 
ho v jednej z veží v Budíne. Pri vyslobodení svojho pána sa vyznamenal 
spomínaný kežmarský kapitán Matej Loboczky s iným Poliakom Tarnowszkým.                                                                                              

19  ŠAL, pobočka Poprad, pap. 95, 104.
20  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 155, 156.
21  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 50, 110.
22  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 293 – 295.
23  WAGNER, Analecta I, ref. 18, s. 75, 76; WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 176.
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Niekedy v januári 1535 Hieronýma spolu s ďalšími mužmi z väzenia vyslo-                                                                                     
bodili. Hieroným sa defi nitívne rozhodol stať sa stúpencom Jánovho proti- 
kráľa Ferdinanda I., a preto 22. februára 1535 prišiel cez Košice do Prešova 
za Ferdinandovým generálom Catzanierom. Do jeho rúk Hieroným zložil 
prísahu vernosti.24

Bývalý majiteľ Kežmarku Mikuláš Minkovicz 1. apríla 1535 obľahol   
Dunajec – hrad Hieronýma Laszkého. 4. apríla sa Mikuláš pokúsil hrad dobyť 
útokom ale bezvýsledne, a preto s pätnástimi mužmi pricválal do Levoče žiadať 
o pušný prach a pomoc. Medzitým Hieronýmovo vojsko zabilo 30 Minko-                                                                               
viczových vojakov a štrnástich zajali. Zvyšok Minkoviczových mužov sa 
opevnil v lechnickom kláštore. Vojakmi nechráneného Mikuláša pri návrate    
z Levoče spoznali miestni sedliaci a Valasi, chytili ho a odviedli ku kapi- 
tánovi Dunajca – istému Bobolovi. Po zajatí Mikuláša Hieronýmovo vojsko 
8. apríla porazilo zvyšky Minkoviczovho vojska a samotného Mikuláša pre- 
viezli do Kežmarku, kde ho Hieroným nechal naďalej väzniť.25

Krátko po týchto udalostiach Hieroným Laszky 20. mája 1535 pred šľach-                                                                         
ticmi Kežmarku a zástupcami kapituly potvrdil vlastné svedectvo, že hrad                
a mesto Kežmarok, hrad Dunajec a opátstvo Štiavnik prenechal svojej man- 
želke.26 Uskutočnené svedectvo nemalo príliš veľkú právnu váhu, pretože 
všetky uvedené majetky Hieroným ofi ciálne nedostal od Ferdinanda I., ale               
od kráľa Jána a Habsburgovec neuznával donácie svojho protikráľa. Ak si                           
chcel Hieroným zabezpečiť držbu uhorských domínií, musel sa vybrať osobne 
za Ferdinandom I.

Hieroným Laszky navštívil Ferdinanda I. vo Viedni, kde pred neho pred-
stúpil spolu s manželkou Annou de Kwrozwaky (Kuroczwacz) et in Rythwany                                                                        
a požiadali ho, aby im potvrdil dedičné donácie protikráľa Jána na hradné 
panstvá Kežmarok, Dunajec, kúriu v Bartošovciach v Šarišskej stolici a menšie 
majetky v Spišskej a Šarišskej stolici po bezdetnom Jánovi Brzozewickom 
(Berzeviczi). Požiadali aj o potvrdenie záložných majetkov opátstva v (Spiš-
skom) Štiavniku a mesta Debrecín, ktoré im založil kráľ Ján. Ferdinand I. 
žiadosti vyhovel a 21. augusta 1535 schválil dedičné vlastníctvo uvedených 
panstiev, pričom sa mohli dediť iba v mužskej línii.27 Neskôr panovník Hie- 
ronýma vymenoval aj za svojho kráľovského radcu.28

24 WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 52, 53.
25  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 111, 112.
26  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 178.
27  MNL – OL, MKL, LR 1, pag. 1045.
28  MNL – OL, MKL, LR 2, pag. 194.
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Kapitán Kežmarku Matej Loboczky sa veľmi dobre etabloval v uhor-
skom prostredí vďaka sobášu s Dorotou Bánffi ovou, vdovou po Mikulášovi 
Tharczaim, majiteľovi hradu Kamenica v Šarišskej stolici. Hieroným Laszky                                                                    
Kamenicu daroval Matejovi napriek tomu, že mala pripadnúť Jurajovi 
Tharczaiovi, synovi nebohého Mikuláša Tharczaia a Loboczkého manželky. 
Matej odmietol vydať Kamenicu zákonnému dedičovi, a preto ho na príkaz                                                            
Ferdinanda I. Catzanier v druhej polovici roka 1535 uvrhol v Prešove                          
do väzenia.29

Mateja Loboczkého nakoniec prepustili a stal sa jedným z verných stúpen-
cov Ferdinanda I. K panovníkovi mal blízko, nakoľko ten Mateja pred rokom 
1544 vymenoval za dvorana. Neskôr Mateja povýšili na cisárskeho radcu    
a po smrti Hieronýma Laszkého napísal 4. januára 1546 Kežmarčanom, že 
sa stal poručníkom jeho syna Alberta Laszkého.30 Na pár rokov sa Matej stal 
faktickým pánom troch panstiev – (Spišský) Štiavnik, Kežmarok a Dunajec. 
Približne v strede týchto panstiev sa nachádzal Kežmarok, a preto sa rod 
Laszky počas prítomnosti v Uhorskom kráľovstve zdržiaval na tunajšom hrade.

Sieradzky vojvoda Albert Laszky sa uhorských majetkov ujal niekedy                 
v roku 1556. Alberta pravdepodobne v Uhorsku obvinili z nevernosti voči 
panovníkovi, a aby mohol slobodne užívať svoje dedičstvo, 11. augusta 1556 
predstúpil pred Spišskú kapitulu. Pred svedkami si nechal zaprotokolovať, že 
zachovával vernosť uhorskému kráľovi počas svojho chlapčenského veku.31  
V Uhorsku sa Albert dlho nezdržal a zapojil sa do bojov Poľského kráľovstva 
proti Osmanom v oblasti Moldavska, ktoré by umožnilo získať Poliakom 
prístup k Čiernemu moru.

Albert Laszky sa v roku 1560 zúčastnil prvého vpádu do Osmanmi kon-
trolovaného vazalského Moldavska, aby ho s vojenskými silami okupoval. 
Spolu s ostatnými veliteľmi Alberta z krajiny vyhnali. Výprava sa opakovala  
v nasledujúcom roku 1561 a vojskám sa podarilo obsadiť Moldavsko.32 Alberta 
poľský kráľ Žigmund II. August vymenoval za hlavného kapitána vojska       
v Moldavsku. Vojenské ťaženie si vyžiadalo veľké fi nančné náklady v hoto- 
vosti, čo Alberta prinútilo zálohovať svoje uhorské majetky. Priamo s vojnou 
v Moldavsku súviselo zálohovanie príslušenstva panstva Kežmarok. Albert 
8. októbra 1562 na Kežmarskom hrade vydal listinu, ktorou dosvedčil, že                   
za 3 000 uhorských zlatých založil Jánovi Horwathovi de Lomnicza a jeho 

29  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 176.
30  WAGNER, Analecta I., ref. 18, s. 77, 78, 91.
31  Archív Biskupského úradu Spišská Kapitula (ďalej ABÚ SK), Hodnoverné miesto Spišská 

kapitula (ďalej HMSK), autentický protokol (ďalej AP) č. 3, pag. 195.
32  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 59.
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žene Anne de Polankay dediny Huncovce, Veľkú Lomnicu a Výbornú. Ak by     
Albert, alebo niekto z jeho potomkov, chcel vykúpiť naspäť tieto dediny, 
musel by Horwathovi alebo jeho dedičom vyplatiť 3 200 uhorských zlatých.33

Albert Laszky sa i po ťažení v Moldavsku angažoval v poľskej zahraničnej 
politike. Pravdepodobne za jeho zásluhy ho poľský kráľ odmenil barónskym 
titulom. V Uhorsku ho Albert takmer nepoužíval a zatiaľ jediným dokladom 
je súbor nižšie citovaných listín z 11. apríla 1570, vydaných Spišskou ka-
pitulou v súvislosti s ďalšími Albertovými zálohmi majetkov. Bude otázkou 
ďalšieho výskumu zistiť, kedy a kým bol vlastne udelený barónsky titul a či 
vôbec, pretože niektorí šľachtici na polepšenie svojho postavenia nelegálne 
používali vyšší titul.

Albertove úlohy v poľskej politike a vojenské ťaženia prispievali k jeho     
ďalšiemu zadlžovaniu. 11. apríla 1570 sa barón Albert Laszky osobne dostavil 
pred Spišskú kapitulu a nechal si potvrdiť tri fi nančné pôžičky. Prvou dosved-
čil Pavlovi Zekelovi (Zekely), že si od neho požičal 1 200 uhorských zlatých                    
a Pavol ako protihodnotu dostal dedinu Malý Slavkov. Od Ciriaca Bobszta               
si Albert požičal 1 000 uhorských zlatých a Ciriacus získal do času vyplate-                                                                                          
nia záložnej sumy dedinu Mengusovce. Žigmund Paczoth požičal Albertovi 
500 uhorských zlatých a protihodnotou boli podiely v dedine Hundertmark 
(dnes Stotince).34

Albert Laszky nebol podobne ako jeho otec ofi ciálne uhorským šľachticom 
a všetky majetkové transakcie v Uhorsku boli z hľadiska miestnych zákonov 
nelegálne. Albert sa chystal na ďalšie zálohovanie uhorských majetkov,         
a preto si u cisára Maximiliána I. vyprosil udelenie uhorského indigenátu 
– teda domovského práva. Cisár 8. apríla 1572 písomne potvrdil Albertovi 
požadovaný indigenát. Na jeho základe Albert mohol požívať všetky práva 
šľachticov v Uhorskom kráľovstve a získal možnosť akýmkoľvek spôsobom 
kupovať a scudzovať majetky na území krajiny.35

Po získaní domovského práva už nič nestálo v ceste tomu, aby Albert 
začal so zálohovaním svojich panstiev, pričom na niekoľko rokov výrazne 
zamotal vlastnícke pomery hradu v Kežmarku. 28. mája 1573 bola uzavretá 
pred Spišskou kapitulou zmluva medzi Albertom Laszkým a hlavným ka-
pitánom a cisárskym radcom Jánom Rueberom de Pixendorf o fi nančnej 
pôžičke vo výške 13 000 uhorských zlatých. Na druhý deň Albertov familiár 
Imrich Sontagius (Szontágh) pred tou istou kapitulou protestoval proti 
uzavretiu tejto zmluvy.36 Albert považoval zmluvu s Rueberom za neplatnú                   

33  ABÚ SK, F. HMSK, AP č. 4, pag. 35, 36.
34  ABÚ SK, HMSK, AP č. 7, pag. 11, 12.
35  MNL – OL, MKL, LR 3, pag. 1009.
36  ABÚ SK, HMSK, AP č. 7, pag. 167.
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a 21. augusta 1573 si nechal vo Viedni cisárom Maximiliánom I. potvrdiť 
staršiu vyššie uvedenú donáciu z 21. augusta 1535 na Kežmarok, Dunajec, 
opátstvo v (Spišskom) Štiavniku, kúriu v Bartošovciach, mesto Debrecín     
a bývalé vlastníctvo Jána Brzozewiczkého.37

Albert Laszky Kežmarok nezískal naspäť a ten ostal naďalej v rukách Jána 
Ruebera, ktorý bol 19. júla 1573 menovaný za šarišského hlavného župana.38 
15. mája 1575 vypukol v meste požiar a na siedmy deň 21. mája o štvrtej 
popoludní plamene preskočili na strechy hradu. Ján začal s prestavbami hradu 
a potrebné drevo sa vozilo z Lendaku. Finančná núdza v dôsledku opráv 
požiarom poškodeného mesta a hradu Jána prinútila, aby si 10. júna 1575 
požičal 12 000 uhorských zlatých od spišského župana Stanislava Thurza. 
Župan dostal na obdobie jedného roka hrad Kežmarok spolu s mestom                    
a príslušným panstvom. Podľa zmluvy po roku nedošlo k vyplateniu a bola 
19. júla 1576 predĺžená. Nakoniec Rueber sumu nevrátil a Thurzo zostal 
záložným majiteľom asi do konca roku 1578.39

Rok 1579 priniesol dvojnásobné založenie opátstva (Spišský) Štiavnik, 
hradu, mesta a panstva Kežmarok, čo spôsobilo v najbližšej dobe isté nejas- 
nosti o tom, kto je ich skutočným držiteľom. 4. júla 1579 si Ján Rueber požičal 
od Šebastiána Thökölyho (†1607) 42 000 uhorských zlatých. Splatnosť mala 
byť tri roky a počas tohto obdobia Šebastián mohol slobodne užívať panstvá 
Kežmarok a (Spišský) Štiavnik.40 Začiatkom jesene 1579 sa Šebastián poistil 
vo vlastníctve oboch menovaných domínií a požičal 18 000 uhorských zlatých 
Albertovi Laszkému, ktorý mu za ne zálohoval rovnaké majetky ako Rueber. 
6. októbra 1579 ženskí príbuzní Alberta Laszkého pred Spišskou kapitulou 
napadli Albertovo zálohovanie a žiadali nápravu, čo bolo bezvýsledné.41 

Zálohovanie Kežmarku a Štiavnika úplne nepokrylo fi nančne požiadavky 
Alberta Laszkého. Posledným nezaloženým majetkom, ktorý vlastnil ešte jeho 
otec Hieroným Laszky, bolo hradné panstvo Dunajec s pripojeným niekdajším 
opátstvom v Lendaku. Spomedzi troch Albertových spišských majetkov bolo 
rozlohou najväčšie a predstavovalo dobrý fi nančný príjem. Pre ďalších šľach-
tických vlastníkov Kežmarku to predstavovalo citeľnú stratu a tam možno 
hľadať aj príčinu neustáleho zvyšovania peňažných odvodov od Kežmarčanov. 

37  MNL – OL, MKL, LR 1, pag. 1044, 1045.
38  MNL – OL, MKL, LR 3, pag. 1061.
39  ABÚ SK, HMSK, AP č. 8, pag. 84, 85; WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 298.
40  ABÚ SK, HMSK, AP č. 9, pag. 34; BARÁTHOVÁ, ref. 5, s. 119. Genealogická tabuľka             

rodu Thököly dostupná na internete 31. októbra 2013: www.genealogy.euweb.cz/hung/thokoly.
html

41  ABÚ SK, HMSK, AP č. 8, pag. 214, 215, AP č. 10, pag. 229, 230.
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Albert 11. apríla 1580 predal pred Spišskou kapitulou Dunajec s Lendakom              
za 21 300 uhorských zlatých Jurajovi Horvathovi de Palocha.42

Šebastián Thököly sa dlho z vlastníctva Kežmarku netešil. Ján Rueber 
porušil trojročnú lehotu na vrátenie peňazí a 2. júla 1580 so svojimi služob-
níkmi a familiármi obsadil hrad a okupoval ho pre seba. Od poddaných začal 
vyberať urýchlene zemepanské odvody, nechal Šebastiánovi zobrať voz plne 
naložený drevom a zmocnil sa aj vína v hradných pivniciach. Šebastián sa 
okamžite sťažoval vo Viedni u arcivojvodu Ernesta, ktorý Rueberovi 13. júla  
napísal list, a požiadal ho o vrátenie obsadeného hradu. Arcivojvodova ur-
gencia nepomohla, a preto 25. júla Šebastián osobne predstúpil pred kapitulu        
a protestoval proti nezákonnej okupácii vlastného majetku. Šebastiánovo    
úsilie vyšlo nazmar a nakoniec sa obrátil na samotného cisára Rudolfa II.          
Ten z Prahy 28. júla poslal Rueberovi list, aby nebránil Šebastiánovi v po-  
kojnom užívaní hradu.43 Vplyvný hornouhorský hlavný kapitán, kráľovský 
radca a šarišský hlavný župan Rueber svojich ľudí z Kežmarku stiahol až 
potom, ako mu Rudolf II. 11. augusta 1580 založil kráľovský hrad Szadvár 
v Turnianskej stolici za 24 000 rýnskych zlatých.44 

24. apríla 1582 sa podľa kontraktu medzi Jánom Rueberom a Šebastiánom 
Thökölym skončila trojročná záložná doba Kežmarku a Štiavnika.45 Aby sa 
predišlo podobným problémom ako v roku 1580, obaja šľachtici predstúpili  
vo Viedni pred Rudolfa II. a v prítomnosti svedkov 28. apríla 1582 uzavreli 
novú dohodu. Podľa nej mal Šebastián užívať obe panstvá až do 24. apríla 
1583. V ten deň bude musieť Rueber alebo jeho dedičia priniesť Šebas-                
tiánovi 58 000 uhorských zlatých. Ak by Šebastián medzitým niečo postavil 
na hrade v Kežmarku, musí sa mu to v patričnej výške kompenzovať. Rueber 
musel ešte okrem uvedenej sumy vyplatiť 7 000 uhorských zlatých, ktoré si 
Albert Laszky požičal v roku 1580 od Šebastiána. Ak by ktorákoľvek zo strán 
porušila uzavretú dohodu, musela zaplatiť pokutu 25 000 uhorských zlatých.46

Ján Rueber v stanovenom termíne Šebastiána Thökölyho nevyplatil, a tak 
panstvá Kežmarok so Štiavnikom defi nitívne ostali v rukách rodu Thököly,                
i keď bez formálneho udelenia do dedičného vlastníctva. Začiatkom roku  
1584 zomrel vplyvný Ján Rueber a situáciu chcel vo svoj prospech využiť 
Albert Laszky, ktorý bol od roku 1581 novým spišským kapitánom zálo-
hovaných miest.47 3. apríla 1584 predstúpil Albert pred Spišskú kapitulu                          

42  MNL – OL, MKL, LR 5, pag. 86.
43 ABÚ SK, HMSK, AP č. 9, pag. 34, 53, 78, 79.
44  MNL – OL, MKL, LR 4, pag. 221, 222.
45  ABÚ SK, HMSK, AP č. 9, pag. 34.
46  ABÚ SK, HMSK, AP č. 10, pag. 229, 230, AP č. 12, pag. 251.
47  WAGNER, Analecta I., ref. 18, s. 79.
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a tvrdil, že zohnal potrebné peniaze na vykúpenie oboch panstiev. V rov- 
naký deň sa ozval pred kapitulou Fabius de Sene v mene Albertových detí 
a požiadal, aby nikoho nevoviedli do vlastníctva oboch majetkov, nakoľko 
Albert porušil dedičné práva svojich detí. Zároveň Fabius protestoval proti 
zmluve z 24. apríla 1582, ktorá po nevyplatení peňazí oprávňovala Šebastiána 
získať majetok pre seba. Fabiov protest preukázal, že vďaka Albertovým 
zálohám panstvo Kežmarok okrem samotného mesta tvorila iba jedna celá 
dedina Malý Slavkov a zvyšok domínia tvorili iba menšie podiely v dedinách 
Veľká Lomnica, Huncovce, Hundermarkt, Výborná a (Stará) Lesná.48

Samotný Albert Laszky nemohol bez vplyvu na panovníckom dvore                     
a proti peniazom skúseného obchodníka Šebastiána Thökölyho nič zmôcť,                
a preto mu prišla vhod možnosť spojiť sa s Rueberovou vdovou Juditou                
de Fridensheim. Obaja 24. apríla 1584 spoločne predstúpili pred zástupcov 
Spišskej kapituly, pred zrakmi ktorých vdova aj v mene prítomných chlapcov 
Juraja a Jána Rueberovcov odovzdala Albertovi dlžobné listiny vzťahujúce  
sa na Kežmarok. Uvedená transakcia mala urobiť dojem, že Albert vrátil 
peniaze, ktoré si v roku 1579 požičal od Juditinho nebohého manžela.                               
V skutočnosti Albert nedoniesol žiadne peniaze a vdova potrebovala získať 
iba spojenca v boji za údajné práva so Šebastiánom.49

Načrtnuté snahy Alberta Laszkého ostali bez akejkoľvek odozvy a Še-
bastián Thököly sa mohol pustiť do konsolidácie hospodárskych pomerov 
oboch panstiev. Po čase sa rozhodol zabojovať o získanie panstva Dunajec. 
Ideálnou príležitosťou sa stal 8. október 1589, keď sa pred Spišskou kapi- 
tulou objavil Albert Laszky a potvrdil predaj Dunajca z roku 1580 Jurajovi 
Horwathovi de Palocsa. V rovnaký deň Šebastián pred kapitulou protestoval 
proti tomuto aktu, ale nepodarilo sa mu zvrátiť túto transakciu,50 ktorú na-
koniec 1. mája 1594 potvrdil aj samotný cisár Rudolf II.51

Obrovským úspechom pre rod, o ktorého šľachtickom pôvode sa vo vte- 
dajších aristokratických famíliách pochybovalo, bolo povýšenie do barónskeho 
stavu s výsadou pečatenia červeným voskom. Cisár Rudolf II. pri udelení 
baronátu 20. augusta 1593 pre Šebastiána Thökölyho zobral do úvahy aj 
Šebastiánovo manželstvo s barónkou Zuzanou Dóczyovou, príslušníčkou 
stredovekého magnátskeho rodu s hradnými panstvami Revište, Šášov a Žar-                                                    
novica na území Tekovskej stolice.52

48 ABÚ SK, HMSK, AP č. 10, pag. 93 – 95.
49  ABÚ SK, HMSK, AP č. 10, pag. 128.
50  ABÚ SK, HMSK, AP č. 12, pag. 251, 259, 260.
51  MNL – OL, MKL, LR 5, pag. 86.
52  MNL – OL, MKL, LR 5, pag. 76 – 77.
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Šebastián Thököly sa so Zuzanou Dóczyovou oženil v roku 1580, keď 
mala Zuzana pätnásť rokov. Počas šestnásťročného manželstva porodila dva-               
násť detí – osem synov a štyri dcéry. Z nich Zuzana prežila až sedem detí 
– Gabriela, Františka, Michala, Pavla, ďalšieho Františka, Helenu a Kristínu. 
Samotná Zuzana zomrela vo veku 31 rokov 9. júna 1596 v Kežmarku. 
Šebastián jej nechal v mestskom farskom kostole svätého Kríža zhotoviť 
hrobku, do ktorej uložili aj telesné pozostatky mŕtvych detí.53

Po smrti Šebastiána Thökölyho Kežmarok so Štiavnikom prešiel do rúk 
jeho dvoch synov – staršieho Štefana st. (1581 – 1651) a mladšieho Mikuláša 
Thökölyovcov (1587 – 1617). Štefan st. mal kvalitné vzdelanie z univerzít                         
v Nemecku a neskôr absolvoval peregrináciu – štúdijno-vzdelávaciu cestu               
– po Francúzsku, Anglicku, Nizozemsku a talianskych štátoch. Po návrate                 
z ciest sa stal dvoranom u arcivojvodu Mateja vo Viedni i cisára Rudolfa II. 
v Prahe.54 Kontakty z viedenského prostredia sa ukázali ako veľmi príhodné 
potom, ako sa stali plnoprávnymi šľachticmi deti nebohého hornouhorského 
hlavného kapitána Jána Ruebera – baróni Juraj a Ján Rueberovci.

Bratia Rueberovci sa snažili o prinavrátenie spišských majetkov v ru-             
kách bratov Thökölyovcov. Vplyvné známosti Štefana st. Thökölyho pomohli 
k uzavretiu priateľskej dohody s Jánom Rueberom, ktorý zastupoval aj svojho 
staršieho brata Juraja Ruebera. Bratia Rueberovci sa po zrelej úvahe rozhodli, 
že za 13 000 uhorských zlatých, za ktoré im Albert Laszky založil Kežmarok              
a Štiavnik, sa vzdajú akýchkoľvek nárokov na panstvá Kežmarok a Štiavnik. 
Bratia sa totiž väčšinou zdržiavali na území rakúskych dedičných krajín, kde 
sa nachádzali ich rodové majetky, ktoré boli výnosnejšie a správa vzdialených 
spišských majetkov sa ukazovala ako veľmi komplikovaná a neekonomická. 
Nakoniec sa Štefan st. s Jánom stretli 6. júna 1610 v Spišskej Kapitule, kde 
Ján dostal spomínané peniaze, čím sa vyriešili všetky budúce právne nároky 
rueberovského príbuzenstva.55 

Prevzatie peňazí potvrdili zástupcovia kapituly a 6. júna 1610 o tom vy-                                                                                            
hotovili písomné svedectvo. V ňom sa vymenoval presný rozsah oboch pan-
stiev, ktoré sa v tom čase spravovali ako jeden hospodársky celok. Pôvodné 
menšie kežmarské hradné panstvo tvorila celá dedina Malý Slavkov, majer 
Slavkov a podiely v dedinách Huncovce, Veľká Lomnica, Hundertmark 
(Stotince), Výborná a Stará Lesná. Rozsiahlejšie a celistvejšie územie pred- 
stavovalo bývalé Štiavnické opátstvo, tvorené celými dedinami (Spišský) 
Štiavnik, Hranovnica, Kubachy (dnes Spišské Bystré), Kravany, Vikartovce, 

53  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 344.
54  MNL – OL, MKL, LR 11, pag. 335; WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 345. 
55  ABÚ SK, HMSK, AP č. 15, pag. 13.
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Šuňava a Lučivná a majer Štiavnik, kde stál bývalý kláštor prestavaný na re-                                                                              
nesančný kaštieľ.56

Po predčasnej smrti brata Mikuláša Thökölyho sa Štefan st. Thököly stal 
výlučným vlastníkom Kežmarku a Štiavnika. Neustále sa snažil o rozširovanie 
svojich rodových majetkov na Spiši, v čom mu významne pomohla jeho 
manželka grófka Katarína Thurzová. Od Kataríny si 25. marca 1634 požičal 
gróf Adam Thurzo 2 264 dukátov a 9 000 ríšskych toliarov. Štefanova man-                                                                                             
želka a jej dedičia získali až do času vyplatenia zemepanské mesto Krompachy 
a dediny Olcnava, Vyšné a Nižné Slovinky. 16. novembra 1634 si Adam 
Thurzo požičal od Kataríny ďalších 2 000 ríšskych zlatých a ako protihod-
notu založil svoju dedinu Kaľava.57 Spomenuté sídla neboli vyplatené ani                                                                                     
po vymretí Thurzovcov a prevzatí Spišského hradu grófom Štefanom Csá-
kym, ktorý 16. októbra 1647 potvrdil platnosť Thurzových záložných zmlúv.58 

V čase konsolidácie a zväčšovania majetkov 20. apríla 1637 zachvátil 
hrad Kežmarok požiar.59 Zachované dostupné písomné pramene neumožnili 
charakterizovať rozsah škôd a následných opráv. Ustálené hospodárske pomery 
umožnili, aby Štefan st. Thököly pomerne rýchlo odstránil následky požiaru, 
ktoré pravdepodobne zasiahli aj kaplnku, budovanú ako rodové pohrebisko. 
Sem uložili telesné pozostatky Štefana st., ktorý zomrel v sedemdesiatom 
roku života 8. novembra 1651.60

Po smrti Štefana st. Thökölyho sa rodové spišské domínium dostalo                 
do rúk jeho dvoch synov – barónov Štefana ml. (1623 – 1670) a Žigmunda 
Thökölyovcov (1618 – 1678). Významnejšie postavenie z bratov dosiahol 
Štefan ml., ktorého Ferdinand III. 28. septembra 1649 vymenoval za hlav-           
ného oravského župana.61 Štefan ml. mal oproti nevlastnému bratovi veľkú 
výhodu, že jeho matkou bola grófka Katarína Thurzová, dcéra palatína Juraja 
Thurzu. Vďaka nej získal podiel na oravsko-lietavskom komposesorátnom 
panstve, čo ešte viac rozšírilo príjmy magnátskeho rodu s hlavným sídlom               
v Kežmarku i samotný titul oravského župana.62

Bratia Thökölyovci sa krátko po smrti otca rozhodli zamedziť možným 
sporom pri spoločnej správe značne rozšírených majetkov a 20. decembra 1651 
si na hrade v Kežmarku rozdelili dedičstvo. Žigmund Thököly dostal pan-                                                                                            
stvo patriace ku kaštieľu Štiavnik, zložené z celých dedín (Spišský) Štiavnik, 

56  ABÚ SK, HMSK, AP č. 15, pag. 13.
57  ABÚ SK, HMSK, AP č. 24, pag. 121 – 123.
58  ABÚ SK, HMSK, AP č. 25, pag. 207, 208.
59  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 68.
60  WAGNER, Analecta II, ref. 3, s. 345.
61  MNL – OL, MKL, LR 10, pag. 159, 160. 
62  MNL – OL, MKL, LR 11, pag. 335, 336.
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Vikartovce, Šuňava, Kubachy, Kravany spolu s kúriou a majerom „Ugarszky“.63 
V Kežmarku dostal Žigmund kamenný dom so záhradou za hradbami pri 
Hornej bráne, nazývanou „tridsiatnikova záhrada“. Z majetkov získaných 
prostredníctvom zálohovania sa mu pririeklo celé zemepanské mesto Krom-
pachy, celé dediny Veľký Folkmar, Kaľava, Vyšné a Nižné Slovinky, ďalej 
podiely získané od Jána Berzeviczyho v dedinách Hundertmark (Stotince)                
a Výborná, a nakoniec „kúria alebo dom“ v dedine Hejce (dnes v Maďar-
sku) v Abovskej stolici.64  

Štefan Thököly dostal hrad Kežmarok s majerom v Kežmarku a druhým             
v Malom Slavkove, kde stála aj kúria. Z dedín pôvodného kežmarského 
panstva dostal podiely v dedinách Veľká Lomnica, Huncovce, Výborná, Stará 
Lesná a Hundertmark (Stotince). Zo štiavnického panstva vyčlenili pre Štefana 
celé dediny Lučivná a Hranovnica s majerom „Henczova“.65 V Zemplínskej 
stolici sa mu ušli vlastnícke práva na dve „kúrie alebo domy“ – jednu                      
v zemepanskom meste (Zemplínska) Teplica a druhú v dedine „Rulka“.66                 
V Šarišskej stolici sa do Štefanovho vlastníctva dostali celé dediny (Malý) 
Lipník a Matysová a v Spišskej podiely v dedine Kacwin (dnes Poľsko). 
Obaja bratia sa dohodli, že si Žigmund okrem domu a záhrady v Kežmarku 
nebude nikdy nárokovať hrad, pretože ten sa stane výlučným vlastníctvom 
Štefana a jeho dedičov.67

Dohodu o deľbe si obaja bratia nechali 5. januára 1652 potvrdiť pred 
zástupcami Spišskej kapituly. V ten istý deň si rytier Zlatej ostrohy a orav-
ský župan Štefan ml. Thököly od svojho brata Žigmunda Thökölyho požičal 
10 000 uhorských zlatých, za ktoré mu prenechal celú polovicu zemepan-
ského mesta Nemecká Ľupča (dnes Partizánska Ľupča) v Liptovskej stolici, 
ktorú Štefan získal do zálohu od liptovského a trenčianskeho župana grófa 
Juraja Illésházyho na základe zmluvy potvrdenej Turčianskou kapitulou                           
2. júna 1650.68

Štefan ml. Thököly po vyššie uvedenej deľbe majetkov nechal nákladne 
prestavať celý hrad, ako to bolo neskôr dosvedčené v súpise z 31. júla 1686. 
Štefan ml. sa rozhodol uskutočniť veľké stavebné úpravy a rozšíril ho o úplne                                                                                           
nové budovy. Renovovali sa štyri obranné veže s použitím starších konštruk-
cií, rovnako ako múry obkolesujúce hrad. V interiéroch vznikli nové pivnice            
zo sivého kameňa, zrenovovali sa paloty (najväčšie a najreprezentatívnejšie 

63  Ugovské – bývala osada Spišského Bystrého.
64  ABÚ SK, HMSK, AP č. 26, pag. 146.
65  Lokalitu sa mi nepodarilo indentifi kovať.
66  Lokalitu sa mi nepodarilo identifi kovať.
67  ABÚ SK, HMSK, AP č. 26, pag. 147.
68  ABÚ SK, HMSK, AP č. 26, pag. 149.
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miestnosti), na mnohých miestach znovu vystavali svetlice a spravili nové 
klenby. Štefan ml. s veľkou nádherou od základu prestaval hradnú kapln-
ku, dal urobiť nové štukatúry a veľký pohrebný pomník, ktorý sa mal stať 
dôstojným miestom jeho posledného odpočinku. Novostavbou bola stajňa  
so sýpkou. Investovalo sa aj do prestavby majera na predmestí, kde nanovo 
postavili domčeky so záhradkami. Úpravami prešla veľká okrasná záhrada 
vedľa brány, druhá záhrada za riekou Ľubica a tiež hostinec za riekou                          
Poprad. Po rokoch vyčíslili Štefanove náklady spojené s renováciou na 36 000                                                                                     
uhorských zlatých.69

Vplyv Štefana ml. Thökölyho na dvore, vernosť cisárovi Ferdinan-             
dovi III. a množstvo poskytnutých služieb sa odzrkadlil jeho povýšením 
medzi aristokratickú elitu. 7. novembra 1654 Ferdinand III. udelil Štefanovi 
ml. grófsky titul. Panovník pri udeľovaní titulu nezabudol oceniť ani zásluhy          
Štefanovho starého otca Šebastiána Thökölyho v čase tzv. pätnásťročnej 
vojny, keď sa vyznamenal pri obliehaní rábskej pevnosti. Grófsky titul sa 
vôbec nevzťahoval na Žigmunda Thökölyho, čím sa rod rozdelil na grófsku 
a barónsku vetvu.70

Napriek rozdeleniu panstiev sa bratia v polovici 50. rokov 17. storočia 
spojili, aby si vymohli udelenie oboch domínií do trvalého vlastníctva, na-
koľko ich stále užívali iba záložným právom a ktokoľvek z Rueberovského 
rodu mohol prísť s peniazmi a žiadať o vrátenie založených majetkov. Najprv                                                                                        
14. júna 1655 cisár Ferdinand III. potvrdil dedičné vlastníctvo panstva               
Štiavnik pre Štefana ml. a Žigmunda Thökölyovcov a ich potomkov v ženskej                                                                                           
i mužskej línii. Za udelenie tohto práva museli bratia zaplatiť 40 000 ríšskych 
zlatých.71 

Uhorský kancelár Juraj Szelepchényi 26. júna 1655 vystavil pre bratov 
Štefana ml. a Žigmunda Thökölyovcov potvrdenie trvalého vlastníctva hrad-
ného panstva Kežmarok. Kancelár konal na príkaz Ferdinanda III. potom, 
ako vo Viedni pred štyrmi rokmi 22. apríla 1651 podpísali pred panovníkom 
dohodu s Kežmarkom o mestských právach a majetkoch. Panovník za ďalších 
40 000 ríšskych zlatých potvrdil dedičnosť Kežmarku, avšak iba po mužskej 
línii Štefana ml. Ženy mohli získať panstvo iba dočasným záložným prá-
vom. Tieto nariadenia sa týkali celej dediny Malý Slavkov, majera Slavkov 
a podielov v dedinách Huncovce, Veľká Lomnica, Výborná, Hundertmark 
(Stotince), Stará Lesná, Kravany a Lučivná. Ženské príslušníčky rodu nemohli 
v žiadnom prípade dediť ostatné majetky, ktoré ku Kežmarku prikúpili alebo 

69 MNL – OL, Urbaria et conscriptiones (ďalej UC), fascikel (ďalej fasc.) 17, numero (ďalej no.) 
13, füzet 9, pag. 173 – 175.

70  MNL – OL, MKL, LR 11, pag. 116.
71 MNL – OL, MKL, LR 11, pag. 334, 335.
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inak zaobstarali Štefan st. a Štefan ml. Thökölyovci, vrátane toho, čo by Šte-
fan ml. ešte v budúcnosti zaobstaral. Ak by po vymretí mužských potomkov 
došlo k vyplateniu ženských dedičiek rodu, museli by ich odškodniť sumou 
6 000 rýnskych zlatých za stavebné práce prebiehajúce na hrade, alebo tie, 
ktoré sa ešte v budúcnosti vykonajú.72

V nasledujúcom roku sa Thökölyovci po viac ako sedemdesiatich rokoch 
dočkali dôležitého majetkovoprávneho aktu – štatúcie (uvedeniu do majetku). 
Z hľadiska platných zákonov iba obchôdzka panstva zástupcami kapituly                  
a vyhlásenie nového majiteľa v každej z obcí ľubovoľne veľkého majetku za-                                                                                             
ručovali trvalé vlastníctvo konkrétnemu rodu. Štatúciu kežmarského a štiav-                                                                                            
nického panstva uskutočnila Spišská kapitula od 9. do 16. mája 1656. 
Zástupcovia kapituly prišli najprv 9. mája na hrad Kežmarok a na druhý 
deň navštívili všetky obce panstva. 10. mája začali so štatúciou v dedinách 
štiavnického panstva, pričom sa najprv zišli v kaštieli v Štiavniku. Potom sa 
čakalo na vyjadrenie obyvateľov dedín alebo šľachticov na susedných ma-                                                                                              
jetkoch, či nevznesú vážne námietky voči uvedeniu nového majiteľa. Thö- 
kölyovská štatúcia prebehla bez problémov a 16. mája 1656 zástupcovia 
kapituly o vykonanom právnom akte vydali písomné svedectvo.73

Vrchol politickej moci v Uhorsku zaznamenal Štefan ml. Thököly                           
v 60. rokoch 17. storočia. 18. februára 1666 cisár Leopold I. udelil Štefano-
vi ml. dedičný titul oravského župana, čím otvorene porušil práva ďalších 
thurzovských dedičov. Udelenie dedičného oravského županského titulu sa 
týkalo aj Štefanovho syna Imricha Thökölyho – dedičného hlavného župana 
Marmarošskej stolice. V prípade vymretia mužského potomstva, mohla titul 
užívať aj ženská príslušníčka rodu.74

V lete 1666 bolo odhalené Wesselényiho sprisahanie a cisársky dvor sa 
chystal potrestať jeho účastníkov, ale aj tých, ktorí sa na ňom nezúčastnili. 
Do podozrenia upadli aj bohatí Thökölyovci. Cisár Leopold I. 21. júna 1668 
odvolal udelenie titulu dedičného oravského župana pre Štefana ml. a Im-
richa Thökölyovcov. Ako dôvod uviedol nesprávne informácie, ktoré podal 
Uhorskej dvorskej kancelárii nebohý palatín gróf František Wesselényi. Proti 
skoršiemu Leopoldovmu rozhodnutiu sa totiž postavili ostatní dedičia Thurzov-
cov a nakoľko sa hodnosť župana viazala na direktora alebo spolumajiteľov 
oravsko-lietavského panstva, cítili sa poškodení.75

Po smrti Štefana ml. Thökölyho v cisárskym vojskom obliehanom 
Oravskom hrade v novembri 1670 ušiel jeho syn Imrich Thököly z Likavy  

72  MNL – OL, MKL, LR 11. pag. 336 – 338.
73  ABÚ SK, HMSK, AP č. 27, pag. 30 – 34.
74  MNL – OL, MKL, LR 13, pag. 278 – 280.
75  MNL – OL, MKL, LR 14, pag. 268, 269.
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do Sedmohradska a otcove majetky mu v Uhorsku skonfi škovali, podobne  
ako majetky strýka Žigmunda Thökölyho. Imrich sa mohol beztrestne vrátiť                                                                                                
do Uhorska až na príhovor svojho tútora a zároveň švagra – cisársko- 
-kráľovského komorníka a radcu, kapitána protiosmanských pevností Pápa   
a Šintava, grófa Františka Eszterházyho. Cisár Leopold I. mu vydal povo-  
lenie na slobodný pohyb v Uhorsku 13. marca 1671, ale neznamenalo to 
vrátenie skonfi škovaných majetkov.76

Od 17. decembra 1671 prebiehal súpis celého panstva Kežmarok za úče-                      
lom zhotovenia urbáru. Na obhliadke všetkých majetkov sa zúčastnil inšpektor 
zhabaných kežmarských majetkov – komorou ustanovený kežmarský trid-                                                                                        
siatnik Krištof Horvath-Kissevith. Súčasťou konfi škačnej komisie sa stali aj 
spišský kanonik Martin Szlavkay, hradný kastelán František Almassi, provízor 
Valentín Roznovski, pokladník Andrej Jelenik, bližšie nemenovaní kľučiari, 
šafári a drábi panstva. K spisovaniu majetku boli za Malý Kežmarok prizvaní 
richtár Tobiáš Toperczer, prísažní Daniel Ssolcz, Jakub Vechter, Jakub Vayda, 
Zachariáš Kraus a napokon tribún ľudu Zachariáš Kiti. Členovia komisie 
súpis konfi škátu ukončili 20. januára 1671.77

Súpis hradu vyhotovili už 17. decembra 1670, kedy prešli celý hrad a dali                                                                                              
zapísať, čo v jednotlivých častiach hradu našli. Inventarizácia začínala v skle-                                                                                                
pe, nazývanom „zbrojnicou“. V nej skladovali päť pištolí, dva súdky pušného 
prachu, dva železné praky – kameňomety, štítnický kyjak, starú tatársku 
kopiju, jedny klapky na konské oči, tri kožené vaky, dvanásť konských 
postrojov. V pitvore pred dvojitým sklepom bola jedna skriňa plná rôznych 
kníh, menšia skriňa s fragmentmi písomností a niekoľkými knihami a druhá 
menšia skriňa na odkladanie šiestich hodvábnych vankúšov, pretkávaných 
striebornými niťami.79 

Dvojitý sklep nazývali „tarházom“,80 kam sa odkladali do bezpečia rôz- 
norodé predmety s vyššou hodnotou. Z nábytku sa tu nachádzalo štrnásť 
nových i starých kresiel potiahnutých hodvábom. Truhlica na odkladanie 
klenotov, umelecky stvárnená nová železná truhlica, truhlica potiahnutá 
žltými poľskými črievicovými látkami, truhlička na lieky, biela truhlica na 
striebro potiahnutá na vnútornej strane červeným súknom, jednoduchá truhlica                           
s umelecky stvárnenými vnútornými priehradkami, ako aj ostatných 20 malých                                                                                     

76  MNL – OL, MKL, LR 15, pag. 233.
77  MNL – OL, UC, fasc. 68, no. 47, pag. 1 – 3.
78  Dobový slovenský výraz pre zaklenutú miestnosť, nie pivnicu.
79  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 8, 9.
80  Maďarské slovo sa zaužívalo aj v slovenskom prostredí, v modernom slovenskom preklade  

znamená skladisko, ale nezodpovedá pôvodnému významu slova, pretože išlo o akýsi bezpečný 
sklad pre cenné predmety. Nebola to však klenotnica v dnešnom ponímaní slova. Preto pone-
chávam označenie tarház.
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i veľkých truhlíc boli prázdne. V cestovnej truhlici, pôvodne určenej                              
na hintov, sa uložila modrá taftová látka s hodvábnymi strapcami. Do dvoch 
obdĺžnikových truhlíc sa zmestilo desať kožených tapiet na steny, štyri kožené 
obrazy pána Telekiho a šesť zelených taftových závesov, použiteľných pre 
zatiahnutie okien i postelí. V červenej truhlici sa našiel jeden modrý a jeden 
žltý záves, starý červený damaskový koberec, červený hodvábny turecký 
opasok a časť sedlovej látky pretkávanej hodvábom. V ďalšej truhlici bolo 
mosadzné rozložiteľné brnenie, zdobené jednoduchými kamennými perlami.            
V ďalšej truhlici bolo sedem sietí vyrobených z vlasov pre kone a trinásť 
iných sietí zo Šebeša v ďalšej truhlici osem poškodených starých cínových 
okrúhlych tanierov aj jeden starý veľký hudobný nástroj v prostredne veľkej 
truhlici rôzne minuciózne látkové ženské práce v dlhej obdĺžnikovej bielej 
truhlici šaty vdovy po Mikulášovi Berzeviczim, tri červené súkenné okenné 
závesy, a v jednej prázdnej truhlici germánska dýka. Dočasne sem uložili 
truhlicu z čiernej látky, ktorá sa používala v kaplnke.

V priestore dvoch sklepov sa mimo truhlíc nachádzali nasledujúce pred-
mety: zemský maľovaný glóbus, citara zdobená perlami, tri malé mučidlá, 
deväť svetských obrazov, šesť vankúšov a paplónov, päť starých pištolí, 
štyri staré obdĺžnikové súdky, tatárska kopija, dve kopije bez obalu, tri 
hodvábne vankúše, nový damaskový koberec s tyčou, malé nemecké sedlo, 
malé tatárske sedlo, štyri konské vaky, jedna pokrývka z jelenej kože, štyri 
jednoduché stolné obrusy, jedna sieť proti komárom, dva erby pretkávané 
zlatom, jednoduchý kyrys, osem žltých kobercov pretkávaných hodvábom, 
jedenásť kobercov maľovaných zelenou farbou, sedem kožených kobercov 
maľovaných striebrom, Liber de aetatibus mundi vetustis, počítacia tabuľa, 
sedem železných sošiek a dva koberce zo žltého tureckého hodvábu. 

Pre vyššiu bezpečnosť sem ešte pred odchodom Thökölyovcov preniesli 
celý archív, pôvodne uložený v hradnom obydlí Ambróza Keczera. Celý archív 
sa nachádzal v niekoľkých skriniach a nachádzali sa v ňom písomnosti, ktoré 
obsahovali majetkovo-hospodárske spisy z územia Spišskej, Liptovskej a Orav-
skej stolice, zo zemepanského mesta Rimavská Sobota, korešpondenciu od sed-                                                                                         
mohradskej kňažnej, sedmohradského kniežaťa Appaffyho, ostrihomského arci-                                                                                              
biskupa, uhorského palatína, krajinského sudcu i kancelára, magnátov, šľachti-
cov a ďalšie písomné dokumenty. Rôzne fragmenty písomností a regestov 
sa pohádzali do starej železnej truhlice, drevenej truhlice potiahnutej kožou, 
stredne veľkej červenej truhlice, piatich krabíc, jednej kapsy, koženého vaku 
a zásuviek pod dvomi stolmi.81 

81  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 10 – 13.
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Z ostatných priestorov hradu osobitne spomenuli arzenál, v ktorom sa 
uchovávali štyri sudy pušného prachu, 32 veľkých hákovníc, 32 nemeckých 
muškiet, 44 kopijí, 65 kopijí s maľovanými zástavami, jeden pár medených 
tympanov, päť tarasníc, jedna húfnica a nepreberné množstvo železných gúľ 
na rôzne druhy zbraní. V jednom bližšie neurčenom sklepe skladovali 37 ví-                                                                                              
nových sudov a dve truhlice na oblečenie, ktoré podľa rozprávania patria 
grófovi Gabrielovi Palloczayovi. Vo vozovni uložili koberec lemovaný čer-
venou bordúrou a starý koberec. V stajniach ostali tri „krokové“ kone pána               
grófa a tri jeho služobníkov.82 Oddelene zaznamenali i veci v hradnej kaplnke. 
Zostal tu strieborný kalich, tri kožené povrázky, bohoslužobný odev a hod-
vábne antipendium pretkávané zlatými a striebornými niťami. Nad kaplnkou 
sa nachádzali nové hodiny, starý deštaurovaný hodinový stroj a dva malé 
zvončeky na odbíjanie.83

Bez bližšieho určenia v panských obytných priestoroch zaznamenali na-                                                                                             
sledujúce predmety: dva veľké mosadzné stĺpy ku kozubu so štyrmi „inštru- 
mentmi“ na prípravu ohňa, štyri mosadzné svietniky určené pre paloty, dva 
železné svietniky pre paloty, 24 postelí, 36 stolov, pričom dva z nich kryli 
mramorové dosky, 50 veľkých a malých stoličiek a kresiel, 94 svetských 
starých i nových obrazov visiacich v jednotlivých svetliciach hradu, dvanásť 
maľovaných obrazov koní, päť červených súkenných závesov na oknách               
a pätnásť obyčajných kobercov.

Pri zapisovaní nevynechali ani úžitkové a kuchynské predmety: 20 veľkých 
a malých kotlov s medenými téglikmi, dve železá na spevnenie múrov, 
trinásť nových i starých železných mreží na okná, veľký pivovarský kotol 
z Lučivnej, pílu na rezanie kameňa, dve píly na rezanie trámov, panvice 
pre novú pec visiace na stene, jeden medený nástroj na odlievanie sviečok, 
tri železné nástroje nevyhnutné pre kuchyňu, 18 prikrývadiel pre kone, dva 
veľké stany, obyčajné červené súkno na zakrytie voza.

V čase súpisu v hradných priestoroch našli tieto produkty živočíšnej                  
a rastlinnej výroby: sud nespracovaných koží, štyri neopracované volské 
kože, šesť neopracovaných kravských koží, tri opracované kravské kože, 
jeden veľký syr, 25 malých syrov, dve neopracované dvojročné kože z jalo- 
víc, štyri surové malé kože z jalovíc, 17 baraních neopracovaných koží, 34 
bočných slanín, 20 chrbtov z vykŕmených prasiat, trinásť sadiel, päť kusov 
kamennej soli, 20 riečic preosiatej soli, jednu drvenú solivarskú soľ, jeden 
a pol nádobky soli, šesť sudov marcového piva, tri sudy novšieho piva, tri 
sudy novšieho vína, osem súdkov vínového a pivného octu, jeden klát medu, 

82  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 14 – 18.
83  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 20, 21.
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17 sudov olív, v pivnici porozdeľovaný petržlen, repku, cesnak a cibuľu,                     
33 vaničiek na maslo aj s maslom, 30 šáločiek pretlačeného syra s kôrou      
a štyri sudy takého istého syra. V šafárni bolo k dispozícii 34 meríc pšeničnej 
múky, štrnásť meríc menej hustejšej pšeničnej múky, 143 meríc ozimnej múky, 
dva a pol merice jačmennej múky, dvanásť meríc hrachu, tri merice pše-                                                                                            
nice, šestnásť a pol merice jačmeňa, šesť meríc ľanového semena, tri merice 
konopného semena a osem meríc chmeľu.84 

Výsledkom viac ako mesačnej práce komisie bol urbár z 20. januára 1671, 
ktorý veľmi podrobne priblížil počet panských objektov, poddanských usad-                                                                                                 
lostí a hospodárskych zvierat. V Kežmarku stál pri „dolnej bráne“ hrad             
s nedávno pristavanou novou maštaľou, nad ktorou sa nachádzala sýpka. 
Okrem novej maštale k hradu prináležalo osem starších zaklenutých maštalí. 
V meste Malý Kežmarok existovalo 46 väčších či menších domov, jeden bol 
opustený a spolu platili obyvatelia týchto domov ročný cenzus 120 zlatých. 
K spomenutým maštaliam patrili bránky a po ich pravej strane sa rozprestie- 
rala lúka s vedľa situovanými tromi rybníkmi, v nedávnej dobe zničenými 
povodňami. Tie postihli aj dostihovú dráhu. Po ľavej strane maštalí sa roz-
kladal pod oknami hradu rybník v dezolátnom stave. Za ním sa nachádzala 
nová obdĺžniková kvetinová okrasná záhrada a za riekou Ľubica druhá stará 
záhrada, kde stál podpivničený domček záhradníka a dom pre tkáča. Obe zá-                                                                                          
hrady ocenili na 1 000 zlatých. V priestore „dolnej brány“ v domčeku bývali                                          
dvaja drábi, ktorí obsluhovali mechanizmus padacích dverí a mosta na dvoch 
kolesách. Pri bráne sa rozprestierali dva prázdne rybníky s prázdnym domče-
kom na obsluhovanie prítoku vody do rybníkov. 

Na predmestí mali obyvatelia Malého Kežmarku záhrady, domčeky, ma-
jerské veci a museli za ne platiť ročný cenzus 45 zlatých. Panstvo tu malo 
vlastný hostinec s výčapom vína. Na území mesta Kežmarok existovali dva 
majere – jeden v správe provízora Gilanya a druhý istého Berga. Z dvoch mest-                                                                                        
ských mlynov patrila panstvu polovica príjmov, z mestských lesov tretina     
v starostlivosti vlastného lesníka. Na majeri pri „dolnom mlyne“ mal majerník 
v opatere 37 kráv, troch býkov, trinásť jalovičiek, sedem juncov (mladých 
býčkov), tri dvoj- a trojročné junce, jedného býka, desať jednoročných býkov,                                                                                         
štyri voly a 102 ošípaných. Majerníčka sa starala o 100 sliepok (každá stála                                                                                            
10 denárov), 40 kapúnov (každý za 15 denárov), 50 husí (každá za 20 dená-
rov), desať kohútov (každý po 60 denárov), 300 slepačích vajec. Pri meste sa 
rozkladalo jedenásť celistvých polí, 23 oráčin, tri polia rozdelené na menšie                                                                                          
časti. Ovce sa pásli v chotároch Huncoviec, Kežmarku a Kubachov (Spišské 
Bystré).85 

84  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 14 – 18.
85  MNL – OL, UC, fasc. 17, no. 3, füzet 1, pag. 1 – 11.
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Na území Spišskej stolice malo panstvo vo Veľkej Lomnici osem celých 
sedliackych, jednu polovičnú sedliacku a štyri celé želiarske usadlosti;                                       
v Huncovciach deväť celých sedliackych, desať želiarskych usadlostí a po-                                                                                           
lovicu mlyna; v Malom Slavkove 15 želiarskych, štyri od práce oslobodené 
želiarske usadlosti, jednu krčmu, mlyn s jedným kameňom, a majer s pivo-                                                                                            
varom; v Lučivnej tri celé sedliacke, jednu opustenú sedliacku, 20 polovič-
ných sedliackych, štyri opustené polovičné sedliacke a jedenásť želiarskych 
usadlostí, jeden hostinec na polovičnej sedliackej usadlosti, pivovar, jeden 
slobodný dom posla, mlyn s dvomi kameňmi a jednu pílu; v Starej Lesnej 
deväť celých sedliackych, deväť želiarskych usadlostí a polovicu mlyna;                                                                                                      
v Hundertmarku (Stotinciach) dve celé sedliacke, jednu opustenú sedliacku,                
18 polovičných sedliackych, 27 želiarskych, tri zničené sedliacke usadlosti, 
mlyn s jedným kameňom, jednu pílu a jedno pole nazvané Ihly; vo Veľ-
kej Lomnici jednu celú sedliacku usadlosť, z horného mlyna časť výnosu                                        
a v dolnom kaštieli časť miestností na poschodí; v Maldure (dnes Podhora-
ny) jednu celú sedliacku usadlosť; vo Výbornej sedem celých sedliackych, 
štyri polovičné sedliacke, jedenásť želiarskych, jednu opustenú želiarsku 
usadlosť a časť výnosu z mlyna; v (Spišských) Hanušovciach dedičné rich-                        
társtvo (škultécia) na polovičnej sedliackej usadlosti, štyri celé sedliacke, 
dvanásť polovičných sedliackych, sedemnásť želiarskych usadlostí, piatich 
oslobodených želiarov, mlyn s jedným kameňom, jednu pílu a mýto v dedine;                                                      
v Matiašovciach jednu škultéciu, dve celé a tri štvrtiny sedliackej, osemnásť 
polovičných sedliackych, osemnásť želiarskych, šesť želiarskych slobodníc-              
kych usadlostí, mlyn s jedným kameňom, jednu pílu, papiereň a majer s lú-                                                                              
kami, poľami, záhradami; v Gibli (dnes Zálesie) sedem želiarskych, trinásť 
polovičných želiarskych usadlostí a mlyn s jedným kameňom; vo Veľkom 
Folkmari škultéciu s mlynom s jedným kameňom, šestnásť celých sedliac-                   
kych usadlostí a mýto; v Krompachoch tri sedliacke usadlosti, jedného želiara                          
a krčmu s mýtom vo Frydmane (dnes Poľsko) piatich libertínov a v Trybszi 
(dnes Poľsko) jedného libertína. Panstvo z uvedených obývaných lokalít            
vlastnilo celú dedinu bez podielu iných majiteľov v prípade Malého Slavkova, 
Lučivnej, (Spišských) Hanušoviec, Matiašoviec, Gibľa a Veľkého Folkmaru. 
V Gemerskej stolici k panstvu patrili časti dedín Vernár, Telgárt, Malá Revúca 
a (Muránska) Zdychava, kde boli dohromady iba štyri želiarske usadlosti.86 

Pri sumárnom pohľade panstvo kežmarského hradu predstavovalo 65 a tri 
štvrtiny celých sedliackych usadlostí, dve celé opustené sedliacke usadlosti, 
73 polovičných sedliackych usadlostí, deväť opustených sedliackych usadlostí, 
134 celých želiarskych usadlostí, trinásť polovičných želiarskych usadlostí, 

86  MNL – OL, UC, fasc. 68, no. 47, pag. 4 – 8.
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štyri opustené želiarske usadlosti, 21 libertínskych želiarskych usadlostí, tri 
majere, sedem celých mlynov, štyri polovice mlynov, dva mlyny s časťou 
výnosu, štyri píly, tri škultécie, tri mýta, štyri hostince a krčmy, dva pivovary, 
tri rybníky a jednu papiereň.87

Ďalší súpis hradného majetku vznikol 21. októbra 1678. Inventarizácia 
nebola urobená po jednotlivých priestoroch a spočítali sa iba jednotlivé 
predmety spolu bez presného určenia miesta uloženia. Z bežných úžitkových 
predmetov sa na hrade nachádzali tieto veci: desať veľkých starých medených 
kotlov, štyri podobné menšie kotly, tri poškodené svietniky z mosadze, šesť 
železných okenných mreží, medená forma na sviečky, dve železné obruče               
na sudy, podobné zlé tri obruče, medený podnos, cínový šechtár, nôž, dve 
sitá vypletané železom, dlhé habánske sito, trinásť kožených vakov, dlhý 
povraz na spúšťanie pšenice do pivníc, kutáč pre pec, železný visiaci svietnik, 
visiaci drevený zničený svietnik, veľké železné vráta, desať jednoduchých 
drevených truhlíc, štyri veľké truhlice na uchovávanie múky, veľký medený 
pivovarský kotol a dieža na uchovávanie mlieka. 

Vyššiu hodnotu mali nasledovné súčasti zariadenia bývalých panských 
miestností: veľká železná truhlica s precízne vypracovanými 34 priehradkami 
vo vnútri, dva písacie stoly, štyri jednoduché drevené skrine, drevená truhli-
ca potiahnutá plechom, jedenásť obrazov zobrazujúcich kone, 39 svetských 
obrazov rozvešaných v izbách, obraz cisára, obraz nebohého Štefana ml. 
Thökölyho, krásny nový okrúhly stôl s dvanástimi drevenými kreslami, starý 
okrúhly stôl, obdĺžnikový drevený stôl pre 29 osôb, deväť jednoduchých 
obdĺžnikových stolov, nová čierna posteľ pochádzajúca z Viedne, dve dobré 
baldachýnové postele maľované rôznymi farbami, šesť jednoduchých dre-
vených postelí, osem jednoduchých drevených kresiel, podnožka obtiahnutá 
kožou, štyri nástenné potrhané koberce a v jednej skrini 170 rôznych kníh. 

Zbierku zbraní a vojenských predmetov predstavovalo 37 jednoduchých 
drevených kopijí, deväť drôtených košieľ, vojenská zástava, päť železných 
prílb, dva malé bronzové mažiare, jedna húfnica so šiestimi píšťalami, dobrý 
dvojkolesový voz potiahnutý čiernou kožou, tri staré poškodené dvojkolesové 
vozy, dva jednoduché drevené valce, 18 väčších hákovníc a sedem menších 
hákovníc. V kaplnke sa nachádzal jeden dobrý pozitív a nad dverami visiaci 
sklenený lampáš.88 

Počas povstania Imricha Thökölyho hrad vyplienili. Vojaci vtrhli do ka-
plnky a násilne otvorili prázdnu pohrebnú tumbu Štefana ml. Thökölyho              

87  MNL – OL, UC, fasc. 68, no. 47, pag. 8 – 10.
88  MNL – OL, UC, fasc. 78, no. 49, pag. 1 – 3.
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a jeho manželky Márie Gyulaffyovej, v ktorej našli klenoty. Všetky cennosti 
ukradli a zanechali za sebou rozhádzané kosti.89 

V roku 1687 prejavil záujem o Thökölyovský konfi škát spravovaný ko-                                                                                            
morou gróf Ferdinand Rueber. Komora 10. júna 1687 ohodnotila celé kežmar-
ské panstvo, aby sa mohla stanoviť reálna kúpna cena. Hrad ocenila na 1 550                                                                                    
uhorských zlatých, ročný cenzus z domov Kežmarčanov predstavoval 2 500                                                                               
uhorských zlatých, cenzus z domčekov Kežmarčanov 1 000 uhorských zla-
tých, hodnotu 104 sedliackych usadlostí spolu s daňami stanovili na 68 908  
uhorských zlatých, siedmich opustených sedliackych usadlostí na 1 500 uhor-
ských zlatých, 150 želiarskych usadlostí na 22 929 uhorských zlatých, 21 
libertínskych usadlostí na 6 993 uhorských zlatých, troch škultécií na 2 994 
uhorských zlatých. Hodnota troch majerov bola 6 000 uhorských zlatých, 
troch mýt 3 000 uhorských zlatých s ročným výnosom každého 50 zlatých, 
troch krčiem 8 000 uhorských zlatých s ročným výnosom každej 1 000 uhor-
ských zlatých, dvoch pivovarov 4 000 uhorských zlatých s ročným výnosom 
každého 2 000 uhorských zlatých, troch rybníkov 600 uhorských zlatých s roč-                                                                                             
ným výnosom každého desať zlatých a jedného mlyna 200 uhorských zla- 
tých s ročným výnosom desať uhorských zlatých.90

Kráľovská komora podpísala kúpnopredajnú zmluvu s Ferdinandom 
Rueberom rok po ocenení 19. júna 1688. Ferdinand zaplatil do štátnej kasy              
130 604 rýnskych zlatých. Panstvo kežmarského hradu sa vtedy odlišovalo  
od pôvodného stavu za Thökölyovcov. Tvorili ho celé dediny Matiašovce, 
(Spišské) Hanušovce, Veľký Folkmar, Gibeľ, Lučivná, podiely v dedinách 
Huncovce, Veľká Lomnica, Výborná, Hundertmark, Stará Lesná, Frydman, 
Trybsz, Krompachy, Veľká Lomnica, Maldur a urbársky výnos z Lendaku.91

Mešťania z Kežmarku sa odmietli zmieriť so skutočnosťou, že sa opäť               
na hrade usadí nejaký magnát, ktorý by potenciálne ohrozoval ich práva.           
Vyvinuli všetko úsilie, aby od Rueberovcov získali panstvo pre seba a už                                                                              
nikdy viac by sa nedostali do situácie slobodného kráľovského mesta vo fak-                                                                                       
tickom postavení zemepanského mesta závisiaceho od ľubovôle majiteľa.              
27. apríla 1701 sa pred zástupcami Dvorskej komory vo Viedni zišli za mesto                                                                                           
Kežmarok senátor Jozef Hulík, podnotár mesta Imrich Matyásovszky a za de-                                                                                           
dičov nebohého grófa Ferdinanda Ruebera gróf Teofi l Kristián Windischgrätz 
a gróf Oto Ferdinand Traun von Abensberg.92 

Výsledkom stretnutia bola viacbodová dohoda o postupnom predaji 
panstva mestu Kežmarok. Podľa prvého bodu mala Dvorská komora nájsť              

89  MNL – OL, UC, fasc. 17, no. 13, füzet 9, pag. 173 – 175.
90  MNL – OL, MKL, LR 26, pag. 276 – 278.
91  MNL – OL, MKL, LR 26, pag. 270 – 276.
92  MNL – OL, MKL, LR 26, pag. 270, 271.
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pre dedičov Rueberovcov úrodný majetok v okolí Budína v hodnote 20 000 
rýnskych zlatých. Úroda z panstva Kežmarok, ktorá narastie v roku 1701, sa 
prenechá dedičom Rueberovcov. Mesto zaplatí Rueberovým dedičom 80 000 
rýnskych zlatých, pričom 50 000 zlatých z uvedenej sumy bude splatných 
postupne každý rok do roku 1707. Ak by to mešťania nezaplatili, mohli si 
Rueberovskí dedičia zobrať výnos z majetkov. Kežmarčania uvedený kontrakt 
28. júla 1701 predložili na schválenie cisárovi Leopoldovi I. Panovník uve-
dený konsenzus potvrdil až 29. apríla 1703, keď Kežmarčania panovníkovi 
zaplatili 80 000 ríšskych zlatých a dedičom Rueberovcov 20 000 ríšskych 
zlatých. Komora totiž odmietla podľa niekdajšej dohody z roku 1701 nájsť 
vhodné panstvo pre Rueberovcov a nakoniec muselo mesto vyplatiť spome-  
nutých 20 000 rýnskych zlatých mimo pôvodného dohovoru z vlastných 
prostriedkov.93 

Po udelení panovníckeho súhlasu s predajom Kežmarku mohla Spišská 
kapitula vykonať štatúciu mesta ako nového majiteľa hradu Kežmarok a k ne-                                                                                            
mu patriacich vyššie menovaných dedín. Zástupcovia kapituly prišli 10. júla 
1703 na hrad Kežmarok, ktorý bol sídlom panstva. V nasledujúcich dňoch               
sa vybrali do šestnástich dedín na území Spišskej stolice. Po ukončení ob- 
chôdzky prináležitostí domínia vyhotovili 12. júla v Spišskej Kapitule písomné 
svedectvo.94 Odvtedy hrad patrí mestu nepretržite do súčasnosti.

93  MNL – OL, MKL, LR 26, pag. 270 – 276.
94  ŠAL, pobočka Poprad, MMK, pap. 1071.
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DAS KESMARKER SCHLOSS IN ADELIGEN HÄNDEN
– NEUE SICHT AUF IHRE GESCHICHTE 

VOM ENDE DES 15. BIS ANFANG DES 18. JAHRHUNDERTS
Tomáš Janura

Den Bau des adeligen Schlosses Kesmark (Kežmarok) initiierte höchstwahrschein-
lich der oberungarische Kapitän Stefan Szapolyai in der Zeit um 1460 – 1462. Der 
Gebäudekomplex wurde an Stelle einiger Bürgerhäuser, die abgerissen wurden, errichtet 
und in den mittelalterlichen Quellen wurde sie als „castellum“ bezeichnet. Während 
des Bürgerkriegs, der nach der Schlacht von Mohács ausbrach, geriet Kesmark ins 
Augenmerk beider Seiten. Das Schloss wurde sowohl vom König Johann Szapolyai,               
der auch der Erbe des Stammbesitzes war, als auch vom König Ferdinand I. nach                
der Besetzung der Zips durch dessen Heer an ihre jeweiligen Parteigänger verliehen. 
In den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts wechselten als Kapitäne 
bzw. Eigentümer des Schlosses Franz Batthyány, Ludwig Pekry, Hieronym Laszky, 
Nikolaus Kostka, Nikolaus Minkovicz und der polnische Kapitän Schmolikovszky. 
Schließlich wurde als rechtmäßiger Eigentümer Hieronym Laszky eingesetzt. Sein 
erbliches Eigentum von Kesmark besiegelte in Wien am 21. August 1535 der Kaiser 
und ungarische König Ferdinand I. Hieronyms Sohn Adalbert Laszky griff aktiv                    
in die Kämpfe des Königreichs Polen gegen die Osmanen ein, welche im Bereich 
von Moldawien den Zugang Polens zum Schwarzen Meer sicherstellen sollten. Albert 
brauchte für seine kostspieligen Kriegszüge Geld, und versetzte deshalb Teile von 
seinem Erbe, was in den siebziger und achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts zur 
mehrmaligen Verpfändung des Schlosses zwischen Albert, Johann Rueber, Stanislaus 
Thurzo a Sebastian Thököly führte. Aus der undurchsichtigen Situation ging erst im 
Jahr 1584 der einfl ussreiche Kaufmann Sebastian Thököly als Sieger hinaus. Im Jahr 
1593 wurde er dann vom König in den Freiherrnstand erhoben.

Die Mitglieder der Familie Thököly erweiterten dank Verpfändungen die Güter  
der zusammengelegten Herrschaft Kesmark und Schawnik (Spišský Štiavnik). Durch 
die Güterteilung im 1651 wurde zum Erben Kesmarks Štefan d. J. Thökoly, der 
später in den Grafenstand erhoben wurde, und Schawnik fi el seinem Bruder Žigmund 
Thököly zu. Das Kesmarker Schloss wurde Sitz der Grafenlinie und Štefan d. J.                                    
investierte in die imposanten Umbauten des Schlosses laut Dokumenten ganze 36 000 
ungarische Gulden, was zur damaligen Zeit der Gegenwert einer ganzen Herrschaft 
mit zwanzig Dörfern war.

Zwischen dem 17. Dezember 1670 und 20. Januar 1671 fertigte man nach                        
der Konfi szierung ein Urbarium der Herrschaft und ein Inventar der Burg an. Im 
Inventar des Schlosses fi ndet man sehr wertvolle Erwähnungen über Teile der Ein-
richtung. Danach ist ersichtlich, dass die Einrichtung zu den luxuriösesten im ganzen 
Land gehörte. In der Portraitkunst gehörten die Sammlungen zu den besten, besonders                 
die Pferdeportraits wurden hoch geschätzt. Die Herrschaft ging in die Verwaltung             
der Ungarischen Kammer über, die es im Jahr 1688 an den Grafen Ferdinand Rueber 
verkaufte. Das Schloss ging von seinen Erben anhand der Kaufverträge von 1701 
und 1703 in das Eigentum der Stadt Kesmark über.

      Übersetzung: Peter Konečný
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HUDBA SPIŠSKOPODHRADSKÉHO ORGANISTU
JÁNA ŠIMRÁKA VO VROCLAVI

V DRUHEJ POLOVICI 17. STOROČIA

Janka Petőczová

Meno organistu Jána Šimráka (Johann Schimrack,? – 1657 Spišské 
Podhradie) je jedným z najznámejších mien v dejinách hudobnej kultúry             
na Spiši v 17. storočí.1 Muzikológia skúma hudbu tohto spišskopodhradského 
skladateľa nielen ako dokument prostredia a doby, v ktorej žil, ale predovšet-
kým ako umeleckú hodnotu pôsobivú a prijateľnú aj pre dnešného človeka.2                                                    
Slovenská hudobná historiografi a sa preto venuje paralelne archívnym bádania, 
odhaľujúcim jeho životné osudy a zároveň vydávaniu jeho hudby v moder-                                                        
ných pramenno-kritických edíciách, ktoré umožňujú jej oživenie pre súčas-            
né koncertné dianie.3 Základným metodologickým východiskom pri týchto 
hudobno-historiografi ckých bádaniach je korektná interpretácia archívnych            

1  RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok. 
Bratislava 1984; KAČIC, Ladislav: Dejiny hudby III. Barok. Bratislava 2008, s. 223 – 224. V 
slovenskej hudobnej historiografi i sa do roku 2004 používal nesprávny tvar priezviska skladateľa 
„Šimbracký / Schimbracky“. Na základe novších výskumov archívnych a hudobných prameňov 
sa ukázalo, že išlo o zle prečítané slovo, o nesprávne interpretovaný genitívny tvar priezviska. 
Korektný  tvar slova, čiže priezviska skladateľa v nominatíve je Schimrack, v spisovnej sloven-                             
čine Šimrák. Pod týmto korektným priezviskom bol skladateľ zaradený medzi heslá medzinárod-
ného hudobného lexikónu: PETŐCZOVÁ, Janka: Šimrák, Ján (Schimrack, Johann). In: Musik 
in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben 
von Ludwig Finscher. Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Metzler, Stuttgart, 
Weimar 2006, stĺ. 834 – 835. Pod týmto priezviskom začala aj nová pramenno-kritická edícia 
jeho diela roku 2004. PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, 
meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]. In: Musica Scepusii Veteris II/1. Prešov 
2004.  

2 RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – spišský polyfonik 17. storočia. In: Musicologica Slovaca 
4, 1973, s. 7 – 83; PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák – spišský polyfonik 
17. storočia. In: Musica Scepusii Veteris. Stará hudba na Spiši. Ed. J. PETŐCZOVÁ. Zborník              
z konferencie. Bratislava, Prešov 2008, s. 79 – 100.

3 Pramenno-kritické edície hudby J. Šimráka sa dlhodobo realizujú na Ústave hudobnej vedy                 
SAV v Bratislave: RYBARIČ, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera omnia I. a II. (= Fontes 
Musicae in Slovacia 7, 8) Bratislava 1982 (I. zv.), 1993 (II. zv., posth. edícia, spolued. L. Kačic). 
Od roku 2004: PETŐCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák:                                                                                           
Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642] (= Musica                                                                                                               
Scepusii Veteris, II/1), 2004; Richte mich, Gott (MSV II/2), 2005); Singet dem Herren ein neu-
es Lied (MSV II/3), 2006; Siehe, wie fein und lieblich ist´s (MSV II/4), 2007); Ach Herr, wie                             
sind meiner Feinde so viel (MSV II/5), 2009; Nach dir Herr, verlanget mich (MSV II/6), 2011; 
Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642] (= MSV, II/7). 
Bratislava,  Prešov 2012.
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a hudobných historických prameňov a pravdivé vyhodnotenie získaných 
poznatkov.

Ján Šimrák / Johann Schimrack bol organista a hudobný skladateľ histo-                                                           
rického Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Spišskom Podhradí v rokoch 
1630 – 1657. V dnešnej historickej knižnici Evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Levoči sa zachovalo vyše 50 jeho skladieb v tabulatúrnych zbor-
níkoch sign. SK-Le 3 A (olim 13992) a sign. SK-Le 5 A (olim 13994) a tiež                                                             
v nekompletných hlasových zošitoch. Tieto vzácne hudobné pramene obsa-                                          
hujú aj unikátne neskororenesančné a barokové hudobné diela ďalších európ-                                                         
skych aj domácich, t. j. na Spiši dlhodobejšie pôsobiacich hudobníkov: organove                                                                          
skladby vynikajúceho organistu a skladateľa v Levoči Samuela Marckfelnera                                                                                                        
(1621 – 1674),4 vokálno-inštrumentálne koncerty kežmarského mestského no-
tára a školského inšpektora Tomáša Goslera / Thomasa Goslera (v Kežmarku 
pôsobil cca 1626 – 1646), omše a motetá rektora školy v Spišskej Novej 
Vsi v rokoch 1625 – 1628 Juraja Wirsingera / Georga Wirsingera,5 a jeden 
nekompletne zachovaný malý duchovný koncert od evanjelického farára Mi-                                                                                             
chala Guendela / Michaela Gnendelius, ktorý po dlhoročnom pôsobení v Spiš-                                                                                                    
skom Podhradí (kantor, rektor školy, diakon, od 1657 farár), pokračoval                       
na poste farára v neďalekom banskom meste v Spišskej Novej Vsi (1664 
– 1674).6 Počet týchto spišských hudobných skladateľov je síce relatívne 
nízky, ale vzhľadom na torzovite zachovanú pramennú základňu historických 
hudobnín z archívov a knižníc celého Slovenska je to dostatočná vzorka               
na to, aby sme mohli poznávať dejiny hudby a hudobnej kultúry na Spiši            
v 17. storočí.7 Zachované diela Jána Šimráka majú v tejto pramennej základni                                                                                   
mimoriadne dôležité miesto, keďže ide o najpočetnejšie zachovaný skladateľ-                                                                                                

4  Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (Výber). (= Stará hudba na Slovensku / Alte Musik 
in der Slowakei 4) Ed. František MATÚŠ. Bratislava 1981; PETŐCZOVÁ, Janka: „Samuel 
Marckfelner bin ich genandt“. In: Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 108 – 120.

5 Prvú informáciu o identifi kácii týchto skladateľov a ich pôsobení na Spiši pozri: PETŐCZOVÁ, 
Janka: Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia. (Venované nedožitým 65. narodeninám             
Richarda Rybariča). In: Slovenská hudba 21, 1995, č. 2, s. 228 – 262; PETŐCZOVÁ, Janka: 
Polychorická hudba II, na Spiši v 17. storočí. Prešov 1999, s. 23; PETŐCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, 
Janka (ed.): Thomas Gosler: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?/ Keď Boh za nás, kto proti 
nám?[1642]. (= Musica Scepusii Veteris I/1) Prešov 2003; PETŐCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, Janka 
(ed.): Thomas Gosler: Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642] (= Musica 
Scepusii Veteris I/2) Prešov 2003.

6 SK-Le sign. SK-Le 66 A (olim 14004): „A 3 V: 2 Cant. et T: Michael Gnendelius / Herr, um deinet 
willen werden wir getötet den ganzen Tag“.

7 Katalóg hudobnín a rozpis repertoáru zapísaného v levočských hudobných rukopisoch pozri: 
HULKOVÁ, Marta: Levočská zbierka hudobnín. FFUK Bratislava, diss., msc. 1985, 2. zv; JOHN-
SON, Cleveland: Vocal Compositions in German Organ Tablatures, 1550 – 1650: A Catalogue 
and Commentary, New York, London 1989.
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ský odkaz jedného hudobníka z prvej polovice 17. storočia nielen v regio-                                                                                      
nálnom, ale aj v celoslovenskom kontexte. Navyše, aktuálne bádania v zahra-                                                                                       
ničných archívoch ukazujú, že jeho hudba bola známa v širšom stredoeuróp-
skom hudobnokultúrnom prostredí a hrala sa v druhej polovici 17. storočia 
v sliezskom meste Vroclav / Breslau (dnes Wrocław, Poľsko).

Ján Šimrák komponoval v Spišskom Podhradí pre potreby protestant-
ského kantorátu duchovnú hudbu, predovšetkým polyfonické a polychorické 
skladby na latinské a nemecké texty. Ako profesionálny organista musel byť 
autorom aj mnohých skladieb pre organ, z jeho organovej tvorby sa však nič 
v spišských archiváliách nezachovalo. Zachovali sa len diela vokálne, resp. 
vokálnoinštrumentálne, z ktorých máme dnes k dispozícii 54 opusov. Z toh-
to skladateľského odkazu je možné transkribovať do modernej notácie vyše 
40 skladieb z tabulatúrnych zborníkov. V tomto type hudobných prameňov 
sú zapísané nemeckou organovou tabulatúrnou notáciou viachlasné skladby 
kompletne, čiže všetky vokálne hlasy, prípadne s generálnym basom. Napriek 
tomu, že v zachovanej Šimrákovej tvorbe prevládajú skladby polyfonické     
a polychorické, pre 8 a viac hlasov, neznamená to, že by inú hudbu nekom-
ponoval. Je len dielom náhody, že maximum jeho skladieb nám ponúkajú 
tabulatúrne rukopisy. V hlasových zošitoch sa totiž zachovali aj kompozície 
pre menšie obsadenie, štyri malé duchovné koncerty – Canite tuba in Sion 
a 2 Ten. / Joh(ani) Schim(rackii), Christus der ist mein Leben, Der heilige 
Geist von Himmel kam a 3 Voc J. S. O. W., Heutt´ triumphieret Gottes Sohn 
a 3 Voc J. S. O. W. (sign. SK-Le 66 A, olim 14004).

Šimrákove diela v tabulatúrnych rukopisoch môžeme zaradiť z hľadiska hu-
dobných foriem do širokého spektra vokálnej a vokálnoinštrumentálnej ducho-
vnej hudby 17. storočia. Nájdeme v nej napríklad omše (Missa – Offi cium,                                                                                  
protestantský typ zhudobňujúci K, G, 11-hl. s gen. basom, Missa super 
Omnes gentes, 8-hl. dvojzborová, parodická omša), motetá: dvojzbo-                              
rové – chorálové dvojzborové (Christ lag in Todesbanden, 8-hl., Der Tag               
der ist so freudenreich, 8-hl., Heutt´triumphieret Gottes Sohn, 8-hl.), dvoj- 
zborové na duchovnú pieseň Martina Luthera (Nun komm der Heiden Heiland, 
8-hl.), žalmové dvojzborové (Domine ad adjuvandum me festina, 8-hl., žalm 
č. 69, Omnes gentes plaudite manibus, 8-hl. s gen. basom, žalm č. 47, Nach 
dir Herr, verlanget mich, II. Pars: Herr, Zeige mir deine Wege, 8-hl., žalm   
č. 25, Lobe den Herren meine Seele, 8-hl., s gen. basom, žalm  č. 146, Richte 
mich Gott, 8-hl., s gen. basom, žalm č. 43, Singet dem Herren ein neues 
Lied, 8-hl., s gen. basom, žalm č. 96, Siehe, wie fein und lieblich ist´s, 8-hl., 
s gen. basom, žalm č. 133, Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel, 8-hl., 
žalm č. 3), dvojzborové bez generálneho basu (O Domine, Jesu Christe, 8-hl, 
Ecce mulier Cananaea 8-hl., Mt. 15, 22-28, Plaudite mortales, 8-hl., Freue 
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dich, du Tochter Zion, 8-hl.), dvojzborové s predpísaným generálnym basom 
(Freue dich, des Weibes deiner Jugend, 8-hl., Reč Šalamúnova 5, 18.19), 
magnifi katy (na latinský aj nemecký text), duchovné koncerty: dvojzborové, 
chorálové (Du Friedenfürst Herr Jesu Christ, 8-hl., s gen. basom, trojzborové, 
staršieho typu cori spezzati (Factum est silentium, 12-hl., Freuet euch in dem                                                                                           
Herren, 12-hl., Gaudent in coelis animae sanctorum, 12-hl.), dvoj- až štvor-                      
zborové, novšieho typu, cyklické, multi-sekcionálne, so sólistickými a kon-                                                                                     
certantnými úsekmi (Freuet euch des Herren ihr Gerechten, 8-hl., žalm č. 
33, trojzborové: Der Tag, der ist so freudenreich, 12-hl., chorálový; i s trans-                                                                                        
formovanou polychoralitou: Jauchzet dem Herren alle Welt, 8-hl., s gen. 
basom, žalm č. 100).

Okrem samotných zachovaných skladieb sa o Šimrákovej hudbe a jeho 
organovom interpretačnom umení dozvedáme zaujímavé informácie aj zo se-                                                                                      
kundárnych archívnych prameňov, ktorých sa síce nezachovalo veľa, ale majú                                                                                      
mimoriadnu výpovednú hodnotu. K najcennejším patrí jeden list z roku 1634 
hodnotiaci jeho interpretačné umenie a zmienka o jeho hudbe v dobovej hu-
dobnej tlači z roku 1652, ktorá dosvedčuje rozšírenie jeho skladieb v okolitých 
mestách Horného Uhorska a ich praktické začlenenie do hudobnej kultúry:

1)  list profesionálneho hudobníka Sebastiána Wildenera / Sebastian Wildener, 
napísaný v Smolníku 1. júla 1634: 
Sebastián Wildener bol skúsený hudobník a hudobný skladateľ, ktorý 

sa podpisoval „Basista, musicus vocalis et instrumentalis“ a podľa svojich 
vlastných slov precestoval celé Horné Uhorsko i Nemecko a Poľsko. List 
adresoval levočskej mestskej rade, a až na dvoch miestach v ňom spomenul 
„organistu v Spišskom Podhradí“. Vo svojom liste najprv podrobil ostrej kri-
tike levočských mestských hudobníkov a za príklad im dal dvoch muzikantov, 
jedného v Bardejove, v tom čase ním bol Zachariáš Zarevúcky / Zacharias 
Zarevutius (1605 – 1667) a druhého v Spišskom Podhradí. Menovite ho síce 
v liste neuviedol, ale opísal ho ako „organistu, ktorý by krásne obstál aj                    
v kniežacích kapelách, lebo šikovne narába s klávesami a dokonale hrá“.8

2)  tlačená školská hra Petra Eisenberga Ein zwiefacher Poetischer Act und 
Geistliches Spiel, vydaná roku 1652 v Bardejove. 
Predviedli ju na novoročnej slávnosti v Prešove deti mladšieho veku                   

za účasti a pomoci učiteľov a mestských hudobníkov. Jej súčasťou bolo                  
12 hudobných interscénických vložiek, z ktorých dve predstavujú štvor- 

8 „...Vnd ist Zu Kirchdrauff ein solcher Musicus, der auch in fürstlichen Capellen konnte gebraucht 
werden, wegen seiner geschicklichkeit im schlagen Vnd perfeckt Musicieren...“. Štátny archív 
Levoča, pobočka Levoča, Fond Magistrát mesta Levoča, Listiny a listy, bez sign. 
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9  LAZAR, Ervín: Dvojitý básnický akt Petra Eisenberga. In: Slovenské divadlo roč. 28, č. 1, Bra-
tislava 1980, s. 117 – 137. V tlači sa nachádza poznámka, že noty k uvedeným interscénickým 
hudobným vložkám sú k dispozícii u miestneho prešovského organistu Juraja Plotza (Georg                           
Plotz): „Die Musicalischen Concerten fi ndet man bey Herrn Georgio Plotschio, Deutsche              
Organisten bey der Pfarkirchen zu Epperies“. MATÚŠ, František: Účasť a podiel Spiša a Šariša 
na hudobnej minulosti Slovenska. Prešov 1974, s. 79.

hlasné úpravy duchovného koncertu Gott stehet in der Gemeine Gottes                      
Jána Šimráka. Popri opisoch scény a réžijných poznámkach sú v siedmej             
a ôsmej interscénickej vložke uvedené pokyny pre predvádzanie tejto skladby, 
ktorú poznáme z rukopisných hudobnín zachovaných v historickej knižnici 
Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči:

„Die Siebende / MUSICA. / Gott stehet in der Gemeine Gottes / Mit einem 
Discant / 2. Tenoren / und Baß; / Erster Theil. / Auß Johann Schimracks 
Concert / mit Acht Stimmen.“

„Die Achte / MUSICA. / Gott stehet in der Gemeine Gottes / Mit 1. 
Discant / 2. Tenoren / und Baß; / Anderer Theil: / Auß Johann Schimracks 
Concert / mit acht Stimmen.“9

Najvzdialenejšou destináciou, v ktorej sa zachovali rukopisné odpisy 
Širákových diel, je dnešné rumunské územie bývalého Sedmohradska, od-        
kiaľ pochádzajú dva pramene: vzácny tabulatúrny rukopis z druhej polovice 
17. storočia nazývaný Kájoniho kódex a rukopisný hlasový zošit Bassus 
Primus sign. I. J. 36 zo Sibine. K týmto starším informáciám môžeme pridať                                                                                              
po dlhšom čase novšie poznatky o recepcii hudby Jána Šimráka v stredoeuróp-
skom hudobnokultúrnom priestore, konkrétne v Sliezsku. V Štátnom archíve 
mesta Vroclav vo fonde Akta Miasta Wrocławia sa zachoval zaujímavý 
rukopisný prameň, ktorý obsahuje unikátnu informáciu o predvádzaní jeho 
dvoch skladieb v Kostole sv. Márie Magdalény v 17. storočí. Dnešné poľské 
mesto Wrocław, čiže historický Breslau, bolo v tom čase hospodársky a poli-                                                                                    
ticky najväčšie centrum prevažne nemeckého Sliezska a na európskej hu-
dobnokultúrnej mape patrilo jednoznačne k špičkovým hudobným centrám 
evanjelického duchovného a umeleckého prostredia. Kostol sv. Márie Magda-                                            
lény bol druhým najväčším evanjelickým kostolom v meste. Informácia o pred-                                                     
vádzaní Šimrákovej hudby sa zachovala v rukopisnom zázname testamentu 
Friedricha Cremmitza, pochádzajúcom približne z rokov 1678 – 1683.                                                      
Testament sa nachádza v rozsiahlej knihe Abschrift der Stiftungen und                                                
Obligationen sambt den Dispositionen darüber, welche der Kirche und Schule 
zu St. Mar. Magd. von einen Wohlhättern, als ein Benefi cium zu genüssen nach 
und nach Legiret und Constituiret worden. 1642 – 1758. Podľa rukopisného 
záznamu obdaroval vroclavský mešťan, obchodník Friedrich Cremmitz 
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vysokou fi nančnou čiastkou evanjelickú obec a osobitne vyčlenil fi nančnú 
základinu na podporu pre hudobné produkcie v Kostole sv. Márie Magda-                                                                                           
lény. 

Táto základina slúžila na fi nančné zabezpečenie hudobníkov a pri bližšom 
popise účelu základiny sú špecifi kované aj konkrétne skladby, ktoré majú 
byť zaradené do repertoáru. Špecifi kácia účelu základiny „Specifi cation / 
Der Geistlichen Concerten und deutschen Lieder, so zu dem Feste Jubilate 
gehören“ obsahuje 25 konkrétnych diel (omše, magnifi katy, žalmy, duchovné 
koncerty, nemecké piesne, árie), ktoré majú znieť na nedeľu Festo Jubilate                     
(tretia nedeľa po Veľkej Noci). Vypísané sú textovým incipitom a pri väč-                                                                                            
šine z nich je uvedený aj autor a marginálne poznámky o participácii hu-
dobných nástrojov:

s.35:
„Ex 84. Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Auth: Joh: Petzolt ohne 

Pauken
40 Psl: Ich harre des Herren Auth: Johan[n] Julius Schütz, mit Pauken Alleluja
Lobe Gott mein Harffenspiel Auth: Tobias Zeutschner ohne Pauken
Jubilate Deo, Herr, Herr mein Gott, sende dein Licht. Author Tobias Zeutsch-

ner mit Pauken
40. Psalm Herr mein Gott, groß sind deine Wunder. Auth: Tobias Zeutschner 

ohne Pauken
Alleluja, auff mein Psalter und Harffenklang Author Martinus Mäuer mit 

Pauken
146 Psalm Lobe den Herren meine Seele, Auth: Martinus Meuer ohne Pauken
100 Psalm Jauchzet dem Herren alle Welt, dienet dem Herren mit Freuden 

Author, Johan[n] Schimrack, mit Pauken
Freuet euch des Herren Ihr Gerechten, mit Clarinen consordin Joh: Julius 

Schütz, ohne Pauken
Aria: Meinen Jesum laß ich nicht etc. mit Clarinen consordin Johan[n] Julius 

Schütz, ohne Pauken
Aria: Ach lobt den Herren unsern Gott etc. mit Clarinen consordin Johan[n] 

Julius Schütz, ohne Pauken
Missa. Auth: Tobias Zeutschner, mit Pauken. 
Missa. Auth: Johann Schimrack, mit Pauken.
Welche aber erst nach dem Gloria bey dem Et in terra pax gebraucht werden. 
s. 36
Domine ad adjuv: et Dixit Dominus Domino meo
 Auth: Tobias Zeutschner, mit Pauken
Domine ad adjuv: et Dixit Dominus etc. ohne Trompeten und Pauken
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10 PL-WRpa: Wrocław, Archiwum Państwowe, Akta Miasta Wrocławia (AMW), 4382, olim                        
P 79, ee., s. 35 – 36.

Magnifi cat, Incerti Authoris ohne Trompeten und Pauken
Magnifi cat, Auth: Tobias Zeutschner, mit Pauken
Magnifi cat, Auth: Johan(n) Julius Schütz, mit Pauken
Heut Triumphieret Gottes Sohn, mit Trompeten und Pauken
Nun preiset alle Gottes Barmhertzigkeit, mit 4 Clarinen
Allein Gott in der Höh sey Ehr, mit 4 Clarinen
Lobet Gott unsern Herren
Wie schön leuchtet der Morgenstern, mit 4 Clarinen
Gott der Vater, wohn uns bey
Jesaia dem Propheten das geschah.10  (Obr. 1a, 1b)

Wrocław, Archiwum Państwowe, Akta Miasta Wrocławia (AMW), Abschrift der Stiftungen              
und Obligationen sambt den Dispositionen darü-ber, welche der Kirche und Schule zu St. Mar. 
Magd. ..., sign. 4382, olim P 79, ee., s. 35 – 36.
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Na prvej strane zoznamu sa nachádzajú dve diela Jána Šimráka: 1) „100: 
Psalm / Jauchzet dem Herren alle Welt, dienet dem Herren mit Freuden / 
Author Johan[n] Schimrack, mit Paucken“, 2) omša „Missa. Auth: Johann 
Schimrack, mit Paucken“. V zbierke hudobnín v historickej knižnici Evan-
jelického a. v. cirkevného zboru v Levoči sa tieto Šimrákove skladby aj za-                                                                                       
chovali; presnejšie povedané, zachovalo sa jedno jeho zhudobnenie žalmu 
č. 100 Jauchzet dem Herren, alle Welt (1642) v tabulatúrnom zborníku sign.      
SK-Le 3A (olim 13992) a omše až tri, každá skomponovaná odlišnou tech-
nikou a pre rôzne obsadenie: 
– Jauchzet dem Herre,n alle Welt, (8-hl., SK-Le 3A, olim 13992)
–  Missa – Offi cium (KG), (11-hl., gen. bas, SK-Le 5A, olim 13994)
–  Missa super Omnes gentes (KG), (8-hl., SK-Le 3A, olim 13992, H-Bn 

Ms. Mus. Bártfa 17, Koll. 2)
–  Missa super Verbum caro factum est, (15-hl., SK-Le 26A, olim 5161).11 

(Obr. 2)

Johann Schimrack, sen.: Missa super Verbum caro factum est. Historická knižnica Evanjelického 
a. v. cirkevného zboru v Levoči, hlasový zošit sign. SK-Le 26A (olim 5161).

11  Dve z týchto skladieb vyšli v pramenno-kritickej edícii: RYBARIČ, Richard [ed.]: Ján Šimbracký: 
Opera omnia, vol. 2, Missa super Omnes gentes, op. cit., s. 56 – 82; PETŐCZOVÁ – MATÚŠOVÁ, 
Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj 
Hospodinu, celá zem! [1642] (= Musica Scepusii Veteris, II/7), op. cit.
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Je evidentné, že hudba Jána Šimráka musela byť vo Vroclavi známa, 
etablovaná a hrávaná už oveľa skôr, keď sa dostala ako uznávaná hudobná 
hodnota do vzorového evanjelického repertoáru Kostola sv. Márie Magdalény. 
V optike vroclavských archiválií sa teda táto hudba, ktorá vznikla originálne 
na Spiši, javí ako významná stredoeurópska umelecká hodnota. V širšom 
kontexte muzikologického výskumu je vlastne raritou, že sa tieto skladby 
zachovali, pretože z hudobnej tvorby ostatných menovaných skladateľov sa 
zachovalo len torzo, napríklad z diela Tobiasa Zeutschnera (1621 – 1675), 
vynikajúceho hudobného skladateľa, ktorý bol vo Vroclavi najprv organistom 
v Kostole sv. Bernarda (1649 – 1655) a od roku 1655 až do svojej smrti 
roku 1675 organistom v Kostole sv. Márie Magdalény.12

Pre muzikológiu sú v súvislosti s vroclavským objavom omše a žalmu                
č. 100 Jána Šimráka v testamente Friedricha Cremmitza dôležité dve otázky: 
1)  prakticko-interpretačná; čiže otázka spoluúčasti hudobných nástrojov pri 

predvádzaní Šimrákovej vokálno-inštrumentálnej polyfonickej hudby
2)  hudobnokultúrne a genealogické súvislosti existencie Šimrákových skladieb 

ešte cca 20 rokov po jeho smrti vo Vroclavi, čiže otázka recepcie spiš-
skej hudby v pomerne vzdialenom Sliezsku a historické uhorsko-sliezske 
hudobnokultúrne kontakty. 

Ad 1) 
Podľa informácií z vroclavského zoznamu sa väčšina piesní a koncertov 

mala predvádzať vokálno-inštrumentálne, konkrétne však bolo vypísané len 
obsadenie: mit Pauken, ohne Pauken, mit Clarinen con Sordin, mit Trompe-
ten und Pauken, ohne Trompeten und Pauken, mit 4 Clarinen. V zozname 
je navyše uvedená poznámka Nota Bene, ktorá upresňuje: „ ... ferner auch 
zu erinnern, das bey Musicirung der mit Clarinen consordin abgesetzten 
Stucke, keine Pauken sollen gebraucht werden ...“. (s. 36) V levočskom ta- 
bulatúrnom zborníku sa v zachovanej rukopisnej verzii Šimrákovho koncertu 
Jauchzet dem Herren, alle Welt pokyn na participáciu hudobných nástrojov 
nenachádza. Skladba má symetrickú vyváženú formu; prvý a druhý verš 
Jauchzet dem Herren alle Welt! Dienet dem Herren mit Freuden plní funk-
ciu refrénu. Homofonicko-akordický ritornel sa opakuje v trojdobom metre 
v tej istej podobe v skladbe šesťkrát; pred posledným opakovaním ritornelu 

12  HALAMSKA, Paulina: Działalność Tobiasa Zeutschnera (1621 – 75) w kościele św. Marii  
Magdaleny. Kariera kompozytorska w protestanckim środowisku dawnego Wrocławia.                            
In: Muzyka 53, 2008, č. 2 s. 69 – 90. Okrem skladieb Tobiasa Zeutschnera sú v zozname                            
diela viacerých domácich, vroclavských hudobníkov; napríklad Johann Petzold, Martin Mey-
er, Johann Julius Schütz. Prameň bol z hľadiska hudobných dejín spracovaný len čiastočne.                                                                                                                              
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je dynamický pokyn Forte. (Obr. 3) To nepriamo svedčí o možnosti prida-
nia sláčikových aj dychových nástrojov, pre zosilnenie zvuku. Obligátny je 

K doterajším výskumom pozri: WIERMANN, Barbara: Die Entwicklung vokal-instru-mentalen 
Komponierens im protestantischen Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahr-hunderts, Diss. Univ. 
Freiburg 2002, s. 414.

Johann Schimrack, sen.: Jauchzet dem Herren, alle Welt! Historická knižnica Evanjelického           
a. v. cirkevného zboru v Levoči, tabulatúrny zborník sign. SK-Le 3A (olim 13992).
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samozrejme nástroj generálneho basu, okrem organa to mohla byť aj viola 
da gamba. Pomedzi akordické ritornely sú umiestnené zvukovo subtílnejšie 
úseky pre 4-hlasné zbory, zložené z tých najlepších spevákov; tieto úseky sú 
chápané ako koncertantné, melodicky invenčne prepracované a takto sú v ru-
kopise aj označené, napríklad Conc[ert] 2dus Chor[us](47. takt). Tento odpis 
skladby, realizovaný 8. januára 1642 v Ľubici na Spiši, delia od vroclavskej 
predvádzacej praxe (s tympanmi) takmer štyri desaťročia. Svedčí to veľkej 
životaschopnosti tejto skladby, ktorá sa stala reprezentatívnou súčasťou evan-
jelického hudobného repertoáru vo verzii pre veľké vokálno-inštrumentálne 
obsadenie v druhom najväčšom kostole sliezskej metropoly.13 Bezpochyby sa 
však žalm č. 100 Šimráka predvádzal aj v čase jeho pôsobenia v Spišskom 
Podhradí tiež s hudobnými nástrojmi. V tabulatúrnom zborníku sa zachovalo 
viacero poznámok, svedčiacich o takejto praxi, napríklad pokyn na pridanie 
kapely ku vokálnym hlasom v Šimrákovom duchovnom koncerte na chorálovú 
predlohu Alleluia, heut' triumphieret Gottes Sohn; v ňom majú participovať 
až dve kapely Capella 1., 2., General per 4tam (kapelou mohol byť nielen 
čistý inštrumentálny súbor ale aj vokálno-inštrumentálne teleso). Existuje                                                                                     
i množstvo sekundárnych archívnych záznamov o nákupe a používaní hudob-
ných nástrojov (sláčikových, dychových i bicích) na Spiši v tomto období.14 
Práve od 40. do 70. rokov 17. storočia prežívala ranobaroková duchovná hudba 
pre veľké obsadenie v severovýchodných mestách historického Kráľovského 
Uhorska obdobie najväčšieho rozkvetu a hudobné nástroje – hlavne cinky, 
pozauny a fagoty, ale aj husle, viola da gamba, tympany a samozrejme organ 
– boli v rôznych kombináciách súčasťou slávnostných hudobných produkcií 
počas bohoslužieb.

Text žalmu č. 100 patril v 17. storočí k mimoriadne obľúbeným zhu-
dobňovaným žalmovým textom. V stredoeurópskom hudobnokultúrnom 
priestore sa zachovalo niekoľko desiatok rukopisných prameňov, obsahujúcich 
takúto hudbu, diela anonymné, poloanonymné, ale aj významných nemeckých 
skladateľov, pôsobiacich v stredoeurópskej evanjelickej areálovej hudobnej 
kultúre. Jedným z najvýznamnejších bol nemecký skladateľ Heinrich Schütz 
(1585 – 1672), ktorý pôsobil na dvore saského kurfi rsta v Drážďanoch a žalm                                                        

13  Na dirigovaní tejto skladby sa akiste podieľal skúsený kantor Johann Julius Schütz, významný 
sliezsky hudobný skladateľ, ktorý pôsobil v Kostole sv. Márie Magdalény v rokoch 1678                           
– 1699.

14  K problematike historických hudobných nástrojov pozri: GERGELYI, O. – WURM, K.: Histo-                                                                   
rické organy na Slovensku. Bratislava 1984; SZÓRÁDOVÁ, E.: Historické klavíry na Slo-                 
vensku. Bratislava 2002; PETŐCZOVÁ, Janka: Historické tympany v spišských a šarišských 
múzeách. In: Slovenská hudba, roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 380 – 407.
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č. 100 vydal prvýkrat 1619 v tlači Psalmen Davids sampt etlichen Moteten                                                
und Concerten (op. 2, Dresden, 1619).15 Táto jeho skladba bola tiež súčasťou 
repertoáru spišských evanjelických kantorstiev a zachovala sa aj v historic-                                                               
kej knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči, dokonca viackrát                                                                                       
– jednak v samotnej tlačenej zbierke a tiež v rukopisnom odpise v tabula-                                                  
túrnom zborníku sign. SK-Le 4A (olim 13993). Obidvaja skladatelia, Ján 
Šimrák aj Heinrich Schütz zhudobnili celý text žalmu, 5 veršov pre 8-hlasné 
spevácke teleso, rozdelené do dvoch 4-hlasných zborov priestorovo oddele-  
ných. Šim-rákov žalm má koncertantný charakter, Schützov je skomponovaný 
v čistom ranobarokovom štýle cori spezzati. Obidve diela sú unikátne v tek-                                                                                         
tonickej a tonálnej štruktúre, v obidvoch však do popredia vystupuje sono-
ristický, zvukovomalebný efekt.

Ad 2) 
Druhou zaujímavou otázkou, ktorá sa nám v súvislosti s problematikou 

predvádzania hudby Jána Šimráka vo Vroclavi vynára, sú možné genealogické 
väzby rodiny Šimrákovcov na Sliezsko. Je jasné, že hudba Jána Šimráka sa 
neocitla vo Vroclavi náhodou. Potvrdzujú to i archívne dokumenty k hudob-                                                                                     
nému životu v troch hlavných evanjelických kostoloch vo Vroclavi. V účtov-
ných knihách farského a hlavného evanjelického Kostola sv. Alžbety sa za-  
chovali informácie o vyplácaní štvrťročnej fi nančnej odmeny choralistom, 
medzi ktorými nájdeme aj meno Johann Schimrack v rokoch 1675 – 1678.  
Pred ním fi gurujú v zozname choralistov Izaiáš a Gabriel Pilárikovci (1674               
až 1675), po nich ich vystriedal Ján Šimrák s ďalším choralistom Jánom 

15  Heinrich Schütz zhudobnil žalm č. 100 vo svojom živote viackrát, rôznymi kompozičnými 
technikami a pre rôzne obsadenie. V štvorhlasnom zhudobnení Jauchzet dem Herren, alle                                                                                                              
Welt (SWV 198, 198a) ho nájdeme v zbierke žalmových piesní v prebásnení Cornelia Beckera 
Psalmen Davids (Freiberg, 1628); niektoré Schützove diela sú stratené, napr. 6-hlasná verzia 
Jauchzet dem Herren, alle Welt (podľa inventára z roku 1646, Gotha) a verzia s hudobnými 
nástrojmi (1662, Drážďany). Mimoriadne postavenie má jeho dvojzborové zhudobnenie                                                                                    
žalmu č. 100 zaradené do vrcholného skladateľovho cyklu Schwanengesang (SWV 482 – 494),  
v ktorom tvoria záverečnú časť Jauchzet dem Herrn, alle Welt (SWV 493) a Deutsches Magnif-
icat (SWV 494). V samotnej zbierke Psalmen Davids (Drážďany 1619) je ako posledná, medzi   
najvýznamnejšími záverečnými skladbami, zaradená ešte jedna s textovým incipitom Jauchzet 
dem Herren: „Jauchtzet dem Herren. Concert a 12. Mit einem Ripieno / des 117. Psalmus: 
Lobet den Herrn alle Heyden. / Capella a 5.“ Tento Schützov koncert Jauchzet dem Herren, alle 
Welt, singet, rühmet, lobet (SWV 47) je nazývaný tiež „žalm nad žalmami“; sú v ňom zhudob-        
nené vybrané verše rôznych žalmov (prvý je štvrtý verš žalmu č. 98, ktorý je zhodný s prvým 
veršom žalmu č. 100). MOSER, Hans Joachim: Heinrich Schütz: his life and work. 1959, s. 
338;  CARVER, Anthony F.: Cori spezzati. Vol. I. The Development of Sacred Polychoral Music                                                                 
to the Time of Schütz. Cambridge 1988, s. 242.
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Fröhlichom (tiež zo známej spišskej evanjelickej rodiny) v priebehu roka             
1675.16 Post choralistu znamenal, že mládenci boli vynikajúcimi, profesionál-
nymi spevákmi, neraz aj inštrumentálnymi hudobníkmi. Nie je vylúčené, že               
v roku 1675 obaja prišli do Vroclavi zo Spiša aj preto, lebo to bolo v čase 
silnej protireformácie v hornom Uhorsku.17 Zvyčajne sa na post choralistu 
dostali mládenci vo veku približne 20 rokov, a bežnou praxou bolo, že                 
po dvoch rokoch odchádzali študovať na niektorú z nemeckých univerzít.  
Ako choralisti mali nielen príjem, ale aj iné výhody, ako napríklad ubyto- 
vanie, ošatenie a stravu.18 Časovo najreálnejšou alternatívou by to hypoteticky 
v genealogickej línii Šimrákovcov zodpovedalo skutočnosti, že mohlo ísť                                                                                                                                              
o vnuka spišskopodhradského organistu Jána Šimráka. Ak by tento vnuk 
Johann Schimrack jun. nastúpil roku 1675 na miesto choralistu v Kostole 
sv. Alžbety vo Vroclavi približne 20-ročný, v tom prípade by sa mohol naro-                    
diť okolo roku 1655 v Spišskom Podhradí a odísť zo Spiša práve v čase 
najsilnejšieho protireformačného tlaku v roku 1674.19

K tomuto Jánovi Šimrákovi ml. sa viažu v hudobnom živote Vroclavi                                        
aj ďalšie dôležité, doteraz úplne neznáme informácie. V skupine účtovných 
kníh Rechnungsbücher, bestehend in Vierteljahrsheften 1644 – 1730 sa zach-
ovali záznamy o pravidelnom štvrťročnom vyplácaní hudobníkom a ostat-                                                                                        
ným zamestnancom Kostola sv. Alžbety, pričom na tretej najdôležitejšej 
pozícii v zápise čítame, že to bola odmena pre druhého organistu, ktorý bol 
označovaný termínom Positiv Schläger. Na tomto poste je s úplnou pravi-                                                        
delnosťou evidovaný Ján Šimrák každý štvrťrok od sviatku Sv. Lucie roku 
1677 do sviatku Reminiscere (II. pôstna nedeľa) roku 1692.20 Prvýkrát dostal 
výplatu za tri mesiace na prelome rokov 1677 / 1678, spolu s ostatnými                                                                                                                  

16  „Quittensbuch der Choralisten ... Breslau, St. Elisabeth“. „Nomina Choralium ab Anno 1674 
usque ad Annum 1680“. PL-WRpa: AMW 4151, olim P 67 b, fol. 16.

17  Práve v Spišskom Podhradí sa konal poľsko-uhorský zmiešaný súd so 41 protestantskými              
duchovnými, ktorí boli odsúdení na vyhnanstvo do okolitých krajín. ŽIFČÁK, František:                         
V poľskom zálohu (1412 – 1772). In: Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom.  
Spišské Podhradie 1999, s. 31.

18  Ich úlohy mohli byť všestrannejšie, vo výnimočných prípadoch moholi čítať aj kázeň. JEŻ, 
Tomasz: Z przeszłości muzycznej wrocławskiego kościoła św. Elzbiety w czasach baroku.                                  
In: Muzyka (2007) č. 4, s. 95 – 126.

19  Organista a hudobný skladateľ v Spišskom Podhradí Ján Šimrák st. / Johann Schimrack, sen. 
(? – 1657) mal s najväčšou pravdepodobnosťou tri deti (žijúce v roku 1655). Jeho najstarší syn, 
po otcovi Johann sa mohol narodiť cca 1625 – 1630 a jeho vnuk Johann, organista a hudobný 
skladateľ vo Vroclavi, sa mohol narodiť cca 1655 v Spišskom Podhradí. V rodine musel získať 
kvalitné vzdelanie, umožňujúce mu uplatniť sa vo Vroclavi.

20  PL-WRpa: AMW, Rechnungsbücher, bestehend in Vierteljahrsheften 1644 – 1730, sign. 4016 
(olim P 65,8) – sign. 4020 (P 65,12).
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hudobníkmi a zamestnancami kostola. To znamená, že pre kostol začal pra-
covať hneď po skončení svojho speváckeho pôsobenia: 21

“Quartal gelder, dieses Viertheil Jahres / Thl. /
Inß Schul Ampt ... 32 / 32
H. Christoph Elßner unserm Organisten ... 20 / -
H: Johann Schimrack, Unserm Positiv Schläger ... 3 / -
dehnen drey Adjuvanten, wegen der Chor Music ... 6 / -
dem Eltesten Kirchknecht ... - / 32
dem Andern Kirchknecht ... 3 / 30
dem H. Signatorij und Choralisten vom Tenebre ... - / 36
den Choralisten von den deutschen liedern ... - / 27
Hannß Kippen dem Glocken lauter ... - / 30
dehnen Thurm Wächtern ... - / 32
dieselben Täglich zu verpfl ießen, wie auch von den / Pfahlen auff dem 

Kirchhoff ... - / 24
den Todten Gräber ... - / 9
dehnen drägen Gerichtsdienern, so bey dem / Herr, Rathsgestűhle, und vor 

dem Thurm auff / warten műßen ... - / 24
Sa: dieses Viertheil Jahres Quartal- / Gelder ... 68 / - / -“ (fol. 161v)

V týchto účtovných knihách nie je Šimrák, ml. ani raz označený termí-                                                
nom organista, ale Positiv Schläger, napriek tomu z kontextu prameňa a in-                                                                                            
formácií o hudobnom živote v tomto kostole vyplýva, že pôsobil ako druhý 
organista, doprevádzajúci zbor choralistov, pričom hral na novom, modernom 
pozitíve. Ten bol vybudovaný ako prvý po ničivom požiari kostola roku 1647, 
kedy sa zničili nielen organy ale poškodila sa aj veľká časť strechy.22 Navyše 
sa zachoval ešte jeden ďalší unikátny rukopisný prameň, ktorý poukazuje 
na jeho post organistu v tomto kostole. Je ním list Magistra Jána Kemmela 
(Johannes Kemmelius, 1636 – 1685) adresovaný Jurajovi Lányimu, ktorý 
napísal vo Vroclavi 11. novembra 1685. List sa nachádza v Oddelení rukopisov 
Univerzitnej knižnice vo Vroclavi, v skupine korešpondencie Juraja Lányiho 

21  Záznam v treťom zošite “No: 3. / Quartal Rechnung / von Luciae 1677 biß Re- / miniscere              
1678 Aller / Einnahm und Außgaben, bey der Kirchen Zu St: Elisabeth. / Dieses Wiertheil                
Jahr hat 32 Wochen.”, od s. 145.

22  V čase, kým sa podarilo zabezpečiť dokončenie nového organa (1647 – 1654) účtovné knihy 
výplaty prvému organistov neevidujú. SANDER, Hans-Adolf: Beiträge zur Geschichte 
des lutherischen Gottesdienstes und der Kirchenmusik in Breslau. Die lateinischen Haupt- 
und Nebengottesdienste im. 16. und 17. Jahrhundert. (= Breslauer Studien zur Musik-                                                                        
wissenschaft 1). Breslau 1937. 
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z obdobia 15. 2. 1681 do 16. 11. 1690. V obšírnom liste Kemmela je “pán 
Šimrák” označený ako „organedus“ chóru Kostola sv. Alžbety: Dominus 
Schimrak organedus in Choro Templi Elizabethani. Kemmel v liste odovzdáva 
Jurajovi Lányimu jeho pozdrav a tiež prosbu, v ktorej sa pýta, či ešte žije 
jeho matka v Spišskom Podhradí, lebo on pochádza nie z banských miest, ale                 
zo Spiša; dum Patriam non in montanis illis, d. in Scepusiacis Oris Ungariae 
Superioris haberet, Varalium nempe, ubi Mater adhucdum degit .... Okrem 
toho v liste ponúka Lányimu – ktorý sa v tom čase nachádzal v Lipsku                                                                           
– svoje vlastné hudobné diela “promovendi”.23 Kemmelov list potvrdzuje, že 
Ján Šimrák ml. pôsobil vo Vroclavi roku 1685 ako druhý organista v Kostole                
sv. Alžbety, zo spomínaných účtovných kníh zas vieme, že v tom čase bol 
jeho kolegom, prvým organistom Christian Span (organista v rokoch 1681 
až 1690). O Jánovi Kemmelovi je známe, že bol vážený evanjelický učiteľ, 
spisovateľ a pastor, spišský exulant, pôvodom z Levoče. Sám musel byť aj 
znalcom hudby, lebo sa o ňom traduje, že počas pôsobenia v Levoči pripra- 
voval pre verejné skúšky levočských žiakov, pripravoval tézy z teológie, fyziky, 
logiky, rétoriky, gréckej a latinskej gramatiky, a tiež z poézie a hudobnej 
teórie. Hudba patrila k posledným skúšaným predmetom, o čom sa zachovalo 
svedectvo: „Po skúške mladší predvádzali ukážky z prozaickej i básnickej 
hudobnej tvorby v latinčine a gréčtine a deklamovali básne. Napokon sa usku- 
točnila aj hudobná skúška, ktorú viedol kantor. Teória hudby sa preberala 
po latinsky a po nemecky otázkami i odpoveďami. Hudobná prax sa skúšala 
na žalmoch.“25 Podľa Kemmelovho listu, napísaného vo Vroclavi, je jasné, 
že poznal pomery na Spiši, bezpochyby osobne poznal organistu Samuela 
Marckfelnera i Šimrákovcov zo Spišského Podhradia, a tiež vetvu, ktorú 
reprezentoval Pavol Šimrák na banskoštiavnickom lýceu (od roku 1668).26

Chronologicky posledná informácia o Jánovi Šimrákovi ml. vo Vroclavi                
je zmienka o ňom ako o etablovanom hudobnom skladateľovi v 90. rokoch               

23  Wrocław-Wru: Oddzial Rekopisów, Mil. II/238: 6346, č. 303, fol. 182r. Korešpondencia                 
Juraja Lányiho z obdobia 15. 2. 1681 do 16. 11. 1690. Za informáciu o existencii listu a od-
bornú konzultáciu k jeho prekladu ďakujem PhDr. Eve Kowalskej, DrSc., vedeckej pracovníčke           
Historického ústavu SAV v Bratislave.

24  Slovenský biografi cký slovník 3. Martin 1989, s. 66.
25  REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: Gymnaziológia. Bratislava 1971, s. 416.
26  Pavol Šimrák (Paul Schimrack) obhajoval v Banskej Štiavnici roku 1668 dizertačnú prácu               

De Theologia in genere (1668). RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – spišský polyfonik 
17. sto-ročia, c. d., s. 14. V rokoch 1670 – 1671 pôsobil na banskoštiavnickom evanjelickom 
gymnáziu ako učiteľ, čo dokumentuje príležitostná tlač “Schön, Caspar: I. N. J. Sciagrafi a Ex-
aminis...” (Posonii 1670), ktorá uvádza obsah štúdia na škole, zoznam učiteľov, náplň ich výuky                                              
a zoznam verejných skúšok predpísaných pre absolventov. FÓRIŠOVÁ, Marta: Bratislavská 
kníhtlačiareň Gottfrieda Gründera v službách banskoštiavnického evanjelického gymnázia.               
In: Kniha 1999 – 2000. Martin 2001, s. 109 – 113.
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17. storočia. Nachádza sa v tlačenom spevníku Johann Christoph Mennlings 
Bußfertiger Zöllner und Rechtschaffner Christ / Der ... Breßlau / In Verlegung                                                                                      
George Seydels / Buchhandlers. BRIEG / druckts Christian Jacobi … [1692]. 
Spevník obsahuje vyše 400 strán textov duchovných piesní a v závere 10 me-                     
lódií k vybraným piesňam, pričom v úvode spevníka je o autorovi melódií 
uvedená stručná poznámka, že ich skomponoval Johann Schimrack.27

Tieto najnovšie archívne objavy postavili slovenskú hudobnú historiografi u 
pred úplne novú dimenziu výskumu, predpokladajúcu zintenzívenie bádania  
k problematike exulantskej generácie evanjelických a. v. hudobníkov zo Spiša 
v Sliezsku. Teraz, keď už vieme presné priezvisko spišskopodhradského or- 
ganistu a skladateľa Jána Šimráka, ktoré je v archívnych prameňoch uvádzané 
najčastejšie v tvare Schimrack, a v spišských archiváliách aj Schimrag, môžeme 
robiť genealogický výskum evanjelickej rodiny Šimrákovcov v dejinách hudby 
na Spiši a v hudobnej kultúre strednej Európy cielenejšie, teda aj presnejšie  
a úspešnejšie. Napriek viacerým detailom však vieme relatívne málo o pres-                                                                                              
nej transmisii hudobnokultúrnych hodnôt. Jedno je však isté, hudobný život  
v sliezskych mestách bol vzorom a ovplyvňoval hornouhorské kultúrne dianie. 
Husté demografi cké osídlenie Spiša, humanisticko-reformačné myšlienky, 
multilingválne a vysoké intelektuálne zázemie lákalo Slezanov i Nemcov, aby 
prišli a usídlili sa tu. Talentovaní Spišiaci zas odchádzali do Sliezska, aby 
sa zapojili do rozvoja tamojšej hudobnej kultúry. Nepoznali hranice v dneš-            
nom slova zmysle, tak ako ani dnes ozajstné umenie a slobodné myslenie 
nemôžu byť obmedzované politicko-geografi ckými hranicami.28 

27  PL-BUWr, sign. 310314. Mikrofi lm Mf. 00038.
28  Za povolenie publikovať fotokópie hudobnohistorických prameňov ďakujeme Evanjelic-                                                            

kému a. v. cirkevnému zboru v Levoči a Štátnemu archívu vo Vroclavi. Štúdia je súčasťou             
riešenia projektu č. 2/0049/13 Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe 
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej                                                                                                                                      
republiky a SAV (VEGA). Pracovisko autorky: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava.
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Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi
v druhej polovici 17. storočia 

DIE MUSIK DES ORGANISTEN JOHANN SCHIMRACK 
AUS KIRCHDRAUF/SPIŠSKÉ PODHRADIE IN BRESLAU
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS 

Janka Petőczová

Der Beitrag widmet sich den neuesten Erkenntnissen zur Rezeption der Musik Jo-
hann Schimracks (slowakisch Ján Šimrák) in der schlesischen Stadt Breslau (Wrocław)                                                                                                       
und der genealogischen Forschung zur Familie Schimrack in der zweiten Hälfte des                                                                                                        
17. Jahrhunderts. J. Schimrack war in den Jahren 1630 – 1657 Organist und Komponist 
in Spišské Podhradie (dt. Kirchdrauf). In der historischen Bibliothek der Evange-                                                                                
lischen Kirchengemeinde A.B. in Levoča (dt. Leutschau) sind über 50 seiner Werke 
überliefert. Seine Musik wurde noch zwei Jahrzehnte nach seinem Tod in der Kirche 
St. Maria Magdalena in Breslau gespielt. Davon zeugen Informationen aus den Jahren 
etwa von 1678 – 1683 im Testament von Friedrich Cremmitz, in der Spezifi kation 
der für Musikproduktionen in St. Maria Magdalena gespendeten Finanzen „Specifi -
cation / Der Geistlichen Concerten und deutschen Lieder, so zu dem Feste Jubilate 
gehören“. Das Verzeichnis enthält zwei in Levoča erhaltene Kompositionen von                                                                                
J. Schimrack, Jauchzet dem Herren alle Welt (Psalm Nr. 100) und Missa. Auth: 
Johann Schimrack, mit Paucken“. Aus weiteren Forschungen zur Genealogie des 
Geschlechts der Schimracks geht hervor, das der Nachfahre des Organisten aus 
Spišské Podhradie mit dem gleichen Namen Johann Schimrack, jun. nach 1674                                                      
die Zips (slowak. Spiš) verließ und nach Breslau ging, in der Kirche St. Elisabeth zwei 
Jahre als Choralist (1675 – 1677) und danach als zweiter Organist (Positiv Schläger, 
1677 – 1692) tätig war. Davon zeugt auch ein Brief des in Levoča gebürtigen Johann 
Kemmel aus dem Jahr 1685, in dem im Zusammenhang mit Johann Schimrack, jun. 
(Dominus Schimrak organedus in Choro Templi Elizabethani) erwähnt ist, dass er aus 
der Zips stammt. In der genealogischen Linie der Familie Schimrack könnte dieser       
J. Schimrack, jun. (im Hinblick auf die reellste Alternative) der Enkel des Orga- 
nisten aus Spišské Podhradie sein. Wenn er 1675 die Choralistenstelle in der Kirche                                           
St. Elisabeth in Breslau annähernd 20-jährig angetreten hätte, könnte er in diesem 
Falle um das Jahr 1655 in Spišské Podhradie geboren worden sein und die Zips 
gerade 1674, zur Zeit des stärksten Drucks der Gegenreformation verlassen haben. 
Die letzte Information über sein Wirken in Schlesien fi nden wir in dem gedruckten 
Gesangbuch Johann Christoph Mennlings Bußfertiger Zöllner und Rechtschaffner 
Christ ... BRIEG / druckts Christian Jacobi … [1692], in dem er als Autor von 10 am 
Schluss des Gesangbuchs angefügten Melodien genannt wird. Neueste Forschungen 
bestätigen, dass die Transmission musikkulturellen Werte zwischen Schlesien und 
der Zips auch nach der Gegenreformation intensiv war und dass gute Musiker aus 
der Zips, wie Johann Schimrack, jun., sich auch in den bedeutenden europäischen 
Zentren des Musiklebens durchgesetzt haben.

      Übersetzung: Ute Kurdelová.
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Prvé delenie Poľska a spišský záloh

PRVÉ DELENIE POĽSKA A SPIŠSKÝ ZÁLOH

Viera Jurková

Spišské mestá, ktoré dal Žigmund Luxemburský do zálohy svojmu šva- 
grovi Vladislavovi Jagelonskému, boli jednou z najbohatších a najkultúrnejších 
oblastí vtedajšieho Uhorska. Preto sa nemožno čudovať, že tento záloh nedal 
uhorským kráľom dlho spávať a historiografi a zaznamenáva niekoľko poku- 
sov o vyplatenie dlhu.1 Ako sa zdá, najvhodnejšou príležitosťou na opätovnú 
reinkorporáciu zálohovanej časti Spiša do Uhorska bola tá z polovice 18. sto-                              
ročia. Všeobecné oslabenie Poľska podnietilo v susedných krajinách túžbu sa 
na jeho úkor posilniť, čo vyústilo v tzv. prvé delenie Poľska v roku 1772. 
Cieľom tejto štúdie je preto poukázať na proces reinkorporácie Spiša pod 
uhorskú správu v kontexte tohto medzinárodnopolitického problému, s dôrazom 
na vývoj a hlavné problémy viedenskej diplomacie. Obzvlášť zaujímavé je 
sledovať nejednotnosť rakúskej zahraničnej politiky, ktorá bola odrazom kon-                                                                          
fl iktov medzi jej tvorcami – Máriou Teréziou, mladým cisárom Jozefom II. 
a kancelárom Kaunitzom. 

Východiskom pre analýzu medzinárodnej situácie je monografi a The 
Eastern question in the eighteenth century od Alberta Sorela,2 rozsiahla práca                                                                                      
Die orientalische Politik Ősterreichs seit 17743 a trojdielna publikácia Die erste                                                                                           
Theilung Polens4 od Adolfa Beera. Pre genézu vývoja „spišskej otázky“ z po-
hľadu viedenského dvora je významná štúdia Horsta Glassla Der Rechtsstreit 
um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn.5 Výbornou pomôckou sú 
aj publikované pramene, pričom ide najmä o tretí diel spomínanej publikácie 
Adolfa Beera a Histoire des révolutions de Pologne 6 od Pierra Jouberta. 
Základným prameňom pre skúmanie postojov Márie Terézie, cisára a kancelára 
je ich súkromná korešpondencia, ktorá je z väčšej časti publikovaná v nie-
koľkých zbierkach.7

1 O vyplatenie dlhu sa snažil niekoľkokrát aj sám Žigmund Luxemburský, či neskôr Matej                
Korvín, niekoľko neúspešných pokusov sa vyskytlo aj v priebehu 17. a 18. storočia. SUCHÝ, 
Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: Spišské mestá v stredoveku. Richard MARSINA (ed.). 
Košice 1974, s. 55 – 87. Novšie: CHALUPECKY, Ivan: Snahy Uhorska o vykúpenie spišských 
miest z poľského zálohu v 15. – 17. storočí.  In:  Historické štúdie, 41/2000, s. 115 – 121. 

2  SOREL, Albert: The Eastern question in the eighteenth century. London 1898. 
3  BEER, Adolf: Die orientalische Politik Ősterreichs seit 1774. Praha 1883. 
4  BEER, Adolf: Die erste Theilung Polens. 1. – 3. diel. Sien 1873. 
5  GLASSL, Horst: Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn. In: Ungarn 

– Jahrbuch. Mainz 1969, s. 23 – 50. 
6   Histoire des révolutions de Pologne. 1. – 2. časť. Pierre JOUBERT (ed.). Warsowie: [s.n.], 1775. 
7  Maria Theresia, Joseph II. and Leopold II. Ihr Briefwechsel. 1. – 3. časť. Alfred R. von ARNETH 

(ed.). Leipzig 1866 – 1873; Briefe Josephs des Zweiten. Franz Schusselka (ed.). Leipzig 1846;
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Hoci sa otázka zálohovania Spiša môže na prvý pohľad zdať len ako 
regionálny problém, treba povedať, že ten prerástol do zložitého politicko-               
-spoločenského, ba až ťažko riešiteľného problému uhorskej zahraničnej 
politiky. Snaha viedenského dvora o opätovné získanie tohto územia vyústila 
v druhej polovici 18. storočia až do medzinárodného vojenského konfl iktu, 
ktorý je v historiografi i nazývaný ako tzv. východná otázka.8 A práve ona 
odkrýva najhlbšie zákulisie rakúskej diplomacie, pre ktorú prioritou číslo jeden 
bolo v nami sledovanom období práve delenie Poľska. Mnoho historikov 19. 
storočia považuje najmä diplomaciu Jozefa II. za mimoriadne agresívnu, čo 
odôvodňujú množstvom konfl iktov, do ktorých sa monarchia zapojila.9 Hein-
rich von Sybel o ňom tvrdí, že Jozef II. bol bezohľadný dobyvateľ, ktorý sa 
zaoberal spormi pozdĺž celej svojej hranice, nikdy nenechal svojho slabšieho 
suseda odpočívať a so silnejšími udržiaval mier a v konečnom dôsledku 
spôsobil rozruch v polovici sveta.10 Mitrofanov, autor jednej z Jozefových 
najväčších monografi í, hovorí o istej revolučnosti v jeho politike.11 Aj Sorel 
tvrdil, že sa Jozef cieľavedome snažil o rozdelenie Poľska, o zničenie Pruska 
a Benátskej republiky, anexiu Bavorska a spojením s Katarínou II. aj o do-
bytie Osmanskej ríše.12 Triezvejšie a objektívnejšie zmýšľajúci historici 20. 
a 21. storočia považujú jeho diplomaciu za miernejšiu, hoci pripúšťajú istú 
agresiu, ktorá bola výsledkom Jozefovej túžby po zlepšení svojho postavenia 
a napl-nenia svojich ambícií.13 Tomuto, podľa Wiliamsa, podriadil aj vnútornú 
politiku a vnútorné reformy.14

   Lettres inédites de Joseph II. Empereur d´Allemagne. Bruxelles; Briefe der Kaiserin Maria 
Theresia an ihre Kinder und Freunde. 1. – 4. časť. Alfred R. von ARNETH (ed.). Wien 1881. 

  8  Pojmom Východná otázka so všetkými jej súvislosťami a udalosťami v 18. storočí sa zaoberajú 
v už vyššie spomínaných prácach Albert Sorel a Adolf Beer. So súčasných autorov sa tejto                    
problematike venoval v rozsiahlej kapitole aj Derek Beales – Foreign Policy during the core- 
gency: I. The eastern question, 1765 – 1776. In: BEALES, Derek: Joseph II. In the shadow                 
of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cambridge 2008, s. 272 – 305. 

  9  Počas 15 rokov spoluvládia to bola okrem rusko-tureckej vojny a delenia Poľska aj vojna                                         
o bavorské dedičstvo. Po smrti Márie Terézie za desaťročie svojej vlády Jozef zamiešal karty 
európskej diplomacie niekoľkokrát: najprv uzavretím rakúsko-ruského spojenectva, návštevou 
pápeža vo Viedni, bojom o rieku Šelda, pokusom o výmenu Nizozemska za Bavorsko a na-             
koniec ďalšou rusko-rakúsko-tureckou vojnou. Tento príspevok čiastočne nadväzuje na au- 
torkinu magisterskú prácu, v ktorej spracovala Jozefovu korešpondenciu z celého 25-ročného 
obdobia. JURKOVÁ, Viera: Diplomatická korešpondencia Jozefa II.: magisterská práca.                                                                                                                                          
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove 2011, 166 s. 

10  SYBEL, Heinrich von: History of the French Revolution. London 1969, s. 479 – 484.
11  MITROFANOV, Paul von: Joseph II. Seine politische und kulturelle Tätigkeit. Wien – Leipzig 

1910, s. 8.
12  SOREL, Albert: The Eastern question in the eighteenth century. London 1898. 
13  CRANKSHAW, Saul K: The Habsburg. London 1971; BEALES, Derek: Joseph II. In the             

shadow of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cambridge 2008, s. 272 – 300.
14  WILLIAMS, E. Neville: The ancien Régime in Europe: Government and Society in the Major 

States. 1648 – 1789. London 1972. 
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Vzhľadom na tému konferencie a na témy jednotlivých príspevkov, je táto 
štúdia zameraná len na vykreslenie diplomatických udalostí, vojenské okolnosti 
obsadenia Spišského zálohu sú kvôli obmedzenému rozsahu spomenuté len 
okrajovo.15 Jednotlivé kľúčové momenty prvého delenia Poľska sú zoradené 
chronologicky, s dôrazom na niekoľko najmarkantnejších medzníkov.

Voľba poľského kráľa v roku 1764

Vojna o poľské nástupníctvo, ktorá sa odohrala v tridsiatych rokoch                 
18. storočia, nevyriešila zásadný problém tohto kráľovstva. V roku 1763 zomrel                    
poľský kráľ a tak sa opäť naplno preukázala slabosť poľskej koruny, ktorá 
spočívala v jej nededičnosti. Už kráľovské voľby v rokoch 1697 a 1733 boli 
do veľkej miery ovplyvnené intervenciou okolitých veľmocí.16 Inak tomu ne-
bolo ani teraz. Poľsko sa zmietalo v kríze a stálo na prahu občianskej vojny.                               
Na čele stála rodina Czartoriských, tzv. Familia, ktorá mala ruskú podporu. 
Ruská cárovná, krytá spojeneckou zmluvou s pruským kráľom Fridrichom II.,                                   
za pomoci veľkých úplatkov17 a stopäťdesiattisícového vojska, ktoré obsadilo 
Varšavu a snem v čase volieb, dosiahla zvolenie Stanislava Poniatowského 
za poľského kráľa 7. septembra 1764. V krajine však aj po voľbách ostali 
ruské vojská, čo spôsobilo, že skutočnú moc v krajine si aj naďalej udržal 
ruský vyslanec.18

Poliaci mali reálny dôvod na obavy, ktoré sa umocnili po prevalení in-                                                                               
formácie o uzavretí tajného spojenectva medzi Pruskom a Ruskom v rokoch                   
1762 a 1764.19 Aj ostatné európske dvory začali tieto dve krajiny podozrievať 

15  Príspevok pod názvom Vojenské obsadenie Spiša a jeho návrat pod uhorskú správu, ktorý mal         
byť akýmsi úvodom do tejto problematiky, odznel na Stretnutí mladých historikov II. – Prieseč-
níky spoločnej histórie krajín V4, ktorá sa konala v dňoch 29. – 30. októbra 2012 v Košiciach. 
Výstupom z tejto konferencie bude zborník, kde bude autorkin príspevok publikovaný.

16  V roku 1732 bol dokonca mocnosťami podpísaný špeciálny dokument, ktorý ponechával                          
v platnosti staré výsady šľachty, najmä liberum veto – tzv. Traktat trzech czarnych orłów alebo 
Traktat Loewenwolda (Dokument o sukcesji tronu w Polsce z 13. 9. 1732). POTKAŃSKI,               
Waldemar: Międzynarodowa układ sił w Europie w połowie XVIII wieku oraz stosunek                              
mocarstw europejskich wobec konfederacji barskiej. In: Sandecko-spišské zošity 3. Nowy Sącz 
2009, s. 14.

17  Európa sa vysmievala Poľsku, že žije z predaja svojho trónu. EVERSLEY, George: The parti- 
tions of Poland. London 1915, s. 38.

18  EVERSLEY, George: The partitions of Poland, s. 39.
19  Poliaci sa báli úplného zotročenia, zničenia krajiny, ba až jej rozkúskovania. Myšlienka dele-

nia Poľska nebola nová, niekoľkokrát sa takto mala vyriešiť otázka nástupníctva. Aj samotní                
poľskí králi predpokladali, že ich čaká podobný osud. Stanislaw Leszczyński predpovedal                       
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z nejakých tajných plánov. Kaunitz, rakúsky kancelár a tvorca európskej 
diplomacie,20 sa hrozil posilnenia Pruska a Ruska, čo by oslabilo postavenie 
Habsburskej monarchie. Koniec – koncov, pruskí králi, najmä Fridrich II.,                                                                                          
nikdy neschovávali svoj záujem o poľské Prusko, čo atmosféru tiež ne- 
zlepšovalo. Kaunitz však vedel, že monarchia nie je v takom stave, aby 
mohla viesť vojnu, a tak jediné, čo mohol urobiť, bolo pritlačiť na svojho 
spojenca Francúzsko.21 Ľudovít XV., francúzsky kráľ, v tejto situácii veľa 
urobiť nemohol, na poľskom dvore nemal ani len svojho vyslanca a francúzska 
pokladnica bola po sedemročnej vojne značne vyčerpaná. Rozhodol sa preto 
svojou diplomaciou podnietiť Turkov proti postupu Ruska v Poľsku. Porta 
však bola presvedčená, že sa ich tento európsky problém vôbec netýka.22 

Zámienkou pre intervenciu v Poľsku bola pre Rusko a Prusko najmä otázka 
náboženskej znášanlivosti.23 Absolútna väčšina obyvateľov Poľska bola ka- 
tolícka, len v pohraničných oblastiach bolo obyvateľstvo zmiešané, v Litve žili 
aj pravoslávni veriaci a v baltských provinciách luteráni. Poľský snem prijal 
zákon o tom, že do úradu môže nastúpiť len katolík. Táto „diskriminácia“         
inovercov primäla Rusko a Prusko k podpísaniu spomínanej zmluvy v roku 
1764, v ktorej sa zaviazali obnoviť práva disidentov, čo sa im v roku 1767 
aj podarilo. Následne vo februári 1768 podpísalo Poľsko s Ruskom dohodu,                 
v ktorej Rusko garantovalo územnú celistvosť Poľska a to zas ponechanie 
svojej anarchistickej ústavy prijatím tzv. kardinálneho práva. Z pohľadu               
európskych fi lozofov išlo o dokonalé víťazstvo náboženskej tolerancie, Rusko 
tým pred zrakom Európy deklarovalo svoje „čisté ciele“, no v konečnom 
dôsledku to bol dokonalý triumf diplomacie Kataríny II.24

v roku 1749: Staneme sa korisťou nejakého významného dobyvateľa, možno aj susedné mocnosti 
sa môžu dohodnúť na spoločnom delení nášho územia. Táto myšlienka bola aktuálnou aj pri 
voľbách v roku 1733, kedy August II. zamýšľal urobiť z poľskej koruny dedičnú a s ostatnými 
veľmocami sa vyrovnať „územne“. Tieto rokovania však prerušila jeho smrť v 1763. SOREL, 
Albert: The Eastern question, s. 17 – 18.

20  Mocenský systém, ktorý Kaunitz nastavil po roku 1753, po tzv. diplomatickej revolúcii, bol 
založený na myšlienke rovnováhy síl a zmene diplomatickej orientácie Rakúska z Anglicka                  
na Francúzsko. SZABO, Franz A. J.: Prince Kaunitz and the Balance of Power. In: The Inter-            
national History review, 1979, roč. 1, č. 3, s. 399 – 408.

21  BEALES, Derek: Joseph II. In the shadow of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cambridge 
2008, s. 278 – 279.

22  SOREL, Albert: The Eastern question, s. 20 – 22.
23  Joubert vo svojej zbierke dokumentov publikoval aj niekoľko memoránd a vyhlásení pruského 

kráľa a cárovnej na ochranu disidentov, napr. Mémoire de la Russie, en saveur des Dissidens              
de Pologne (14. 9. 1764) alebo Mémoire du Roi de Prusse en saveur des Dissidens. In His-
toire  des révolutions de Pologne, depuis la mort d´August III. 1. časť. Pierre JOUBERT (ed.).                  
Warsawie: [s.n.], 177, s. 304 – 308.

24  EVERSLEY, George: The partitions of Poland, s. 39 – 40.
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Občianska vojna v Poľsku a začiatok rusko-tureckej vojny

Zvláštnu reakciu vyvolala táto rusko-poľská zmluva doma, v Poľsku. 
Krajina sa takmer okamžite rozdelila na niekoľko táborov spôsobom „všetci 
proti všetkým“. Pod vplyvom ruského a pruského vyslanca vytvorili disi- 
denti v roku 1767 dve konfederácie – v Słucku (sformovaná pravoslávymi)               
a v Toruni (sformovaná protestantmi).25 Ich postavenie však bolo veľmi slabé 
a tak ruský vyslanec Repnin získal na svoju stranu aj katolícku opozičnú 
šľachtu vedenú Karolom Stanislawom Radziwillom, ktorá vytvorila tzv. 
Radomskú konfederáciu. Najväčším nepriateľom Radziwilla bola Rodina 
Czartoryszkých.26 Na druhej strane to bola práve Familia, s ktorej pomocou 
sa pokúsil Stanislav II. August presadiť vojenské a fi nančné reformy, ktoré 
by mohli posilniť krajinu. Keď však nedošlo k detronizácii kráľa a situácia                         
v krajine sa nemenila, vyvolalo to ďalšiu vlnu nespokojnosti a masových 
vzbúr.27 Členovia poľskej vlády, najmä nižší katolícki šľachtici, ktorí od- 
mietli súhlasiť s prijatými kardinálnymi právami, vytvorili 29. februára 1768 
v podolskom meste Bar konfederáciu. Agitovali za obnovu nadradenosti 
katolíckej cirkvi, vylúčenie disidentov zo zamestnania vo verejnom živote,    
za vypovedanie zmluvy s Ruskom a v neposlednom rade za úplnú nezá- 
vislosť Rzeczipospolitej od Ruska.28 V krajine sa začala občianska vojna.

Samozrejme, táto situácia nemohla ostať bez odozvy v zahraničí. Každá 
poľská frakcia hľadala pomoc, kde mohla. Disidenti mali podporu Ruska     
a Pruska, Francúzsko podporovalo konfederátov.29 Členovia konfederátov 
vkladali nádeje aj do silne katolíckeho Rakúska, ktoré sa však v tejto fáze od-                                                                                                                                              
mietlo defi nitívne pridať na niektorú z bojujúcich strán a vyhlásilo neutralitu.                                                                                            
Pomoc sa konfederátom podarilo, najmä vďaka diplomacii francúzskeho ministra                                                                                                
Choiseula, získať od Osmanskej ríše, ktorá sa začala obávať posilnenia ruskej 
moci v Moldavsku a na Kryme.30 Situácia sa vyhrotila potom, čo v Poľsku 
stále prítomné ruské vojská prenasledujúc konfederátov prekročili hranice                

25  Manifeste de Confédérés de Thorn. (24. 3. 1767). In Histoire des révolutions de Pologne,                         
s. 453 – 456.

26  Podľa niektorých historikov vytvorili Konfederáciu vo Vilniuse. JACEK, Jędruch: Constitu-            
tions, elections and legislatures of Poland, 1493 – 1977: a guide to their History. New York 
1998, s. 184 – 185.

27  SKŘIVAN, Aleš: Evropská politika 1648 – 1914. Praha 1999, s. 120.
28  Manifeste de la Confédération général de Bar. In Histoire des révolutions de Pologne, s. 351 – 

353.
29  PRZYBOŚ, Kazimierz: Konfederacja barska. Przyczyny i prebieg. In Sandecko-spišské                     

zošity 3. Nowy Sącz 2009, s. 20 – 24.
30  Manifest de la Porte pour assurer sa protection aux Confédérés. In Histoire des révolutions               

de Pologne, s. 432 – 434.
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pri Balte a zabrali Krakov. To bolo pomyselnou poslednou kvapkou pre 
Turkov, ktorí 6. októbra 1768 zajali ruského rezidenta a odvliekli ho na zá-
mok Siedmych veží, čo nebolo v skutočnosti nič iné, ako slávnostná forma 
vyhlásenia vojny podľa tureckej praxe v medzinárodnom práve.31

Vyhlásenie vojny prekvapilo všetkých: Turkov, ktorí vojnu vyhlásili; 
Francúzov, ktorí ich k tomu navádzali; Rusov, ktorí ju vyprovokovali; Prusov, 
ktorých to odrádzalo; Rakúšanov, ktorí sa toho dlho obávali a dokonca aj 
Angličanov, ktorí predstierali ľahostajnosť. Faktom je, že nikto nebol na vojnu                                                                             
pripravený, ani bojujúce strany, ani ich spojenci. Nie nadarmo sa o tejto          
vojne hovorilo alegoricky ako o vojne jednookého so slepým; armády pro-
tivníkov boli zle vyzbrojené, bez zásob a peňazí, bez disciplíny a výcviku. 

Odraz vojny v diplomacii Rakúska 

Na čele rakúskej diplomacie stál trojlístok silných a cieľavedomých štát-                                                                                     
nikov: Mária Terézia, kancelár Kaunitz a cisár Jozef II., ktorý po smrti svojho                                                                                                                                           
otca prevzal velenie armády. Práve mladý cisár poznal najlepšie pomery                          
v cisárskej armáde, keďže sa na svoju vládu dôsledne pripravoval. Už v ro-                    
koch 1761 – 1765 vydal niekoľko memoránd, v ktorých vyjadril svoje názory                                                                                                  
na situáciu v krajine, jej problémy a možné riešenia. Najvýznamnejším a zároveň  
aj najucelenejším dokumentom bol Všeobecný prehľad o dianí v monarchii 
z roku 1768. Poskytuje komplexný pohľad na vedenie zahraničnej politiky                                                                                                            
a zvlášť zaujímavý je jeho postoj k dominantnému postaveniu Ruska v Poľsku.                                 
To neodsudzoval, ba dokonca s ním súhlasil, a to za podmienky, že to ne-
spôsobí škodu monarchii a vytvorí sa tým len akýsi nárazníkový štát voči 
Osmanskej ríši. Jeho zámerom bolo zachovať nezávislosť Poľska a nesúhlasil 
ani s jeho prípadným delením, čo bolo v priamom rozpore s jeho neskoršími 
zahraničnopolitickými aktivitami.32 Začínajúca vojna v ňom ale bezpochyby 
podnietila záujem, ktorý možno vyčítať z listov adresovaných svojmu bratovi                                                          
Leopoldovi. Pravidelne ho informoval nielen o postupoch viedenského dvora,                                                        
ale aj o svojich vlastných názoroch na túto problematiku. V liste z 15. septem- 
bra 1768 prvýkrát spomína turecké záležitosti: Turci, ktorí ako sa zdalo, že sa                                                                                        

31  Copie du Manifest du Grand-Seigneur. (30. 10. 1768) a Copie de la Déclaration de Sa Majesté 
Impérial de Russie, adressé a toutes les Cours de l´Europe sur l´arret des on Ministre Résident 
a Constantinople. (1. 12. 1768). In Histoire des révolutions de Pologne, s. 322 – 327.

32  Bližšie toto memorandum s pôvodným názvom Supplement au Tableau General des                                      
Affaires de la Monarchie analyzoval a podrobil kritike Derek Beales. BEALES, Derek: Joseph 
II. In the shadow of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cambridge 2008. 
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budú voči Rusom správať nepriateľsky, sa upokojili a zima, ktorá sa blíži, 
ich ľahšie priviedla k zmiereniu, ktoré si, ako verím, aj veľmi priali, nemajúc 
vonkoncom náladu zbaviť sa mieru, v ktorom sú už niekoľko rokov.33 Pravda je 
však taká, že k žiadnemu zmieru nedošlo. Rusko sa snažilo vojenskú hrozbu 
odvrátiť tradične – úplatkami, no to sa im nepodarilo, avšak vďaka tureckej 
váhavosti sa najvýznamnejšie vojenské operácie odohrali až na jeseň 1769. 

Podobne ako mladý cisár zmýšľal aj pruský kráľ. Bol jedným z posled-
ných, ktorí by si priali vojnu. V novembri 1768 nariadil svojmu ministrovi, 
aby využil všetky prostriedky na jej odvrátenie. V tomto bode bola jeho 
politika v súlade s rakúskou, obaja sa obávali, že ich ich spojenci zatiahnu 
do európskych sporov. Tento strach z vojny zblížil odvekých nepriateľov. Aj 
Mária Terézia musela prehodnotiť svoje priority. Kaunitzov návrh nadviazať 
spoluprácu s Pruskom z roku síce 1768 jednoznačne odmietla, no neskôr stra-                                                                                            
tila zábrany pod vplyvom poľských a tureckých udalostí. V novembri nariadila 
svojmu ministrovi v Berlíne, aby Fridrichovi navrhol spojenectvo. To malo 
byť ofi ciálne potvrdené na schôdzke Fridricha II. a Jozefa II. v auguste 1769.34

Jozef II. s Kaunitzom, rovnako ako pruský kráľ, riešili dva základné 
problémy: ako sa nezapliesť do vojny a napriek tomu z toho niečo získať. 
Od momentu, keď si bol pruský kráľ istý, že vojnu nejde zastaviť, myslel 
len na to, ako z nej profi tovať. Vedel, že Rusko sa nezastaví a tak čakal                      
na reakciu Rakúska. Buď by zostalo verné francúzskej aliancii a v tom prí-
pade by viedlo vojnu s Turkmi a Poľskom, alebo by podľahlo jeho návrhom 
a prijalo by tak aj sľubovaný kus východného koláča. Aby získal Rusko           
na svoju stranu, musel by ho odškodniť za jeho výdavky vo vojne, oddeliť 
od seba Rakúsko a Francúzsko, uspokojiť viedenský dvor tak, aby ten nebol 
v pokušení spojiť sa s Ruskom, ani mu brániť v jeho výbojoch. V konečnom 
dôsledku musel Fridrich II. vymyslieť takú kombináciu, aby sa nemusel pri-
kloniť ani k Rusku, ani k Rakúsku, ale aby medzi nimi vytvoril zväzok, čím 
by sa vytvorila silná Trojaliancia, z ktorej by mali výhody všetky tri moc-                           
nosti. Tento problém by nemal riešenie, nebyť slabého a občianskou vojnou 
zmietaného Poľska. Vytvoril systém rozdelenia niektorých poľských provincií 
medzi Prusko, Rusko a Rakúsko, no aby sa vyhol akýmkoľvek obvineniam, 
prisúdil ho neznámemu grófovi Lynarovi. Rusko však v tomto období ešte 
nemalo záujem deliť sa o svoje pozície v Poľsku.35

33 Jozef Leopoldovi (15. 9. 1768) In Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz samt             
Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. 1. časť. Alfred Ritter von ARNETH (ed.). Wien                   
1867. 

34 SOREL, Albert: The Eastern question, s. 31 – 33.
35 SOREL, Albert: The Eastern question, s. 34 – 60.
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36  HAVADI, Xenia: Die österreichische Militärgrenze: staatliche Kontrole der Grenze im                   
absolutistischen Zeitalter. In Geographia Napocensis, 2009, roč. 3, č. 2, s. 69 – 82.

37  ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2005,                    
s. 37 – 42.

38  Hof-, Haus- und Staatsarchiv Wien (ďalej len HHSA), Familienarchiv (FA), Hofreisen 2, fas-
cikel 3. Cesta trvala v čase od 23. apríla do 28. júna 1770, počas ktorej mal mladý cisár sledovať 
priebeh zavádzania urbárskej regulácie. Jeho sprievod tvoril jeho švagor princ Albert, gróf Lacy 

Vojenský kordón a obsadenie Spiša

Cisársky dvor videl, že čoraz viac stráca vplyv nad udalosťami za hrani-
cami svojej ríše. Bol si vedomý toho, že si musí začať plniť svoje záväzky 
voči svojim krajinám, ktoré spočívali najmä v zabezpečení ochrany pred 
prienikom bojujúcich vojsk. Z toho dôvodu začala monarchia vytvárať vojenské 
kordóny na svojich severovýchodných a juhovýchodných hraniciach, teda od 
rakúsko-poľských hraníc pri Tešíne, okolo celého Uhorska a Sedmohradska, 
pri hranici s Poľskom, Moldavskom a Valašskom. Hlavným zámerom pritom 
bola kontrola pohybu poddaných a cudzincov, potreba regulácie trhu a v ne-                                                                               
poslednom rade tým monarchia demonštrovala aj vlastnú suverenitu nad 
týmto územím.36 Dbalo sa na to, aby boli vojenské jednotky umiestnené                      
za územia, ktorých vlastníctvo bolo sporné, teda línia kordónov bola evi-
dentne veľkorysá. Najvýznamnejší prípad úmyselného rozšírenia vojenského 
kordónu bol práve v prípade Spiša. 

Ako sme už v úvode spomínali, zálohované spišské mestá boli jedným                    
z najspornejších otázok v poľsko-uhorských vzťahoch. 13 zálohovaných spiš- 
ských miest spolu s ľubovniansko-podolínskym panstvom, mestami Stará 
Ľubovňa a Podolínec a mestečkom Hniezdne, spolu s priľahlými dedinami, 
vytvorilo tzv. Starostiu Spisz (Spišské starostovstvo). Správcom bol starosta,  
ktorého vymenúval poľský kráľ a ktorý sídlil na Ľubovnianskom hrade. 
Poľská administratíva vykonávala nad týmto územím len dohľad, spravovala 
ekonomické záležitosti, najmä tie súvisiace s výberom daní. Podobne bola 
organizovaná aj správa zvyšných 13 miest, z ktorých sa vytvorila Provincia 
XIII spišských miest, na čele ktorej stál gróf a jej strediskom bola Spišská 
Nová Ves. Starosta mal nad nimi len všeobecný dohľad a vykonával aj úlohu 
sprostredkovateľa kontaktu s kráľom. Formálne teda tieto mestá patrili naďalej 
do Uhorska, poľská strana ich len spravovala /najmä po fi nančnej stránke/.37

V lete 1770 tieto oblasti osobne navštívil aj mladý cisár na svojej ceste             
po Uhorsku. Do svojho denníka si poznamenal: ...Pokiaľ siahajú hranice, 
tak ďaleko sme v súlade s našimi právami.. Vykúpenie 13 miest by bolo 
veľmi užitočné. Vynášajú 15 000 dukátov... A aj samotní obyvatelia ma uistili                  
o tom, že by to [znovupripojenie k Uhorsku] s radosťou prijali.38 Pravda bola                                                                                    
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taká, že v tom čase už aj samotní obyvatelia zálohovaných spišských miest sa 
snažili o znovupripojenie k Uhorsku. Dôvodom boli krušné časy, ktoré v prie-
behu 18. storočia pre ne nastali. Najprv to bolo starostovanie grófa Theodora 
Konštantína Lubomirského, neskôr kráľovnej Márie Jozefy a grófa Henricha 
Brűhla. Posledným starostom nebol nik iný ako Kazimír Poniatowski, brat 
nového poľského kráľa. V rokoch 1768 – 1769 začali toto územie okupovať 
najprv vojská konfederátov, neskôr aj cisárske oddiely. Nedochádzalo však                
k žiadnym vážnejším vojenským stretom a obsadzovanie týchto území cisár-                                                                     
skym vojskom prebehlo bez väčších komplikácií.39

Otáznym však ostáva, či na vojenské obsadenie Spiša mal viedenský 
dvor vôbec nárok a aké dôsledky táto vojenská akcia mala. Obhajoba vlast-
níckych práv uhorskej koruny na zálohované mestá by si však vyžadovala 
rozsiahlejšie štúdium, no treba pripomenúť aspoň niekoľko známych faktov. 
Prvé kroky, ktoré mali v Márii Terézii podnietiť záujem o vyriešenie tejto 
záležitosti podnikol Kaunitz už pred samotnými akciami na Spiši v roku 
1769. V roku 176440 nechal vypracovať cisárskym komisárom Rosenthalom 
dokument, ktorý mal zmapovať uhorské právne nároky na zálohované spišské 
mestá. V tom čase ale ani jedna strana nedisponovala originálnou zálohovou 
listinou! V každom prípade však Rosenthal pripísal dominium supremum 
uhorskej korune. Poliaci sa na druhej strane bránili, že tieto oblasti získala 
poľská koruna premlčaním. Faktom tiež je, že samotná Dvorská kráľovská 
rada v tajných dokumentoch priznala, že viedenský dvor nedisponuje ani 
relevantnými dokumentmi o vlastníctve spišských miest! Rosenthal sa vo svo-                                                                                          
jom stanovisku odvolával na zvykové právo a niektoré listiny, v ktorých sa  
o spišských mestách hovorí ako o do Uhorska patriacich. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti bolo tiež problémom presné vymedzenie hraníc, čo, ako už bolo 
spomínané, monarchia využila pri rozšírení vojenského kordónu. 

Do oblasti bol už v októbri 1769 vyslaný cisársky komisár Jozef Török, 
ktorý mal preskúmať dokumenty z archívu v Spišskej Kapitule. Hranicu sa 
snažil posunúť čo najviac na sever a Uhorsku prisúdil aj mestá Stará Ľubovňa, 
Lipník a Červený kláštor, čím výrazne skrátil poľsko-uhorskú hranicu. Vo svo-                                                                                         
jej nóte sa však opieral o množstvo dokumentov, ktorých hodnovernosť je 
prinajmenšom sporná.41 Tak či onak, Mária Terézia ešte v júli 1768 (pred 

/prezident Dvorskej vojenskej rady/ a generáli Miltitz a Nostitz, čo svedčí aj o tom, že sku-                                                
točné ciele cesty Jozefa II. boli vojenského charakteru. Pravdepodobne súviseli s prebieha-                                                                                                                      
júcimi akciami na Spiši a vojenským mapovaním tejto oblasti.

39 ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa, s. 90 – 95.
40  Teda ešte pred samotnými voľbami poľského kráľa, čo jasne naznačuje, že „spišská otázka“             

bola stále živá a nesúvisela striktne len s poľskou občianskou vojnou.
41  GLASSL, Horst: Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn.                                       

In: Ungarn – Jahrbuch. Mainz 1969, s. 38 – 42.
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42  ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa, s. 37 – 38.
43  ARNETH, Alfred R. von: Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. 8. diel. Wien 

1877, s. 171 – 172.
44  GLASSL, Horst: Der Rechtsstreit um die Zips, s. 37.
45  KOLLÁROVÁ, Zuzana: 600 ročné výročie v spišských dejinách (koniec). Politická situácia              

v období zálohu spišských miest Poľsku (1412 – 1772). [online] [cit. 2013-01-09]. Dostupné           
na internete: http://www.podtatransky-kurier.sk/print/art-MTI4

vypuknutím vojny) nariadila, aby sa do tejto oblasti presunuli cisárske vojská, 
ktoré mali zabrániť prieniku konfederátov na uhorské územie, čo bolo koniec-                                                                                       
-koncov v súlade so zálohovou listinou, ktorá zakotvuje článok: Navyše sľu- 
bujeme s dobrým úmyslom a naším kráľovským slovom tieto územia, mestá 
a dediny od všetkých neprávostí a útokov akýchkoľvek našich obyvateľov 
brániť a chrániť, či ich už budeme vlastniť my alebo tenže pán Vladislav, 
poľský kráľ, a jeho nasledovníci. V ďalších riadkoch sa Žigmund zaviazal 
tieto územia v takom prípade vrátiť, v prípade neúspešnej obrany nahradiť 
iným územím.42 Z tohto hľadiska teda možno považovať vojenské zakročenie 
na Spiši za legálne. Podľa Arnetha dokonca samotný poľský kráľ cisárovnej 
navrhol, aby do tejto oblasti poslala cisárske oddiely s cieľom zmariť úsilie 
konfederátov.43

Kaunitz, hoci mu veľmi záležalo na získaní Spiša, nechcel využiť túto 
zámienku (žiadosť poľského kráľa) na jeho obsadenie, pretože by tým vlastne 
spochybnil uhorské nároky a navyše by tým aj porušil neutralitu, ktorú 
Mária Terézia deklarovala v tomto konfl ikte. Avšak keď na jar roku 1769 
hrad Ľubovňa a ľubovnianske panstvo obsadilo vojsko konfederátov, ktorí 
vypísali nové dane a zakázali platiť akékoľvek poplatky poľskému kráľovi, 
Viedenská dvorská rada sa začala obávať toho, aby aj vyťažená meď z Ruž-                                                                                               
bách neskončila v rukách konfederátov. Už vo februári Lacy hlásil, že 
konfederáti začali vyberať kontribúcie, čo považoval za porušenie uhorskej 
suverenity.44 Hlavné boje na Spiši sa odohrali v apríli a máji, kedy uhorské 
vojská porazili konfederátov a oslobodili hrad Ľubovňa. 19. apríla poslala 
Mária Terézia spišskému županovi Jánovi Csákymu oznam pre generála Al-  
mássyho o príkaze vojensky obsadiť záloh. Po Starej Ľubovni nasledovali           
10. mája Ľubica a Spišská Belá, obsadená oddielom husárov a oddielom pešia-                                                                                      
kov z levočskej posádky, 19. mája Spišská Nová Ves, o deň neskôr Spišské 
Vlachy a Spišské Podhradie. V priebehu júna padli do rúk uhorských oddielov 
aj Podolínec a Spišská Sobota, ostatné zálohované mestá obsadil osobitným 
poverením gróf Esterházy.45 Cisárovná na to vydala deklaráciu, v ktorej ozrej-  
movala tieto svoje kroky len ako obranu proti povstalcom, ktorí dorazili do Ľu-                                                                                         
bovne, tam... sa odvážili k vypisovaniu kontribúcií a ľubovnianska posádka, 
ako aj mestskí úradníci a velitelia prechádzajú k nim. Tí, podľa nej neporušili 
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len uhorské výsady, ale nesmierne škody spôsobili aj poľskej korune. Tento 
prienik našich vojsk, najmä na hraniciach zálohovaného Spiša, je následkom 
rozkazov vydaných čiastočne kvôli invázii poľských konfederátov a našej 
obrane proti nim, čiastočne na demonštrovanie nášho vlastníckeho práva. 
Len od rozhodnutia Dvorskej vojenskej rady záleží, či bude potrebné posil-
niť vojenskú posádku v tejto oblasti.46 Tieto kroky (na hraniciach viacerých 
menovaných spišských oblastí (bude) vztýčený rakúsky orol a vybudovaný 
vojenský kordón) boli vysvetľované aj cisárskou deklaráciou zo 4. apríla 1769                              
najmä obranou proti permanentnému porušovaniu uhorských výsad, v žiad- 
nom prípade tým nechceli tým zasiahnuť práva Poliakov.

Poľskí konfederáti urobili ešte niekoľko pokusov o vyjednávanie. V lete 
1769 navrhol vodca konfederátov Mokronowski rakúskemu vyslancovi v Pa-                                                                                           
ríži Mercymu, že odstúpi Spiš za iné územie.47 Kaunitz by tak priznal vlast-
nícke práva na Spiš Poliakom, čo nemohol dopustiť. Už v apríli navrhoval 
cisárovnej, aby nechala v obsadených mestách vyvesiť obežníky o pripojení 
k Uhorsku, aby neskôr predišla obvineniam zo strany Pruska o obohacovaní 
sa.48 Pravdepodobne ani ona sama neverila v legálnosť zákroku, a tak aby 
zakryla rozpaky, využila zámienku, ktorú jej poskytlo samotné Poľsko. 
Krajinou sa  šíril mor, preto oblasť Spiša zahrnula pod sanitárny kordón.49 
Svoje úmysly objasnila širšej verejnosti v obežníkoch, ktoré sa mali vyvesiť 
na verejné miesta v jednotlivých spišských mestách.50 

Mierové rokovania a prvé delenie Poľska

Popri vojenských akciách na Spiši pokračoval Kaunitz aj naďalej v pre-
sadzovaní svojho plánu spojenectva s Pruskom. Docielil, aby došlo k pláno-
vanému stretnutiu Jozefa II. a Fridricha II. Panovníci sa stretli 25. augusta 1769                                                                        

46  DIVÉKY, Adorján: A Lengyelországnak elzálogosított 16 Szepesi város visszacsatolása                     
1770ben. Budapest 1929, s. 115.

47 Mercy Kaunitzovi (16. 9. 1769). In: ARNETH, Alfred R. von: Geschichte Maria Theresia´s,              
s. 197, 571.

48 GLASSL, Horst: Der Rechtsstreit um die, s. 38.
49  Defi nitívne nariadenie o sanitárnom kordóne vydala Mária Terézia až 14. 12. 1769. In: Codex 

sanitario-medicinalis Hungariae. 2. diel. Franciscus Xav. LINZBAUER (ed.). Buda 1852,                     
s. 499 – 508.

50  Podobné obežníky boli vydané aj neskôr, napr. Déclaration de Sa Majesté Imperiale a location 
des ses troupes en Pologne, alebo Déclaration du General Haddick a l´ocassion de l´entrée 
d´un corps de troupes Impériales en Pologne, atď. Viac vyhlásení v Histoire des révolutions                        
de Pologne, depuis la mort d´August III. 1. časť. Pierre JOUBERT (ed.). War-sawie: [s. n.], 1775, 
s. 458 – 484.
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51  Jozef Márii Terézii (29. 8. 1769). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz              
samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. 1. časť. Alfred R. von ARNETH (ed.). Wien 
1867, s. 300 – 308. V tomto liste podáva Jozef matke kompletnú správu z celého stretnutia. Viac 
o priebehu tohto stretnutia aj BEER, Adolf: Die Zusammenkünfte Josefs II. und Friedrich II.         
zu Neisse und Neustadt. Wien 1871.

v sliezskom meste Nisa. O priebehu stretnutia podal Jozef svojej matke 
obsiahly opis prostredníctvom listu z 29. augusta. (Pruský kráľ) predstavil 
obojstranné výhody, ktoré by sme mohli dosiahnuť a ja som povedal, že 
neutralita, ktorú by sme kvôli jednej (výhode) podpísali, nám otvorí cestu  
k ďalším, ktoré si budeme želať. Okrem iného som mu povedal, že uznávam 
jeho vlastníctvo Sliezska, ako aj Lorraine a Alsasko Francúzsku, a že medzi 
nami neexistuje žiadne nepriateľstvo. Na inom mieste písal: Mal som pocit, že 
naším hlavným cieľom tohto rozhovoru bolo vzbudiť v kráľovi toľko dôvery, 
ako len bolo možné, a odstrániť jeho podozrenia, ktoré mohol mať ohľadom 
našej túžby zväčšenia na jeho úkor a všeobecne mu ukázať našu snahu o za-                                                  
chovanie mieru a našu úplnú ľahostajnosť k jeho spojeniu s Ruskom. Od za-                                           
čiatku bol kráľ prvý, kto prišiel s cieľom neutrality a ukázal pripravenosť 
na zabezpečenie zachovania pokoja. Pruskému kráľovi ďalej vysvetlil, že 
lojálnosť Porty je hlavným dôvodom rakúskej neutrality v rusko-tureckej 
vojne. Hoci šli obaja monarchovia do Nisy s jediným cieľom, počas celého 
stretnutia nepadlo ani slovo o sprostredkovaní mieru, čo bolo kľúčovým 
bodom Fridrichových kombinácií. Rovnako sa nevyjadrovali ani k záleži- 
tostiam Poľska, keďže aktuálny stav obom vyhovoval – Jozef mal rozbehnuté 
vojenské akcie na Spiši a Fridrich v Petrohrade. 

Najdôležitejším výsledkom stretnutia bolo deklarovanie si vzájomnej ne- 
utrality formou tajnej výmeny listov. A hoci táto neutralita nemala citeľnejšie 
diplomatické dôsledky, vzájomná neutralita bola počiatkom k porozumeniu  
a otvoreniu cesty spoločnej politiky. Stretnutie sa skončilo ráno, 28. augusta, 
keď Jozef matke píše: Môžeme sa spoľahnúť na to, že v jeho mysli alebo 
jeho povahe je stále stará nedôvera. Je zaujímavé vidieť ju raz, ale nech 
nás chráni nebo pred tým, vidieť to ešte raz... Myslím si, že si mier želá 
úprimne, ale rád by nás zatiahol do niečoho nečistého.51

Hlavným stanoviskom viedenského dvora na prelome rokov 1769 a 1770 
bolo ochrániť sa pred vojnou. Všetci si priali jej skončenie, ale nechceli 
odsúhlasiť mier, ktorý by ponechal Kataríne veľké zisky. Počas roka 1770 
sa situácia zhoršila obsadením Moldavska a Valašska a zatlačením Turkov k 
severnému pobrežiu Čierneho mora. Zdalo sa, že Turecko je zrelšie na de-  
lenie ako Poľsko, no Viedeň naďalej trvala na tom, že ruské zisky musia byť              
obmedzené. Deklarovalo, že ak Katarína neuzavrie primeraný mier a jej zisky                                                                                           
z vojny sa ešte zvýšia, respektíve že sa rozhodne zničiť Osmanskú ríšu alebo             
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ak jej oddiely prekročia Dunaj, bude musieť Rakúsko zasiahnuť. Ako alter-
natíva bola uvedená možnosť, že cisárovná uzná ruské zisky, ak za to bude 
odškodnená v rámci zachovania rovnováhy síl.52

Za týchto okolností došlo začiatkom septembra 1770 k opätovnému stret-
nutiu Jozefa II. a Fridricha II., no tentokrát už aj za sprievodu Kaunitza, a to 
v Uničove na Morave. Kancelár nenechal nič na náhodu, všetky rozhovory 
viedol on a hlavným cieľom stretnutia bolo dohodnúť spoločný postup Ra- 
kúska a Pruska voči Rusku. Toto stretnutie malo ešte menší diplomatický 
význam ako to predchádzajúce, ale ako Mária Terézia neskôr dodala, týmto 
rozhovorom sa podarilo Fridrichovi zviesť ju k politike, ktorej výsledkom 
bolo delenie Poľska.53

Oveľa významnejšia bola návšteva princa Henricha, brata Fridricha II.,                                                                                            
v Sankt Peterburgu v októbri 1770. Počas vzájomných rozhovorov Katarína 
vyhlásila, že je pripravená rokovať o myšlienke mieru. Henrich v rozhovo-
roch ruskej cárovnej navrhol delenie Poľska. Situácia vo východnej Európe 
bola obzvlášť hrozivá, Rusko dokončilo obsadzovanie Moldavska a Valašska, 
Rakúsko okupovalo Spiš a Sądecz, vrátane asi 500 poľských obcí a po tom, 
čo pruský kráľ vyslal vojská do poľského Pruska, poľskí konfederáti nemali 
šancu na úspech.54 Katarína však stále nechcela prijať mierové sprostredkovanie 
za podmienok, aké jej navrhovali. Trvala na tom, že si ponechá kontrolu nad 
Poľskom, získa niektoré prístavy v Čiernom mori a možno samostatnosť 
pre Moldavsko a Valašsko. To by ale narušilo mocenskú rovnováhu, preto           
s tým Kaunitz nemohol súhlasiť. Naopak dúfal, že sa Prusko pripojí na stra-
nu Rakúska. Spojená rakúsko-pruská armáda by potom obnovila poriadok               
v Poľsku a postupným tlakom by primäli Katarínu uzavrieť mier. Všetky ná-                                                                                        
klady by niesla Osmanská ríša a za odškodnenie by Rakúsko získalo Valašsko,                                                                                        
poľský kráľ by z vďaky odstúpil Prusku Kurónsko a akceptoval by pripo-
jenie Spiša a ostatných okupovaných území k Uhorsku. Ak by aj pruský 
kráľ s jeho plánom nesúhlasil, stačilo by, ak by v prípade rakúskeho útoku 
zachoval neutralitu.55

Na viedenskom dvore táto situácia spustila vlnu diskusií a špekulácií. 
Medzi 23. novembrom 1770 a 27. februárom 1771 vydal len sám Jozef štyri 

52  BEALES, Derek: Joseph II. In the shadow of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cam- 
bridge 2008, s. 284 – 285.

53  Jozef vo svojich listoch na toto stretnutie vôbec nereaguje. Bližší rozbor Kaunitzových                        
hlásení Mári Terézii v Denkschriften des Fürsten Wenzel Kaunitz-Rietberg. In: Archiv für               
Ősterreichische Geschichte 48. Adolf BEER (ed.). Wien 1872, s. 19 – 38.

54  HASSAL, Arthur: The Balance of Power 1715 – 1789. London 1896, s. 316 – 317.
55  ARNETH, Alfred R. von: Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. 8. diel. Wien 

1877, s. 244 – 250.
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56  ARNETH, Alfred R. von: Tamže, s. 242 – 244.
57  Jozef Leopoldovi (18. 12. 1770). In Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                          

s. 316 – 319. Beales opravuje datovanie listu na 14. 12. 1770 v BEALES, Derek: Joseph II.              
In the shadow of Maria Theresa: 1741 – 1780. Volume 1. Cambridge 2008, s. 287.

58  Tableau de la Situation actuelle de la guerre Russe comparée avec leur deux Campagnes 
passées pour pouvoir juger de celles avenir, de leur issuë, et de moiens a employer contre                                    
leur aggrandissement. (14. 1. 1771). In: Adolf BEER: Die erste Teilung Polens. 3. diel. Wien 
1873, s. 11 – 23.

memorandá, v ktorých sa vyjadruje k tejto problematike a navrhuje možné 
riešenia. V prvom sa venoval otázke, či monarchia má dostatočné zdroje                 
na to, aby vôbec mohla podniknúť kroky navrhované Kaunitzom. Vykreslil 
prehnané obrazy nebezpečenstva a ťažkosti dlhých pochodov naprieč Poľskom 
do Ruska, tiež ich nákladov a všeobecnej vnútornej dezorganizácii vojska. 
Dodal, že je absolútne nezodpovedné konať bez plnej podpory Pruska.56 
Jozef o tom v rovnakom duchu informuje svojho brata v listoch z 18. a 24. 
decembra 1770: Najdrahší brat! Prikladám ukážku návrhov, ktoré Kaunitz 
predložil Jej Veličenstvu, aby určila svoje stanovisko za týchto okolností. Je to      
ťažké a chúlostivé... Na okraj prikladám dlhý spis, ktorý som vypracoval, 
aby sa potvrdila zbytočnosť a nebezpečenstvo reálnych vojenských operácií 
v Poľsku a nereálnosť tých vo Valašsku. V prvom rade, pruský kráľ nebude 
nikdy bojovať, a bez neho je to úplne nebezpečné. A aký je výhľad úspechu?! 
Verím, že Jej Veličenstvo zostane verná nášmu rozhodnutiu. Je len na našej 
vôli predstaviť pruskému kráľovi všetky nebezpečenstvá zväčšovania Ruska             
a navrhnúť mu, aby sme použili všetky prostriedky, aby sme tomu spoločne za-                                                                                         
bránili... Zabránime tým, pokiaľ možno, aspoň unáhlenému mieru a potupe 
Porty. Podľa jeho názoru by bolo najrozumnejšie počkať do nasledujúcej 
rusko-tureckej bitky, v ktorej by sa už mohli skončiť Katarínine víťazstvá.               
V prípade, že by sa tak nestalo, tak by monarchia zakročila a sám by nariadil 
zhromaždiť päťdesiattisícové vojsko a zozbierať štyri milióny fl orénov ako 
rezervu. Ale v podstate takýto hrôzostrašný scenár nepredpokladal. Prehlásil, 
že on i jeho matka musí súťažiť s rovnakým duchom neistoty v týchto veľkých 
a dôležitých veciach.. v tejto záležitosti mala úplne rovnaký názor ako ja, 
želajúc si, ako aj ja, neangažovať sa, ale vyčkať, kým sa veci vyvŕbia.57 

Jozef nikdy nesúhlasil s Kaunitzovým návrhom viesť vojnu a prikláňal sa 
k Fridrichovmu názoru, že Rusku netreba hroziť vojnou, ale územia je možné 
získať aj ako odmenu za sprostredkovanie mieru. 14. januára napísal nové 
memorandum, v ktorom stále zastával názor, že monarchia sa nemusí prikloniť 
ani na žiadnu stranu na to, aby niečo získalo. Doporučoval radšej okamžitú 
mobilizáciu jednotiek a venovať viac pozornosti vojenským prípravám, avšak 
bez zbytočnej okázalosti.58 To malo udržať Rusov v neistote, či budú napad-             
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nutí, Prusko by tak ostalo na pochybách, či bude nútené...sa vysloviť                                                                                    
za alebo proti, a tým by udržali [Turkov] v nádeji pevnej podpory. Ak by 
aj nakoniec bola Osmanská ríša zničená alebo prinútená uzavrieť ponižujúci 
mier, monarchia by v každom prípade získala a udržala si niektoré východné 
provincie ako kompenzáciu za ruskú expanziu.59

Rozpor medzi trojlístkom štátnikov vo Viedni vyvrcholil v polovici 
januára 1771, keď Mária Terézia vydala rezolúciu, v ktorej sa vyslovila 
za zachovanie mieru. Cisárovná mala sympatie k obom stranám, k Rusku, 
pretože boli kresťania a boli obeťou tureckej agresie, a s Turkami, pretože 
pomohli monarchii svojou neutralitou počas dlhých vojen s pruským kráľom. 
Jozef  na ňu reagoval listom 19. januára, v ktorej matke radí, že pruský kráľ 
musí byť uvedený do rozpakov a musí sa obmedziť jeho vplyv na Portu. 
To jediné ho môže prinútiť, aby nám vyšiel v ústrety. Musia prísť oddiely 
z Nizozemska, aby sa zväčšila armáda a to podnietilo v pruskom kráľovi 
podozrenie. Rázne rozhodnutie zachovať mier považujem za škodlivejšie ako 
samotná vojna.. rovnako si trúfam opäť požiadať Vaše Veličenstvo o to, aby 
som sa mohol chopiť všetkých prostriedkov, povolal armádu a naplánoval 
údery podľa môjho uváženia...60 O niekoľko dní neskôr Leopoldovi písal: 
Sám posúďte, ako trpí moje nadšenie z prospechu štátu. Nemôžem presadiť 
svoj plán, hoci sa mi zdá dobrý a chráni všetky body nášho záujmu. Ak sa 
[cisárovná] rozhodne pre úplnú vojnu [proti Rusku], môžem k tomu vydať 
rozkazy, ale môžem tiež písomne protestovať proti všetkému nešťastiu, ktoré, 
ako si myslím, bude nasledovať. Ak je naším cieľom nič nerobiť a nechať 
všetko na náhodu a predviesť tým len veľkú slabosť, hovorím Vám, je mojou 
povinnosťou proti tomu protestovať a oznámiť ľudu, že s tým nesúhlasím. 
Z tisíc dôvodov som presvedčený, že by sme nikdy nemali viesť vojnu proti 
Rusku, ale že by sme sa mali pripraviť na to, aby sme z toho získali, a to 
rýchlo a bez rizika v momente ruskej slabosti, ak by sa i nejaká prejavila, 
alebo aby sme si vzali náš prídel; a ak nedokážeme uspokojivo zabrániť ich 
vzrastu, aspoň z toho majme adekvátny zisk, ktorý by bol pre nás výhodný.61 

Začiatkom roka 1771 Mária Terézia odmietala akékoľvek plány delenia                
a znova deklarovala neutralitu vo vojne medzi Ruskom a Osmanskou ríšou. 
Cisárovná koncom januára informovala Prusko a Osmanskú ríšu, že monarchia                                                 
by išla do vojny len v prípade, že by bola ohrozená existencia Porty a Turkom 

59  Jozef Leopoldovi (10. 1. 1771). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                                      
s. 321 – 323.

60  Jozef Márii Terézii (19. 1. 1771). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                      
s. 325 – 327.

61  Jozef Leopoldovi (24. 1. 1771.) In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                                       
s. 329.
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by mala byť navrhnutá obranná zmluva, na základe ktorej by platili Rakúsku 
príspevky a postúpili jej za to aj územnú sankciu. 

Súčasne doriešila aj dlhoročný spor o spišský záloh. Vo svojom liste z 26. ja-                                                                                               
nuára 1771, ktorý adresovala poľskému kráľovi Stanislavovi, písala: Dúfam, 
že chápete, že v týchto ťažkých časoch a čase neistoty, môžem konať len to, 
na čo mám nárok a čím zabezpečím hranice mojich krajín. Priala by som 
si a s radosťou o tom uistím Vaše Veličenstvo, aby znova zavládol pevný 
mier medzi Ruskom a Portou a aby sa situácia v Poľsku upokojila a vrátil 
sa tam poriadok... aj my sa radi zúčastníme procesu sprostredkovania mieru                 
a stanovení našich hraníc v tej časti našich štátov, ktoré, ako je dobre známe, 
boli vždy veľmi sporné a neisté... Napriek tomu, nemôžem tomu zabrániť        
a neoznámiť Vášmu Veličenstvu, že bez ohľadu na vyjednávania a v dôsledku                               
uplatnenia môjho práva, mám v úmysle odňať za súčasných podmienok časť 
môjho kráľovstva, nazývaného Spišské mestá so všetkými priľahlými dedi-
nami.62 Týmto listom sa skončila etapa začleňovania zálohu do Uhorska. 
Spiš bol tiež prvým odčleneným územím a možno povedať, že aj akýmsi 
„spúšťačom“ delenia Poľska. Jedným dychom však treba dodať, že prípad 
Spiša bol vo viacerých ohľadoch odlišný od ostatných pripojených území, 
minimálne jeho spätosťou s uhorskou korunou.

Ďalší priebeh rokovaní ozrejmil Jozef v liste bratovi: Okázalý list, ktorý 
Panin napísal Galitzinovi, obsahuje zdĺhavé, mnohovravné vysvetlenie dôvodov, 
prečo Rusko nemalo záujem, ani verejne neprijalo naše sprostredkovanie. Tiež 
nám [Rusi] sľubujú, že nám splnia všetky naše túžby, ktoré nemajú tenden-
ciu byť dobyvačné, ale majú len vynahradiť straty z minulosti a zabezpečiť 
budúcnosť, a uisťovali nás mnohými slovami, že vo svojich návrhoch budú 
prihliadať viac na záujem rakúskeho dvora... Bezpečnosť a vynahradenie strát                                                                                          
však nevylučujú dobytie... Kým sa nestane niečo nové a nenájdeme spôsob 
ako urýchliť rozhodnutie cisárovnej. Maršal Lacy sa  do toho nechce miešať, 
knieža Kaunitz je apatický a ja sám som nakoniec tak znechutený, že nechá-                                           
vam všetko na Prozreteľnosť.63 Rozhodnutie prišlo už o mesiac neskôr. Mária 
Terézia sa vo svojom liste markízovi d´Herzelles sťažovala: Nemôžem zabrániť 
zlu. Rok som bránila akémukoľvek zásahu do vojny. Ale nanešťastie všetky 
nádeje zmizli. Pred troma mesiacmi som bola nútená súhlasiť so schválením 
tábora s 30 000 vojakmi v Uhorsku a to len pre bezpečnosť našich hraníc.                                                            
Pomaly sa to vyšplhalo až na 60 000. Tento kuriér nesie rozkaz k pochodu                                                
troch plukov z Nizozemska. Snažila som sa protestovať a dokonca oddialiť 
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toto nariadenie o mesiac, ale musela by som ísť proti vlastnému presvedče-
niu, pretože celý plán rokovania s Tureckom a pruským kráľom sa nemôže 
realizovať bez prítomnosti jednotiek v našej krajine... Viac nie som k ničomu, 
slúžim len na zamaskovanie plánov ostatných. Kaunitz, ktorého cisár nemá 
rád, a často s ním nemá trpezlivosť, súhlasí so všetkým, aby sa vyvaroval 
problémom alebo zo strachu. Cisár to vie a využíva to na dosiahnutie svojich 
cieľov.64 Cisárovná vlastne ani ne-chcela vojnu, nechcela delenie, žiadne vojen-
ské akcie, dokonca, ako priznala, ani žiadnu zahraničnú politiku.65 Na druhej 
strane Kaunitz naďalej zostával fanatikom v otázke vedenia vojny proti Rusku, 
dokonca aj v prípade, že by monarchia bojovala samostatne. Mária Terézia sa 
nakoniec rozhodla pre politiku kompromisov. Monarchia sa priklonila k Tur-                                                                                    
kom proti Rusku, ale zabezpečila, aby vojenské operácie, ktoré mohli byť 
eventuálne urobené, boli chápané všetkými štyrmi ako krok k zachovaniu 
mieru a všemožne o tom uisťovala aj Rusov. Vzhľadom na to, že Turci museli 
zaplatiť za vojenské operácie a poskytnúť aj územnú kompenzáciu monar-
chii, boli tým zmiernené fi nančné starosti cisárovnej a podporil sa tým, hoci                                                         
len z časti, Lacyho plán delenia.66 Očakávaný úspech operácií by navyše 
uspokojil Jozefovu túžbu po vojenskej sláve.67 Kaunitz začal rokovať s Tur-
kami. Veril, že sa mu od nich podarí získať viac ako od Ruska a tým by 
sa zároveň vyvaroval pomoci pruského kráľa. V poľských záležitostiach mu 
neostávalo iné, ako ochraňovať svoje zisky. Súčasne informoval berlínsky dvor,                                               
že rakúska vláda je ochotná opustiť okupované územia na Spiši, ktoré 16. marca                                                                                     
Mária Terézia premenila na vojenský kordón, ak aj Prusko a Rusko stiahne 
svoje vojská z Poľska. Panin neskôr Lobkowitzovi68 naznačil, že ak by si 
Rakúsko a Rusko porozumeli, viedenský dvor by mohol získať Moldavsko   
a Valašsko, ubezpečoval ho o priateľstve cárovnej a tiež mu objasnil, že auto- 
rom plánu delenia Poľska bol Fridrich. Jozef o tom v niekoľkých listoch píše 
bratovi: Tieto správy pošleme kuriérom do Berlína a Peterburgu, aby okam-                                                                                             
žite a súčasne prezentovali naše podmienky mieru. Cisárovná mala dve pod- 
mienky: peňažnú kompenzáciu vojenských nákladov a nezávislosť Tatárov 

64  Mária Terézia Herzellesovi. (1. 3. 1771) In: Lettres inédites de Marie Thérese et de Joseph II.         
M. le baron Kervyn de LETTENHOVE (ed.) Bruxelles 1868, s. 23 – 27. 

65  ARNETH, Alfred R. von: Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. 8. diel. Wien 
1877, s. 252 – 267.

66  Lacy sa narodil v Rusku, bol presvedčený o jeho sile a nedobyteľnosti, preto vždy tvrdil, 
že vojna proti Rusku by bola pre Rakúsko zhubná. Namiesto toho navrhoval pripojenie sa                                              
k aliancii s Ruskom, Pruskom a Poľskom proti Turecku a podieľať sa na jeho delení. Keďže             
bol Jozefovým dôverníkom, je nesporné, že tieto jeho názory mladého cisára značne ovplyvnili.

67  BEALES, Derek: Joseph II. In the shadow of Maria Theresia, s. 290.
68  Lobkowitz bol rakúskym vyslancom v Peterburgu.
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pripojených k tým v Moldavsku a Valašsku.69 O niečo neskôr: Pruský kráľ 
bol spokojný s ruskou reakciou na to, že by mal byť mier prijatý okamžite... 
Chcel sa vyrovnať s Poľskom podľa jeho starých práv a radí nám, aby sme 
urobili to isté. Rusko by malo mať tú časť poľského Livonska, on by mal mať 
časť poľského Pruska, ktoré nazýval Pomoransko a zachovanie zvrchovanosti 
nad mestom Gdańsk a riekou Visla.70 Celý máj podáva Jozef Leopoldovi 
podrobný opis priebehu rokovaní a to nielen s Tureckom či Pruskom, ale aj 
Ruskom: Považujú jeho [Fridrichovo] správanie za neúprimné, myslia si, že 
jeho záujmom je len zozbierať niektoré územia... Tak je pruský kráľ odsúdený 
za klamstvo, pretože nám navrhol plán delenia Poľska, ktorý prezentoval 
ako ruský nápad.71

Súčasne od januára prebiehali rozhovory medzi princom Henrichom a Ka-                                                                                        
tarínou Veľkou a Fridrich očakával, že hlavnou témou rozhovorov bude 
riešenie východnej otázky jeho návrhom, teda delením Poľska. Ruský minister 
Panin nesúhlasil s týmto riešením, avšak samotná cárovná bola tomuto plánu 
naklonená. Obávala sa, že v prípadnej vojne proti spojeným silám Rakúska                    
a Turecka by mohla riskovať stratu svojich pozícii v Poľsku. Vo februári písal 
rakúsky vyslanec z Berlína, že je viac ako pravdepodobné, že sa tieto dvory 
dohodli a vytvorili formálnu dohodu,72 avšak v skutočnosti trvalo Kataríne 
celý rok, kým tajnú dohodu s Berlínom uzavrela.

1. júla boli podrobení krymskí Tatári a zmluvou, ktorú uzavreli, sa, podobne 
ako Tatári v Besarábii, dostali „pod ochranu“ Ruska. V zdesení z ruských 
úspechov Turci pochopili, že jedinou možnosťou ako zachrániť niektoré územia 
bolo podriadiť sa slepo Rakúsku a Thugutovým73 želaniam. Vzdali sa a v noci 
zo 6. na 7. júla 1771 bola podpísaná tajná spojenecká dohoda. Rakúsko sa 
ňou zaviazalo ochrániť Turkov pred Ruskom a to prostredníctvom rokovaní 
alebo zbraňami, a vrátením pevností a území, ktoré Rusko zabralo. Tiež sľúbila                                                                                     
urýchliť uzavretie mieru a to pod podmienkou, že nebude narušená nezávislosť 
a sloboda Poľska. Porta sa zaviazala k úhrade 20 000 vriec po 500 piastrov 
(alebo 11 250 000 fl orénov) v piatich splátkach, pričom prvú zaplatili hneď, 
ďalšie mali byť splácané v nasledujúcich štvrťrokoch. Ďalej mal byť Rakúsku 
v prípade potreby k dispozícii tajný fond 2000 až 3000 mešcov. Rakúsku boli                                                                               
tiež priznané výnosy z územia medzi Sedmohradskom, Banátom, Dunajom                                                                         
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a riekou Olt. Zmluva mala byť prísne tajná, najmä pre Francúzsko. Vo vy-
hlásení pre Berlín a Sankt Peterburg vyhlásil, že sa Rakúsko chopí zbraní 
v prípade, ak Rusi prekročia Dunaj a že nechcú počuť ani slovo o delení 
Poľska.74

Zaujímavý je práve postoj Jozefa, ktorý akoby v tejto fáze rokovaní bol 
zatlačený do úzadia. Jeho názory však možno vyčítať opäť z listov svojej 
matke: Úryvok listu Lobkowitza ma utvrdzuje v názore, že nepriateľstvo voči 
Rusom by bolo zbytočné a že všetky vyhrážky, aj tie fi nančné, by boli zby-                                                                                   
točné. Domnievam sa však, že peniaze, ktoré sme dostali od Turkov, by 
sme mohli použiť na nákup obilia pre Uhorsko, časť na jeho uskladnenie                          
a predovšetkým vyrovnať defi cit v Čechách, ktorý sa tento rok ešte navýši.75 
Prejavil sa nielen jeho pragmatizmus, ale potvrdzuje to aj jeho nechuť k turec-                                                                                           
kému spojenectvu. O dva dni neskôr dodal: Naše stanovisko nemôže byť 
dvojaké. Buď [Rusku] rázne vyhlásime vojnu, ak naďalej trvá na svojich 
názoroch, alebo prijmeme návrhy Porty a uvidíme, ako zareaguje, alebo sa 
úplne vzdajme úlohy sprostredkovateľa a neprijmime konvenciu... Turci nám 
môžu udeliť mnoho povinností, naše opatrenia zabránili Rumanzovej armáde 
prekročiť Dunaj... Proti Rusom sa tam bez pomoci pruského kráľa ani nebude 
dať nikdy nič uskutočniť. Som o tom čím ďalej, tým viac presvedčený, že by 
to bolo len obetovanie vlastnej armády...76 Jozef píše ešte v októbri matke: 
Princ Kaunitz sa vo svojom liste Kajmakovi vyjadril takto: či sa postavíme 
na ich stranu sa uvidí podľa toho, či budeme mať peniaze. Keď už hovorím 
o vojne, nemôžem nespomenúť smutné okolnosti, v akých sa nachádzajú naše 
krajiny Čechy a Morava. Pruský kráľ by si ich mohol podriadiť s 20 000 muž-                                                    
mi bez boja a celá naša armáda by, pre nedostatok jedla a neschopnosť 
zhromaždiť sa, by musela utiecť za Dunaj. Toto riziko stojí za námahu, ak by 
Rusko získalo Krym, tak sa nám vyjadrí k mieru a pokiaľ by to bolo možné,                                                        
pre nás by to znamenalo žiadne ďalšie vojny.77 Počas celého októbra rokoval 
Kaunitz s Galitzinom ohľadne okupácie Spiša a delenia Poľska. Defi nitívne 
stanovisko zaujal Sankt Peterburg koncom októbra, ktoré vyjadril v ofi ciál-                                    
nej depeši Lobkowitzovi. Rakúsko nemohlo prijať podmienky, ktoré stanovilo                                               
Rusko a domnievalo sa, že Porta môže prijať mier len za podmienky, že                                                                                                                               
bude anektovaný Azov a Kabardas, otvorené Čierne more a že bude odškod-
nené za vojenské operácie, Rusko by sa tiež muselo vzdať záboru vojvodstiev 

74  SOREL, Albert: The Eastern question, s. 150  –  163.
75  Jozef Márii Terézii. (2. 9. 1771). In: Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder                           

und Freunde. 1. časť, s. 4.
76  Jozef Márii Terézii (4. 9. 1771). In: Tamže, s. 5  –  7.
77  Jozef Márii Terézii (17. 10. 1771). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz, s. 346.
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a nezávislosti Tatárov.78 Ďalšie riešenie východnej otázky skomplikovali uda-
losti v Poľsku. Situácia bola natoľko vážna, že Stanislav August informoval 
cisára i cisárovnú listom o sprisahaní proti jeho osobe a žiadal o pomoc.79

V čase rakúsko-tureckých rokovaní v júli 1771 prebiehali aj tajné rokovania                                
Pruska a Ruska o delení Poľska. Dohodu nakoniec uzavreli 5. januára v Sankt 
Peterburgu zástupcovia vlád Panin a Solm. Berúc do úvahy, že ani jeden                  
zo všetkých nimi použitých prostriedkov na upokojenie situácie v Poľsku 
nedosiahol svoj cieľ a že naopak, medzi stranami došlo k pritvrdeniu a re-
bélia nadobúda každým dňom nové sily a že anarchia sa zakorenila natoľko, 
že sa treba obávať, aby vytrvalosť nešvárov a rozporov nevyvolali súčasne 
i rozklad štátu. Dohoda obsahovala tajný článok, v ktorom deklarovali, že 
plán delenia uskutočnia i v prípade, že by Rakúsko nepristúpilo k dohode.80 
Neskôr bola podpísaná aj druhá dohoda, ktorá upravovala vzájomnú podporu 
a tiež deklarovala potrebu prizvať k deleniu aj cisárovnú.81 Obe mocnosti tak 
docielili, aby sa viedenský dvor zamyslel nad tým, ktoré územia by si prial, 
keby sa rozhodli o vzájomnom zväčšení ako jedinom prostriedku ukončenia 
vojny a problémov v Poľsku. Cisár, cisárovná a kancelár sa spočiatku zhodli 
na tom, že radšej podporia mier medzi Ruskom a Tureckom, ktorý by priznal 
Kataríne len toľko, aby to neohrozilo Prusko ani Rakúsko. Jozef ani Kaunitz 
však necítili morálne zábrany pri rôznych schémach delenia, či už Poľska 
alebo Turecka. Bolo by to nevyhnutné v prípade, ak by Rusko trvalo na takých 
veľkých ziskoch, ktoré by ohrozili rovnováhu síl a postavenie samotnej mo-                                                          
narchie. Mária Terézia bola proti akémukoľvek zisku. Upravila požiadavky 
monarchie okupovať oblasti Poľska a opätovne ponúkala vzdať sa ich, s vý-                                                                                          
nimkou Spiša, keby sa aj Rusko a Prusko vzdali svojich požiadaviek v Poľsku.82                                                                   
O tom, že veľakrát zmarila snahu cisára a kancelára, sa Jozef zmieňuje                              
v nahnevanom liste bratovi: V rozhovore, ktorý viedla s pruským ministrom 
Rohde, prevrátila celý náš plán, chceli sme vyvinúť tlak na Rusko, vytvoriť 
alianciu s Turkami a hroziť im vojnou.. No ona ich silne ubezpečuje, že ona 



109

Prvé delenie Poľska a spišský záloh

83  Jozef Leopoldovi (25. 9. 1771). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                              
s. 344 – 345.

84  Denkschrift Josephs (19. 2. 1772). In: Die erste Teilung Polens. 3. diel. Adolf BEER (ed.).               
Wien 1873, s. 39 – 42.

85  Jozef Márii Terézii (21. 1. 1772). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                                     
s. 361.

86  Jozef Kaunitzovi (10. 3. 1772 a 23. 6. 1772). In: BEALES, Derek: Joseph II. In the shadow                 
of Maria Theresa: s. 297.

87  EVERSLEY, George: The partitions of Poland, s. 53.
88 Acté signé par l´Empereur Romain et par l´Imperatrice-Reine et Veuvre portant l´engagement 

d´observer l´égalité dans la part des terres polonaises, sequises par eux, et la promesse d´une 
assistance mutuelle a cet effet. (19. 2. 1771). In: Recueil des Traités et conventions conclus par la 
Russia avec les puissante etrangeres. 2 diel. Fjodor Fjodorovič MARTENS (ed.). St. Petersburg 
874, s. 12 .

nikdy nebude chcieť a ani nepovolí vedenie vojny a že obsadenie Krymu 
nemá pre ňu podstatný význam a vôbec jej neprekáža, že ho držia.83 Aj medzi  
cisárom a kancelárom dochádzalo k nezhodám, v januári 1772 Jozef odmie-             
tol kancelárov plán obnovenia mieru prostredníctvom delenia. Chcel, aby aj 
monarchia získala podiel z Poľska, preto nástojil, aby sa Rusko a Turecko 
dohodli. Vo svojom memorande z 19. januára 1772 si kladie základné štyri 
otázky, či je možné, aby ešte Turci mohli zvíťaziť, či Rusi budú pokračovať 
vo svojej expanzii na úkor Turkov, či môže monarchia niečo stratiť a čo môže 
získať. Tvrdí, že obaja nepriatelia slabnú a bez pomoci toho veľa nezvládnu 
a pre Rusko je nemožné zásobovanie tak hlboko v Európe.84 Kaunitz tvrdil, 
že Jozef tým vlastne pripustil porážku a obrátil svoju pozornosť na výber 
medzi rôznymi alternatívami. Aj keď podľa môjho názoru by ešte bolo vhodné 
viesť vojnu, ale Kaunitzove názory sú rovnako presvedčivé. Takže už zostáva 
len otázka, ktorému z týchto plánov dáme prednosť.85 V otázke prípadného 
delenia Osmanskej ríše sa Mária Terézia s kancelárom zhodli, že rakúskou 
časťou delenia by malo byť Valašsko, časť Moldavska a Besarábia, Jozef 
navrhol posunúť hranice z vojenských dôvodov k riekam Pruth a Dunaj.86 
Nakoniec cisárovná odmietla okradnúť Portu. Keď jej bol predložený plán 
delenia Poľska, tiež proti nemu namietala. Jej syn a Kaunitz však obnovili svoj 
tlak a vysvetľovali jej, že jej odmietnutie nezvráti Rusku a Prusku vykonať 
ich plán delenia, predísť by sa tomu dalo len vojnou a svojím súhlasom by 
tak predišla krviprelievaniu.87 Cisárovná nakoniec podľahla, hoci verejne na-                                                                                 
mietala. 19. februára dala formálny súhlas k plánu delenia Poľska, no za pod-                                                                                           
mienky, že diely všetkých troch mocností budú rovnaké a že to zatiaľ zostane 
tajomstvom.88

Rokovania ohľadne časti pripojených území trvali až do júla 1772. Rakúsko                                                                                          
bolo požiadané, aby predložilo svoje požiadavky a cisár dodával mapy 
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patričných dielov po konzultáciách s Lacym. Rozhodlo sa získať v prvom 
rade veľkú oblasť vrátane soľnej bane Wieliczka, mesta Ľvov a prístup k pro-                                                                                      
vinciám horného Sliezska. Potom, čo sa Rusko a Prusko ohradilo nad 
veľkosťou požiadavky, kancelár navrhol trochu ustúpiť, ale cisár naliehal: 
Nemôžem súhlasiť s vyhlásením, ktoré vypracoval knieža Kaunitz, ani s obsa-                                                                                           
hom, ani s formou, pretože tieto návrhy, obzvlášť dva posledné, sa mi zdajú 
absolútne neprípustné. Nemôžem súhlasiť ani s formou, pretože v nej nevidno 
nič iné okrem detinského strachu, ignorancie, pochybnosti a slabosti a dô-
vera našich dvoch nedávno obnovených priateľov nemôže zájsť tak ďaleko, 
aby sme očakávali, že od nich skutočne získame výhody len na základe ich 
rozhodnutia.89

O celej záležitosti informoval svojho brata: Konečne sme sa vyjadrili k na-                                                                                     
šim záujmom v Poľsku a tým je naša účasť na projekte troch, o ktorom som                                                                                        
Vám kedysi písal, ktorý zahŕňa celé Bialske vojvodstvo, naše Sliezsko až                                                                                          
po hranice Moldavska a Podolia. Ruská cárovná z takej úcty pripojila najpri-
jateľnejšie podmienky hovoriac o aliančnom systéme a obnovení dôvery, ako 
to bolo kedysi. Pruský kráľ je veľmi žiarlivý na tajné spojenectvo, ktoré sme  
s Ruskom začali nadväzovať. Turci prijali prímerie a oni chcú mať istotu, že 
sa do troch mesiacov nenaruší a znova medzi nimi nevznikne nepriateľstvo, 
tak až potom sa uvidí, či Rusko bude chcieť pristúpiť k tomuto projektu. 
Upokojilo ju naše smerovanie... Rokmi si ešte možno strčíme do vrecka časť 
Belehradu a Bosny, podobne ako sme v tomto roku získali Poľsko. Už nie je 
tajomstvom, že zástupy našich vojsk vstúpia v júni do Poľska, ale čo sa týka 
delenia, toto tajomstvo treba strážiť čo najneporušenejšie.90 Neskôr mu písal 
aj o rozsahu pripojených oblastí a o jeho podmienkach: Bude to založené                                                                                            
na týchto troch bodoch: 1) bude pre nás otvorená komunikácia cez krakovské 
vojvodstvo pre náš nevyhnutný kon-takt s Moravou a Sliezskom, 2) soľ je jedi- 
ným príjmom, ktorý môžeme mať z celej provincie, 3) mesto Lemberg alebo 
Ľvov je jediné mesto, ktoré sa zdá byť vhodné a relevantné pre ustanovenie 
správy krajiny.“91 A skutočne, na základe týchto troch bodov formuloval             
4 návrhy, čo všetko by malo spadať do rakúskeho záboru.92

89 ARNETH, Alfred R.von: Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. 8. diel. Wien 1877, 
s. 380 – 383. 

90 Jozef Leopoldovi (apríl 1772). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz, s.  367               
– 368.

91  Jozef Leopoldovi (17. 6. 1772). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz, s. 369.
92  Gradations – Vorschläge zu dem zu treffenden Concert über den unsz zufallenden Antheil                  

von Pohlen. (3. 7. 1772). In: Die erste Teilung Polens. 3. diel. Adolf BEER (ed.). Wien 1873,             
s. 49 – 50.
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93  Concention conclue a St. Pétersbourg concernant le partage de la Pologne. In: Recueil des  
Traités et conventions conclus par la Russia avec les puissante etrangeres. 2 diel. Fjodor                                                                                             
Fjodorovič MARTENS (ed.). St. Petersburg 1874, s. 21 – 29. Podrobná analýza ziskov                                                                                
jednotlivých mocností vyjadrená aj fi nančne: Evaluation, aussi precise qu´il est possible                        
de la faire, de la valuer intranseque des parts de trois Cours. (28. máj 1772). In: Adolf BEER: 
Die erste Teilung Polens. 3. diel. Wien 1873, s. 121 – 127.

94  MELICHAR, Václav: Dějiny Polska. Praha 1975, s. 187.
95  Dvorný majster na Viedenskom dvore.

Defi nitívny dohovor medzi Rakúskom a Ruskom bol podpísaný v Pe- 
terburgu 25. júla 1772, ratifi kovaný 5. augusta toho istého roku. Zmluva 
obsahovala v prvom článku územné zisky (zhodné s prvým bodom Jozefových 
návrhov), druhý článok určoval deň vojenského obsadenia predpokladaných 
pripojených dŕžav na prvé septembrové dni, v ďalších článkoch bola ustano-                             
vená dohoda o spoločnom postupe v rokovaniach o mieri, o upokojení situácie                 
v Poľsku. Rusko tak získalo Połockie vojvodstvo, vojvodstvo Witepsk, Mści-                                                                                             
sław a Livonsko, Rakúsko časť Haliče, časť Podolia a Malopoľsko po Wislu  
a Prusko získalo poľské Prusko s výnimkou mesta Gdańsk a Toruń. Hoci 
územne boli tieto časti nerovnaké, nelíšili sa však v počte obyvateľov. Zmluva 
ďalej predpokladala, že zvyšok krajiny bude obnovený ako Poľsko, s garanciou 
mocností, pod starou anarchistickou ústavou. Táto dohoda mala ostať tajná. 
Jej obsah bol zverejnený až v septembri.93 Prusko tak získalo 36 000 km2                      
s viac ako 0,5 mil obyvateľmi, Rusko 92 000 km2 s 1,3 mil. obyvateľmi a Ra-                                                                                                 
kúsko 83 000 km2 s viac ako 2,5 mil obyvateľmi.94

Mária Terézia sa po celú dobu nevedela preniesť cez nemorálnosť a nezá- 
konnosť tohto kroku. Kaunitz sám sebe gratuloval. Jozef sa pri viacerých 
príležitostiach priznal, že sa obával, že si svet o ňom a jeho charaktere vytvorí 
zlú mienku na základe poľských záležitostí.95 Khevenhüller si o tom zapísal               
do denníka, že cisár sa snažil ospravedlniť rozhodnutie tým, že beh udalostí 
a striedajúcich sa hrozieb a priateľských ponúk ho k tomu prinútili... On 
si je príliš dobre vedomý prázdnoty predstieraných práv potreby a práva 
silnejšieho. Ďalším dôkazom sú aj listy Leopoldovi a Kaunitzovi po vydaní 
kancelárovho manifestu v polovici júla. 20. júla reagoval listom svojmu bra-
tovi: V priloženom balíčku nájdete návrh urobený princom Kaunitzom. Uvidíte                                                                                                
v ňom podrobnosti, ale veci sa odvtedy zmenili. Posol s ďalšími návrhmi ešte 
neprišiel, a keďže sme dostali správy z Berlína, že kráľ dobrovoľne podporí 
náš návrh... ktorý je prvým plánom a teda pripojenie solivarov a Ľvova                   
a keďže sa zdá, že tento plán uspel, už nerobím ďalšie úpravy. Čo sa týka 
obnovenia poriadku v Poľsku, súhlasím s Ruskom. Zverejnený manifest som 
zastavil. Knieža Kaunitz musí vymyslieť taký, ktorý bude kratší a viac bude 



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

112

96  Jozef Leopoldovi (20. 7. 1772). In: Maria Theresia und Joseph II., ihre Korrespondenz,                                   
s. 375 – 378.

97  Jozef Kaunitzovi (23. 7. 1772). In: ARNETH, Alfred R. von: Geschichte Maria Theresia´s: letzte 
Regierungszeit. 8. diel. Wien 1877, s. 605.

98  EVERSLEY, George: The partitions of Poland, s. 57 – 60.
99  Jozef Márii Terézii (12. 6. 1773). In: Briefe der Kaiserin Maria Theresia an Ihre Kinder                          

und Freunde, s. 8.

korešpondovať s našou situáciou.96 O tri dni neskôr písal v podobnom duchu 
Kaunitzovi: Znova a znova som to starostlivo čítal; ak je možné nájsť nejaké 
iné dôvody ako pohodlie pruského kráľa, potreba Ruska a potreba mieru. 
aby sme sa nemuseli stať voči ostatným tak menejcenným, tak by ste ich 
určite našli.97 Na základe toho možno tvrdiť, že Jozef evidentne cítil morálne 
zábrany a potvrdili sa aj jeho obavy, že účasťou monarchie na delení si tak 
zničili povesť nevinnej mocnosti, ktorá bojovala len v defenzíve. Hoci bol 
deleniu viac prístupný ako Mária Terézia, bol rozhodne menej ochotný ako 
Kaunitz ho aj realizovať. Tieto spory vo Viedni pretrvávali a ich výsledkom 
bola rada kompromisov. V konečnom dôsledku sa všetci mohli zrieknuť 
zodpovednosti, tak veľmi sa výsledok líšil s ich jednotlivými koncepciami.

Veľmoci cítili v septembri potrebu obhájiť svoj čin pred európskou 
verejnou mienkou manifestom. Okrem troch samostatných vyjadrení vydali 
spoločný manifest z 26. septembra, v ktorom, po odvolávaní sa na zásluhy, 
ktoré získali voľbou Poniatovského, písali: Všetko sľubovalo Poľsku a jeho 
susedom pevný a trvalý pokoj. Ale nanešťastie, duch sváru sa chopil jednej 
časti národa a občan zbrojil voči občanovi. Poľsko odpovedalo manifestom, 
v ktorom kráľ označil toto zabratie jeho územia za nespravodlivé, násilné     
a v protiklade so zákonným právom a dožadoval sa zmlúv garantujúcich exis- 
tenciu kráľovstva. V mene troch mocností odpovedalo Rakúsko s výzvou, 
čo najskôr zvolať snem. Ten bol zvolaný na 10. apríla 1773, celú krajinu 
obsadili cudzie vojská, rovnako ako aj Varšavu.98

Všeobecná únava z štvorročnej občianskej vojny spôsobila, že prvé delenie 
sa nestretlo v poľskej spoločnosti s otvoreným odporom. Šľachta v zabraných 
krajinách zložila povinnú prísahu novým panovníkom, jedine Stanislav Au-
gust podal európskym krajinám spomínaný ofi ciálny protest, ktorý ale ostal 
bez väčšieho ohlasu. Bolo už len treba, aby aj poľský snem schválil toto 
rozdelenie. Jozef Márii Terézii v polovici júna písal: Novinky od Turkov sú 
bezvýznamné, nie také ako tie z Poľska; dúfam, že pôjdu alebo prvou cestou                                                           
a budú prisahať vernosť a tak môžeme mať aspoň pôžitok z týchto krajín.99 
Od 3. augusta do 18. septembra 1772 prebiehalo rokovanie medzi zástupcami                              
Rakúska a Poľska ohľadne odstúpenia niektorých území. Rakúsku pripadol                      
juh Krakovska, poľské Sliezsko, Červená Rus a Podolie. Na týchto novo- 
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získaných územiach bola postupne zavádzaná rakúska administratíva.     
Územie bolo rozdelené na dva celky – Halič a Vladimírsko a samostatné 
kniežatstvo Osvienčim a Zatorsk. Na tomto rokovaní došlo aj k dohode o for-   
málnom prepustení zálohu, ktorú následne 18. novembra 1773 vo Varšave pod-                                                                                                
písal poľský kráľ a schválil ju aj poľský snem. 5. novembra 1772 sa v Spiš-                                                                                                 
skej Novej Vsi konala veľká slávnosť. Uhorská miestodržiteľská rada roz- 
hodla na jeseň roku 1774 o zriadení Provincie 13 spišských miest s vlastnou 
samosprá-vou a sídlom v Spišskej Novej Vsi. Tá bola ofi ciálne vyhlásená 
20. februára 1775. O tri roky neskôr, 5. júna 1778 k nej cisárovná pripojila 
aj Starú Ľubovňu, Podolínec a Hniezdne, čím sa tento celok premenoval          
na Provinciu 16 spišských miest.100

Snem uzavrel v septembri 1773 konfederáciu a ratifi koval dohodu o delení                                                                                         
Poľska. Zasadanie snemu sa skončilo až v roku 1775, keď boli schválené 
dodatočné ustanovenia o obchodných stykoch medzi Poľskom a jeho su- 
sedmi. Hoci bolo delenie Poľska formálne skončené ratifi káciou zmluvy, 
defi nitívne sa rakúske hranice ustálili až v roku 1774. Rokovania o skončení 
rusko-tureckej vojny vyvrcholili v podpísaní mieru v Küčük Kainardži            
21. júla 1774.101

Hoci je táto štúdia pomerne rozsiahla, stále úplne nevyčerpáva danú tému. 
Súčasná slovenská historiografi a venuje len okrajový záujem diplomatickým 
a vojenským dejinám Európy v 18. storočí. Stále je otvorená otázka mini- 
málne vojenského obsadenia Spiša, účasti jednotlivých oddielov a osobností, 
ktoré sa na ňom podieľali či reakcie domáceho obyvateľstva na tento proces 
reinkorporácie pod uhorskú správu. Samozrejme, nezodpovedaných otázok 
je omnoho viac. Zostáva len dúfať, že systematický výskum archívnych ma-
teriálov prinesie do tejto problematiky oveľa viac svetla.

100 KOLLÁROVÁ, Zuzana. 600 ročné výročie v spišských dejinách (koniec). Politická situácia                
v období zálohu spišských miest Poľsku (1412 – 1772). [online] [cit. 2013-01-09]. Dostupné            
na internete: http://www.podtatransky-kurier.sk/print/art-MTI4

101 Viac o týchto rokovaniach a výsledkoch SOREL, Albert: The Eastern question, s. 240 – 251.
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DIE ERSTE TEILUNG POLENS UND DER ZIPSER PFAND

Viera Jurková

Das 18. Jahrhundert war ein Jahrhundert von Kriegen und Konfl ikten, das neben 
anderem auch eine allgemeine Schwächung Polens zum Ergebnis hatte. Die polnischen 
Probleme gipfelten nach dem Tod von August III. im Jahr 1763. Diesen Umstand 
nutzte die russische Kaiserin Katharina II. für die Durchsetzung ihres Kandidaten 
Stanislav Poniatovski auf den polnischen Thron. Zum polnischen König wurde er am 
6.-7. September 1764 gewählt. Die Gegenwart russischer Truppen im Land und der 
Einfl uss der Kaiserin in innenpolnische Angelegenheiten auch nach dem Jahr 1764 
verursachte im Land eine Gegenreaktion, die schließlich im Bürgerkrieg gemündet 
hatte. Im Anbetracht des Bündnissystems in Europa wuchs dieser lokale Konfl ikt zu 
einem großen internationalem Problem, der später als die Ost-Frage bekannt wurde. 
Zur Lösung dieses Problems wurde die erste Polnische Teilung im Jahr 1772 verab- 
schiedet. An der Durchführung beteiligten sich Russland, Preußen und Österreich. Zum 
österreichischen Anteil kamen auch die Zipser Städte, die vor 360 Jahren noch von 
Sigismund von Luxemburg an Polen verpfändet wurden. Das Ziel dieses Beitrages                                                                                  
ist deshalb näher den Prozess der Wiedereingliederung des Zipser Pfandes unter                  
die ungarische Verwaltung im Kontext der Teilung Polens zu beleuchten. Das Hauptau-   
genmerk liegt dabei auf der Wiener Diplomatie.

Übersetzt von Filip Fetko
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ODRAZ SKONČENIA POĽSKÉHO ZÁLOHU V SÚDNEJ 
KNIHE MESTA PODOLÍNEC Z ROKOV 1764 – 1780

Františka Marcinová

Poľský záloh znamenal pre spišské mestá predovšetkým obdobie blaho-
bytu. Počas tristo šesťdesiatich rokov mestá využívali náklonnosť poľskej             
i uhorskej strany. V roku 1769 sa však pomery v zálohu začali meniť. Poli-
tické dianie tohto obdobia zasiahlo aj do bežného života jednotlivých miest. 
Činnosti obdobia 1769 – 1773 v meste Podolínec dokumentuje aj Súdna 
kniha z rokov 1764 – 1780. 

Ukončenie poľského zálohu, zapríčinené predovšetkým politicko-správnou 
situáciou v Poľsku, malo svoje počiatky už vo voľbe posledného poľského 
kráľa v 60. rokoch 18. storočia. Zatiaľ čo v 16. a 17. storočí Poľská repub-                                            
lika oboch národov prežívala obdobie rozkvetu, v 18. storočí ostalo z moc-
nosti európskeho rangu iba obrovské teritórium a zle spravovaná krajina 
bez výhľadu na osvietenské reformy. V roku 1764 bol za výdatnej podpory 
ruského mocnárstva zvolený za poľského kráľa litovský stolník Stanislav 
August Poniatovský. Jeho kráľovská pozícia bola natoľko silná, nakoľko bol 
v priazni Kataríny II. Pokiaľ bol v milosti panovníčky, mohol počítať s po-                                                                                       
četnými výhodami, a tým vyhrávať mnohé záležitosti pre republiku. Keď 
jeho pozícia oslabla, znížili sa aj jeho politické možnosti.1

O voľbe Stanislava Augusta Poniatovského sa nachádza zmienka aj                          
v Súdnej knihe 1764 – 1780,2 kde je kronikársky záznam o pustošení mesta 
vojakmi. Počas interregna v Poľsku po smrti kráľa Augusta III. (Wetlina                   
† 5. 10. 1763) prišiel do spišského starostovstva hajtman kráľovských vojsk 
Branicki, krakovský vojvoda s celým sprievodom, ktorý zostal v meste Stará 
Ľubovňa 11 nedieľ. Jazdecký oddiel pod vedením majora Jozefa Zarębu, 
ktorý tiež patril k vojsku poľského kráľovstva a mal 230 koní, sa usadil                        
v meste Podolínec. Oddiel muselo mesto podporovať vo všetkom. Mešťania 
poskytovali paše pre kone, slamu a ďalšie výhody, všetko bez kompenzácií. 
Pri tejto návšteve vypásli všetky lúky na kosenie a taktiež im mešťania museli 
poskytnúť prostriedky na prepravu, strážnikov, miesto pre kone a kuchyňu. 
Za obdobie od 8. 7. 1764 do 24. 8. 1764 vznikli mestu škody v hodnote 700 

1  POTKAŃSKI, Waldemar: Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII. wieku oraz 
stosunek mocarstw europejskich wobec konfederacji barskiej. In: Sandecko-spišské zošity, 
2008, zv. 3, s. 14 – 15. 

2  Štátny archív v Levoči, pobočka Stará Ľubovňa. Magistrát mesta Podolínec 1256 – 1896. 
Knihy – Súdna kniha 1764 – 1780 (ďalej SK 1764 – 1780).
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4 WIERZBICKI, Piotr: Działania zbrojne konfederatów w Małopolsce południowej.                       
In: Sandecko-spišské zošity, 2008, zv. 3, s. 29. 

5  SK 1764 – 1780, f. 8b – 9a.
6  WIERZBICKI, Piotr: Działania zbrojne konfederatów ..., s. 29.
7  SK 1764 – 1780, f. 9b. 
8  FETKO, Filip: Kapitola k dejinám hradu Ľubovňa v 18. stor. In: Sandecko-spišské zošity, 

2008, zv. 3, s. 133. 

zlatých. Tento záznam predstavuje prvú zo zmienok o vojsku v súdnej knihe. 
Napriek tomu, že ide o súdnu knihu, je už podľa tohto zápisu zjavné, že 
obsahuje niekoľko skôr kronikárskych alebo hospodárskych záznamov ako 
napr. záznamy o odvoze krmiva pre kone určené pre vojsko. 

Ďalšie záznamy spojené s postupným ukončovaním poľského zálohu boli                                                                                             
zapísané až v roku 1769, presnejšie ide o 13 záznamov. Prvé dva z týchto                                      
záznamov boli venované barskej konfederácii. Barská konfederácia bola založená                                                                                                        
29. februára 1768 ako ozbrojený zväzok šľachty. Vedúcimi osobnosťami boli                                      
Michal Hieronym Krasiński a Jozef Pułaský. Ich cieľom bolo zrušiť reformy                                        
uzákonené od roku 1764, napr. aj rovnoprávnosť s inými náboženstvami             
z rokov 1767 až 1768. Chceli tiež zvrhnúť Stanislava Augusta Poniatovského 
a nahradiť ho členom saskej rodiny Wettinov.3 Ich činnosť sa postupne roz-                                    
šírila po celom Poľsku a už v roku 1768 začali pracovať aj v oblasti Sandecka,                                                            
kde mali sídlo v Muszynke. O rok neskôr sa pohybovali aj na území Spiša 
a v okolí Muszyny, kde 7. 4. 1769 vyhrali pre konfederáciu vojenský stret.4 

V súdnej knihe sa nachádza odpis listiny z 19. 3. 1769, kde Adam Pariss 
z Pasysowa, Jozef Bierzynski z Bierzyna, novodrozdenskí podstolník, a Adam                                                                                    
Morzkowski z Morzkowa, zemskí sudca, žiadali, aby mestá a ich obyvatelia                                                 
splnili svoju svätú povinnosť a v týchto ťažkých časoch podporili a akcepto-                                                                  
vali volených bratov v konfederácii, a aby povolili utáborenie vojsk konfe-                                              
derácie na hradoch a podporili ich podľa povinnosti.5 Na jeseň v roku 1769 
sa oddiel Jozefa Bierzynskieho pokúsil obsadiť hrad Ľubovňa,6 čo sa mu však                                                                                         
nepodarilo. Pravdepodobne po tomto pokuse zaslal mestám a obciam ľubov- 
niansko-podolínskeho panstva nariadenie, v ktorom žiadal, aby nepočúvali 
pánov majora a podporučíka z Ľubovnianskeho hradu, pretože títo neposlú-                                                                   
chali všeobecné nariadenia a obežníky konfederácie, čím sa stali nepriateľmi                                                                               
Rzeczypospolitej. Nikto nemal pánom z hradu dávať peniaze a ak by prišli                                                                                          
na exekúciu, mali sa im postaviť a ihneď poslať žalobu 7 maršálkom kon- 
federácie.7

Už od roku 1769, keď bol Ľubovniansky hrad v apríli uhorskými vojska-                                                                                   
mi oslobodený, sa územie zálohovaného Spiša postupne znovu pripájalo                    
k Uhorskému kráľovstvu.8 Spočiatku bol vstup vojsk na toto územie zaobalený  
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 9 KURTYKA, Janusz: Storostwo spiskie (1412 – 1769/70). In: GŁAKIEWICZ, Ryszard                    
– HOMZA, Martin: Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, s. 534.

10 FETKO, Filip: Mapové zobrazenie Seegera von Durrenberga a jeho pramenná hodnota pre 
novoveké dejiny Spiša so zreteľom na Starú Ľubovňu. In: Spišsko-sandecké zošity. Nowy 
Sącz 2009, s. 126. 

11 KLEIN, Bohuš: Pramenná hodnota Prvého vojenského mapovania pre historickú geografi u 
Spiša (a Podolínca) v 2. polovici 18. storočia. In: K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. 
Stará Ľubovňa 2006, s. 89. 

12 SK 1764 – 1780, f. 10a.

zámienkou sanitárnej pomoci a oddelenia nákazy od cisárskych krajín,9 
postupne však došlo k otvorenej vojenskej intervencii. V tomto období bola 
vytvorená aj mapa Segera von Durrenberga, ktorý bol poverený vykonaním 
mapovania v zálohovanej časti Spiša. Z mapovania vznikla podrobná mapa             
na 62 kartových listoch v mierke 1:14 000.10 Toto mapovanie bolo neskôr pri-                                                                                              
radené k prvému vojenskému mapovaniu, kde bolo po prvýkrát zaznamenané 
aj celé územie Slovenska. Mapovanie bolo uskutočnené za výdatnej spolupráce 
dôstojníkov posádok vojsk dislokovaných na tom-ktorom území a stoličných 
úradníkov, či miestneho obyvateľstva.11 V súdnej knihe sa o tom tiež zacho-
val záznam. Obežníkom sa dalo na známosť radám miest Stará Ľubovňa, 
Podolínec a Hniezdne a tiež grófovi XIII spišských miest, že v najbližších 
dňoch (t. j. po 31. 5. 1769) príde kapitán cisárskych vojsk na zinventarizovanie 
tunajších hraníc a vytvorenie ich máp. Mali im byť všade poskytnutí traja 
pomocníci, ktorí im budú nosiť nástroje a jeden človek dobe znalý hraníc.12

Ďalšie záznamy týkajúce sa priamo skončenia poľského zálohu sú spo-
jené predovšetkým s cisársko-kráľovským vojskom prítomným na území 
zálohovanej časti Spiša. Je možné ich rozdeliť do troch hlavných okruhov: 

Prvý okruh sa týka dodávania a poskytnutia ľudí do vojska. Záznamy sú 
spojené aj s istými nariadeniami, ako napr. odpis obežníka, ktorý bol vydaný 
na základe rozkazu generála poľného maršala Uhorského kráľovstva Ester-                      
házyho 13. augusta 1770. Obežník predstavoval zákaz prechodu z alebo                      
do Poľska pod hrozbou telesného i kriminálneho trestu. Opustiť alebo vojsť 
do krajiny sa mohlo iba v určitom termíne, v určitých miestach a mestách 
Spišská Stará Ves a Bardejov. Pre lepšiu ochranu hraníc mali byť vyslaní                      
z miest a obci obyvatelia – spolu 100, ktorí sa mali hlásiť, aby dostali inštruk-                                                                                      
cie, ako budú fungovať. Vyzbrojení mali byť: z miest fl intami a palošmi alebo 
kordmi; z obcí kosami nasadenými podľa opísané dispartimentu. Títo oby-                                                                                     
vatelia mali byť pod dozorom vrchného polesného Lindnera, ktorý sa mal 
ďalej hlásiť u dôstojníkov. Každých osem dní mali byť vymenení a mali spo-                                                                                             
medzi seba vybrať jedného kaprála alebo staršieho. Ďalej obce, ktoré sa 
nachádzali najbližšie pri hraniciach, mali poskytnúť jedného mäsiara, ktorý        
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13 SK 1764 – 1780, f, 18a1 – 18b1.
14 SK 1764 – 1780, f. 18a2.
15 SK 1764 – 1780, f. 18b2.
16 SK 1764 – 1780, f. 15a – 15b.
17 SK 1764 – 1780, f. 15b – 17a.
18 SK 1764 – 1780, f. 32b.

mal zabíjať a pripravovať dobytok pre obrancov hraníc. Ako bolo vyššie 
spomenuté, zo zálohovaného územia malo byť poskytnutých 100 ľudí, kon-
krétne 67 z XIII spišských miest a 33 z troch miest a dvoch hradov. Keďže 
ide o súdnu knihu mesta Podolínec v opisoch a konkrétnych príkladoch budem 
používať príklad mesta Podolínec. Takže pre tento účel obrany hraníc mali 
byť z mesta Podolínec poskytnutí štyria ľudia.13 Už o dva dni bol počet týchto 
ľudí navýšený o dvoch, takže mesto Podolínec malo poskytnúť šesť ľudí                                                                                            
na obranu hraníc.14 Aby bolo o týchto obrancov postarané, mali mestá a obce 
nariadené udeliť žoldniersky chlieb každých šesť dní, počínajúc dvanástym 
dňom mesiaca september v roku 1770.15 Ďalej sa už verbovanie do vojska 
v knihe nespomínalo, čo však nie je vylúčené, že sa konalo. 

Druhý okruh, kde sa taktiež nenachádza veľa záznamov, je venovaný 
dezercii z cisársko-kráľovského vojska. Podľa záznamov bol problém dezercie 
pomerne rozsiahly a zjavne nevyriešený. Prvý záznam týkajúci sa dezercie 
pochádza z 24. marca 1770. Ide o odpis dekrétu proti Orzechowskému, 
ktorý mal byť výstrahou pre ďalších zbehov. Upozorňoval obyvateľov zálo-
hovaného územia, že ak by vedeli o nejakých zbehoch, mali to nahlásiť 
na hrad. Ďalej bolo nariadené, aby dekrét vydaný Máriou Teréziou 8. júla 
1749 bol z latinčiny preložený do zrozumiteľného jazyka pre všetkých oby-
vateľov.16 V nasledujúcom zápise bol celý tento dekrét odpísaný.17 Zmienky 
o dezertéroch sa následne objavili až v roku 1772. V obežníku pre mestá          
a obce ľubovniansko-podolínskeho panstva sa prikázalo pomáhať pri hľadaní 
dezertérov, pričom odmena za chytenie dezertéra bola 48 Ľubovnianskych 
zlatých. Ak však niekto pomáhal dezertérovi, mal byť potrestaný ako najväčší 
zločinec.18 Poslednýkrát sa dezercia spomenula v obežníku z 3. januára 1775. 
Administrátor Ľubovnianskeho hradu Augustín Bernard John oznámil mestám 
a obciam, že keďže richtári miest nepoznali a nedodržiavali cisársko-kráľovské 
obežníky a obežníky administrátora, následne im oznamuje: 
1.  všetci dezertéri majú byť potrestaní trestom smrti, alebo ak sú zámožní 

tak robotovaním; 
2.  obyvatelia majú chytiť dezertérov a odovzdať ich vrchnosti;
3.  majú udávať vojakov, ktorí utiekli a všetkých, čo od nich niečo kúpili 

alebo vzali; 
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4.  poddaní majú chytiť zbehov a keď ich odovzdajú vrchnosti dostanú 24 
zlatých, za koňa 40 zlatých; 

5.  ak niekto ukrýva alebo zatajuje dezertéra má namiesto neho zaplatiť trovy 
a na desať rokov ísť robotovať do Temesváru; 

6.  ak dezertéra ukrývajú duchovné osoby alebo kláštory majú zaplatiť 1000 
nemeckých zlatých;

7.  kňazi a farári majú v rovnakej veci okrem trov zaplatiť 150 zlatých; 
8.  ak niekto nahovára na dezerciu má byť potrestaný smrťou – obesením           

na šibenici.19

Posledný okruh záznamov sa týka proviantu, ktorý bol odovzdávaný voj-                                               
sku. Prvýkrát sa užívanie pohostinnosti zálohovaných miest objavilo v sérii 
rovnakých záznamov z 11. mája až 9. júna 1769. Išlo o potvrdenie, že cisár-                                          
skemu vojsku, ktoré sa usídlilo v Ľubovnianskom domíniu boli do skladu          
v meste Stará Ľubovňa odvedené 168 a 1/4 gbelu ovsa a 338 porcií sena. 
Nasledujúci záznam o odovzdaní proviantu, presnejšie potvrdenie o tomto 
odovzdaní, kde pri prechode cisárskych vojsk cez mesto Podolínec v dňoch 
6. až 13. júna bolo cisárskemu regimentu poskytnutých 12 porcií ovsa a 24 
porcií sena,20 poukazuje na pomerne časté využívanie miest a obcí pre potreby 
vojska.21 Proviant bol odovzdávaný raz prípadne dvakrát do mesiaca na určené 
miesto, kde momentálne sídlilo vojsko. Tieto záznamy sa preto stali dobrým 
zdrojom pre lokalizáciu jednotlivých vojenských oddielov. V termíne od 1. no-                                                                                           
vembra 1770 mali mestá odviezť 85 gbelov ozimín, ktoré mali doniesť na sta-                     
novište oddielu kapitána Petrikowicza do Jakubian.22 Základným artiklom, 
ktorý sa odovzdával vojsku, bol ovos, seno a slama. Okrem toho museli mestá 
poskytovať aj povozy, ktorými proviant prevážali na miesto, kde v tom čase 
táborilo cisársko-kráľovské vojsko. Väčšinou mesto Podolínec odovzdávalo 
proviant do skladu v Starej Ľubovni, a to v roku 1771 do rúk skladníka Mateja 
Žigmunda Wienceka,23 v roku 1772 do rúk skladníka Juraja Nagla.24 Obaja 
museli vystaviť potvrdenia, ktoré boli v neskoršom období kontrolované.25 
Často sa stávalo, že mestá okrem každomesačného proviantu museli poskytnúť 
aj proviant navyše. Napríklad podľa obežníka z 21. mája 1772 mali mať mestá 
pre prechádzajúce cisársko-kráľovské vojská okrem každomesačného proviantu 
pripravené gbely ovsa a porcie sena navyše a taktiež mali mať pripravené                                                                                              

19 SK 1764 – 1780, f. 60a – 60b.
20 SK 1764 – 1780, f. 10b
21 SK 1764 – 1780, f. 10b.
22 SK 1764 – 1780, f. 19b.
23 SK 1764 – 1780, f. 30b.
24 SK 1764 – 1780, f. napr. 36b, 38b, 39a, 40b.
25 SK 1764 – 1780, f. 64a – 64b.
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26 SK 1764 – 1780, f. 35b.
27 SK 1764 – 1780, f. 42b – 43a. 
28 SK 1764 – 1780, f. 53a – 54b, 
29 SK 1764 – 1780, f. 57a – 57b.
30 SK 1764 – 1780, f. 57b – 59a.
31 SK 1764 – 1780, f. 61a, 62b, 63a.
32 SK 1764 – 1780, f. 66b – 67b.
33 FETKO, Filip: Prameň Nr. 1 Situations – Plan von dem Bergschloss und Altstatt Lüblow.  

In: Spišsko-sandecké zošity, zv. 5. Stará Ľubovňa 2010, s. 70.
34 SK 1764 – 1780, f. 30b.

maštale v prípade, že by sa vojsko v danom meste utáborilo.26 Podľa 
odovzdaného proviantu bolo možné ešte v rokoch 1773 – 1775 lokalizovať 
tieto oddiely: v marci 1773 bola v mestách a obciach Podolínec, Nižné Ruž-
bachy a Hniezdne utáborená koruhva rotmajstra de Derner, ktorej mali mestá 
pripraviť bukové a jedľové drevo a tiež poskytnúľ napr. podušky, prestieradlá 
a deky, čo napr. Podolínec vyšlo na 20 zlatých a 50 grajciarov.27 Ďalej sa od-                                                                                         
vádzal proviant pre husársky regiment Wurmzerského, ktorý sa od marca                  
do júna 1774 zdržiaval v Poprade,28 v júli, auguste a septembri 1774 v Ľubici 
a tri koruhvy tohto regimentu v Prešove,29 v čase od októbra do decembra sa 
pravdepodobne zdržiaval v Starej Ľubovni,30 v januári sa však už nachádzal               
v Spišskom Podhradí, kde ostal aj v mesiaci február.31 Poslednými záznamami 
o lokalizácii regimentov uhorského vojska sú záznamy zo 14. a 21. augusta 
1775.32 V týchto záznamoch majú byť pripravené pre koruhvu Wulffenbüttela                                            
vozy so štvorzáprahom s koňmi rôznej kvality a tiež osedlané kone, a pre 
koruhvu de Fabryssy ražný a žitný chlieb, ražnú a žitnú múku, ako aj vozy                                                                                      
so štvrozáprahom a osedlané kone. Podľa zápisu z 21. augusta 1775 je zná-
me, že v čase medzi 21. a 23. augustom mala byť v meste Stará Ľubovňa 
utáborená koruhva de Fabryssy. Mestá mali odviezť múku, spomínanú vyššie, 
vojenskému pekárovi Szaklovi do Starej Ľubovne. Podľa mapy inžiniera ma-
jora Batscheka sa táto cisárska proviantová pekáreň nachádzala na dnešnej 
Garbiarskej ulici. Využívaná bola už od roku 1769, keď dané územie začalo 
obsadzovať cisársko-kráľovské vojsko.33 

Poslednými zaujímavými záznamami, podľa ktorých je tiež možné lokalizovať                                                                                                     
rakúske vojenské posádky, boli záznamy o poskytnutí vozov, ktoré prevážali 
proviant na určené miesto. Prvý takýto záznam pochádzal z mája 1771, kedy 
mal byť z Kežmarku prevezený proviant do Nowego Targu, pričom sa mali 
najprv hlásiť u stoličného úradníka Vogla v Kežmarku, potom mali odviezť 
proviant do Nového Targu, kde mali dostať potvrdenie a následne sa hlásiť             
u gubernátora a administrátora Elstermanna v Novej Ľubovni.34 V obežníku                                                           
z 8. júna 1772 bolo dokonca presne určené ako mali vyzerať jednotlivé povozy.                  
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Opäť mal byť z Kežmarku odvezený proviant, teraz do Noweho Sącza. 
Dohľad nad prevozom mal mať nižnoružbašský šoltýs Koczanowicz. Vozy mali 
byť vyslané z miest a obcí v stredu v noci a vo štvrtok mali byť naložené                                                                                    
v Kežmarku a hneď vyslané do Noweho Sącza. Každý voz so štyroma 
koňmi alebo volmi mal byť vybavený vrecami na ovos a mal byť chránený 
slamou proti dažďu. Koczanowicz mal dozerať na celý priebeh prevozu a ná-                                                                                             
sledne mal priniesť potvrdenia.35 V ďalších záznamoch boli vozy posielané 
do skladu v Starej Ľubovni alebo na hrade, vždy museli byť použité štvor- 
záprahy, ktoré sa mali dostaviť o 4 hodine a odniesť najčastejšie múku               
do Starého Sącza alebo Noweho Sącza.36 Jeden prípad z 3.decembra 1772 bol 
načasovaný na stretnutie o 7. hodine a proviant mal byť odvezený do Kež-                                                                                          
marku.37 

Obdobie poľského zálohu je všeobecne pokladané za obdobie blahobytu 
pre zálohované mestá. Aj keď možno nemali politicko-právne postavenie, 
aké by chceli mať, ako to bolo napr. s Podolíncom, mali možnosť využívať 
privilégiá udeľované ako z poľskej, tak aj uhorskej strany. V roku 1769 sa 
však pomerne dobre fungujúca štruktúra začala rúcať. Odpoveď na otázku, 
či bolo znovupripojenie zálohovaných častí späť k Uhorsku týmito mestami 
vítané alebo  nie je zložitá a patrí skôr historikom, ktorí sa danej proble- 
matike venujú dlhšie. Isté však je, že prítomnosť cisársko-kráľovských vojsk, 
ako sú označované v súdnej knihe, v najvyššej možnej miere hospodársky 
drancovala zálohované mestá. Použijúc opäť príklad mesta Podolínec. Mesto 
Podolínec podľa záznamov v súdnej knihe odovzdalo v rokoch 1769 – 1775 
pre cisársko-kráľovské vojská približne 1213,75 gbelov ovsa, 8926 porcií sena 
a 10139,75 porcií slamy. Je potrebné upozorniť, že ide o zápisy zo súdnej 
knihy, takže možno predpokladať, že mesto Podolínec malo s prítomnosťou 
vojenských posádok v oblasti bývalého Spišského starostovstva oveľa väčšie 
výdavky. 

35 SK 1764 – 1780, f. 36a.
36 SK 1764 – 1780, f. napr. 37a – 38a, 39b – 40a.
37 SK 1764 – 1780, f. 39a.
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DIE REFLEXION DES ENDES DES POLNISCHEN PFANDES
IM GERICHTSBUCH DER STADT PUDLEIN/PODOLÍNEC 1764 – 1780

Františka Marcinová

Das polnische Pfand bewirkte für die Zipser Städte eine Ära des Reichtums. 
Während der dreihundert sechzig Jahre nutzten die Städte die Gunst sowohl der pol-
nischen wie auch ungarischen Seite. Im Jahr 1769 begannen sich aber die Verhältnisse 
im Pfand zu ändern. Das politische Geschehen trat nunmehr auch in das Tagesgesche-                                                                                                           
hen der jeweiligen Städte ein. Die Tätigkeiten der Zeit zwischen 1769 bis 1773 wird  in 
der Stadt Podolínec auch im Gerichtsbuch aus den Jahren 1764 bis 1780 dokumentiert.                                                                                              
Das Ende des polnischen Pfandes, das vor allem durch die politische Machtsituation                           
in Polen verursacht wurde, fi ndet seine Wurzeln schon in der Wahl des letzten Königs                     
in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die darauffolgenden Geschehnisse in Form 
der Barscher Konföderation und die Teilung Polens hatten auch direkt das Leben der 
Bewohner des gepfändeten Teiles der Zips betroffen. Die Refl exion der Geschehnisse 
in der gegebenen Zeit in der Stadt Podolínec fi ndet man auch in dem Gerichtsbuch 
1764-1780, das viele interessante Informationen vor allem im Bereich des Militärs  
und der Verwaltung im gepfändeten Gebiet wiedergibt. Das Buch bietet Informationen 
über die Präsenz sowie die Wirkung von den kaiserlich-königlichen Truppen auf                                                                                                          
dem ehemaligen gepfändeten Gebiet und stellt einen Einblick auf die Gesamtsituation                                                                                                           
dar. 

Übersetzt von Filip Fetko
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ŠĽACHTICKÝ KONVIKT JEZUITOV V LEVOČI

Ivan Chalupecký

Základnou úlohou Spoločnosti Ježišovej, čiže jezuitov, bolo šírenie a obrana                                                                                            
viery, a starostlivosť o duchovný pokrok ľudí. Používala k tomu predovšet-           
kým misijnú činnosť a hlavne vyučovanie a výchovu mládeže prostredníc-                                                                                          
tvom školstva.1 Týmito prostriedkami sa stala vedúcou silou aj pri rekato- 
lizácii Slovenska. 

Na Spiš sa jezuiti dostali pomerne skoro. V Levoči ich chcel usadiť spišský                                                                                           
prepošt a veľkovaradínsky biskup Martin Pethe už v roku 1604. Vymohol pre                                        
nich kráľovský mandát, na základe ktorého im malo mesto Levoča vydať 
bývalý levočský kláštor a majetky kartuziánov. Pokúsili sa to získať 8. októbra 
1604, avšak Levoča im vydanie kartuziánskych majetkov striktne odoprela. 
Krátko nato vypuklo povstanie Gabriela Bočkaja, pred ktorým museli zo Spiša 
zutekať.2 Jezuiti však pôsobili aj na Spišskom hrade ako dvorní kazatelia a mi-                                                                                     
sionári v rokoch 1622 – 1634 a od roku 1639. Hneď po tom, čo boli v roku                                                                                          
1647 pozvaní na Spišskú Kapitulu, otvorili tu už 12. novembra 1647 školu             
vo vlastnej rezidencii.3 Škola – gymnázium – nadobudla dobrú povesť a má-                                                                                              
vala 100 – 130 študentov.4 Práve ona bola v roku 1672 presťahovaná do Levoče.

Spoločnosť Ježišova bola uvedená do vlastníctva bývalého kostola a kláš-  
tora minoritov v Levoči 12. júla 1671.5 Kostol i kláštor boli po ich vyše 
storočnom používaní mestom na rôzne účely v dezolátnom stave, preto ich 
hneď začali opravovať. Ihneď však začali aj so stavbou budovy pre školu 
pred kláštorom, ktorú čiastočne dokončili už 28. júla 1672 a začiatkom                          
novembra 16726 sem premiestnili gymnázium zo Spišskej Kapituly a začali 

1  CHALUPECKÝ, I.: Spoločnosť Ježišova a jej podiel na katolíckej reforme. In: Viera a ži-            
vot, XI, 2001, s. 2 – 10.

2 BAL, J. – FÖRSTER, J. – KAUFFMANN, A.: Hain Gáspár Lőcsei krónikája. Lőcse 
1910 – 1913 (ďalej len: HAIN), s. 131 – 134; CHALUPECKÝ, I.: Spišskokapitulskí jezuiti                          
a rekatolizácia na Spiši. In. Viera a život, IX, 1999, s. 228 – 230.

3  KALINAY, V.: Zur Geschichte des Jesuitenordens in der Grafschaft Spiš. Dizertačná                  
práca predložená univerzite v Innsbrucku 2. 2. 1934, s. 93; Synopsis Historiae Residentiae 
Scepusiensis Societatis Jesu ab ejus in Scepusium adventu. Originál stratený, odpis Va-            
lentína Kalinaya v Štátnom archíve v Levoči v Archíve Valentína Kalinaya, inv. č. 5, (ďalej 
len: Synopsis), s. 6.

4  CHALUPECKÝ, I.: Spišskokapitulskí jezuiti, c. d., s. 233; KRAPKA, E. – MIKULA, V. (zost.): 
Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Canbridge, Ontario, 1990 (ďalej len: DEJINY), 
s. 155 – 157.

5  Synopsis, s. 62; 
6  Hain, s. 405.
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vyučovať.7 Levočské jezuitské gymnázium zohralo v dejinách Spiša i širšieho 
Slovenska významnú úlohu. Prežilo aj zrušenie jezuitov a bolo predchodcom 
dnešného štátneho gymnázia.8

Okrem gymnázia však mali jezuiti v Levoči aj druhú školu: konvikt pre 
šľachtickú mládež (convictus nobilium). Tento vznikol na popud ostrihomského 
arcibiskupa Juraja Széchényiho, ktorý 5. februára 1694 založil základinu             
80 000 Rýn. zlatých na založenie jezuitských šľachtických konviktov v Tren-                                                                                             
číne a v Levoči, pri čom prostriedky na ich činnosť pochádzali z 6 % výnosu 
základiny, ktorú mala spravovať hospodárska správa jeho oravských majetkov. 
Základina a jej výnosy sa mali rozdeliť na polovicu (po 40 000) pre oba 
ústavy. Podmienky boli nasledujúce:
1.  Aby konvikty po vykonaných skúškach prijímali mládencov bez rozdielu 

stavu.
2.  Jezuiti sa zaväzujú, že odvedú dobrú prácu a budú podávať ročné vy-

účtovania zo správy konviktu a z výchovy mládeže.
3.  Do konviktu treba prijímať synov vlasti, najmä synov zaslúžilej šľachty, 

konvertitov alebo tých, čo herézu zavrhli, a ktorí majú povolanie podľa 
kánonického práva. Mali by ovládať 2 alebo 3 jazyky – na Spiši aj 
nemčinu. Ak by boli nemajetní, majú dostať aj odev a zaopatrenie.

4.  Nemajú sa prijímať študenti mladší ako 12 rokov. Rektor má právo po-
trestať alebo prepustiť tých, čo majú zlé mravy alebo sa nechcú učiť.

5.  Podľa uváženia provinciála a rektorov sa má určiť počet konviktov so                                                                                                     
správcami a učiteľmi a s potrebným personálom.

6.  Základný kapitál môžu jezuiti investovať a kupovať zaň majetky. Smú 
ho však používať len v zmysle a na účely tejto listiny.

7.  Ak by tieto konvikty zanikli, má základina prejsť podľa rozhodnutia gene- 
rála alebo provinciála jezuitov na iné podobné konvikty v Uhorsku alebo 
aj v zahraničí, určené na výchovu uhorských šľachticov – katolíkov.9

Po Széchényiho smrti sa iniciatívy ujal panovník Leopold I. a 12. decembra 
1695 prikázal hlavnému komorskému grófovi Banskobystrickej komory pre-
vziať jeho oravské majetky a vyplácať obom konviktom každoročne 6 % úrok                    
z výnosu základiny.10 Jakub Supko z Trenčína skutočne prevzal 2. novembra 

 7  Merkur von Ungarn, II, 1787, s. 248 – 251.
 8  CHALUPECKÝ, Ivan: K začiatkom jezuitského školstva v Levoči. In:  Jezuitské školstvo včera 

a dnes. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 v Trnave. Bratislava 
2006, s. 167 – 173.

 9  Magyar Országos Levéltár Budapest (MOL), E 152 (Acta jesuitica), 207 doboz, 3/a t.,              
(Historia et Diarium Convictus Leutschiviensis), f. 294 – 294v.

10 Tamže, f. 284v – 285.
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11 Tamže, f. 326v.
12 Tamže, f. 425v.
13 Tamže, f. 324 – 324v.
14 Tamže, f. 425v a 325.
15 Štátny archív Levoča, Archív mesta Levoče (AM L), V/141/1.
16 Tamže, V/141/2.
17 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 325.

1694 zo základiny 3000 zlatých, z ktorých si 2000 ponechal a 1000 poslal                   
do Levoče na kúpu potrebného domu.11

Po oznámení o základine začali rektori levočského kolégia v roku 1695 
uvažovať o mieste, kde by mohli konvikt založiť. Nie je div, že ich pozor-
nosť vzbudili budovy bývalého kartuziánskeho kláštora, ktoré síce po právnej 
stránke v roku 1674 opäť dostali, ale protest evanjelického vedenia Levoče 
im v ich užívaní zabránil. V roku 1696 vybavil rektor kolégia P. Henrich 
Berzeviczy peniaze zo základiny a kúpil za ne isté budovy bývalých kartu-   
ziánov v južnej časti mesta pri mestských hradbách. Šlo o zbytky kláštora, 
kostola sv. Vavrinca a bývalého dvora – cintorína okolo kostola.12 Budovy uží-                                                                                             
vali kartuziáni v 15. storočí. Teraz boli v dezolátnom stave. Výhodou bolo, 
že neboli zaťažené poplatkami či daňami pre mesto. Boli to dve podlhovasté 
budovy, ktoré síce boli spustnuté, ale dali sa s neveľkými prostriedkami 
opraviť. Patrila k nim drevená stodola a maštaľ v ruinóznom stave a kaplnka 
sv. Vavrinca. Spišský prepošt hodnotil budovy najviac na 1000 zl.13 Kúpil sa 
aj stavebný materiál. V roku 1697 urobili výkop pre základy nových budov, 
o rok neskôr v apríli položili základný kameň pre novú budovu konviktu, 
ktorá nadväzovala na chodbu starej budovy. V práci sa pokračovalo pomaly, 
podľa prostriedkov ktoré získali, aj v rokoch 1699 a 1700. Po prerušení               
v roku 1701 sa pokračovalo v roku 1702 a v rokoch 1703 – 1704 už pod 
vedením P. Štefana Petheő. Medzitým však vypuklo povstanie Františka II. 
Rákociho. Povstalci obsadili Oravské panstvo a preto peniaze neprichádzali.14 
Problém nastal už v roku 1702, keď provízor Oravského panstva dal 160 
zl. pre levočských jezuitov komisárovi Sturmovi, ten však medzitým zomrel               
a jeho dedičia odo-preli im peniaze vydať.15 Náhrady za peniaze sa domáhali 
ešte v roku 1705.16 V rámci povstania 21. januára 1707 jezuitov z Levoče 
rákociovci vyhnali. Utiahli sa do Krakova.17 V Levoči ostal len nemocný 
správca konviktu Petheö, ale ten 23. februára 1707 zomrel. 

Levoča sa stala jednou z posledných bášt rákociovcov. Keď 13. februára 
1710 po niekoľkotýždňovom obliehaní mesto kapitulovalo, vrátili sa aj                   
jezuiti. Keďže ich budovy boli priamo za hradbami, našli strechu konviktu                  
i kaplnky delostreleckou paľbou vypálené a budovy poškodené. Dali sa                  
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do práce, opravili budovy konviktu, urobili strechu aj na kaplnke a 13. ok-
tóbra 1711 mohol byť konvikt otvorený a začať svoju činnosť. Otvorenie bolo 
slávnostné. Za rektora bol inštalovaný P. Ladislavski, ako pomocníka dostal 
P. Ignáca Paapa. Otvorenie vyučovania a inštalácia nových predstavených  
sa udiali v jedálni novej budovy za účasti širokej katolíckej verejnosti.18                     
V tom istom roku dostal novú strechu aj kostolík sv. Vavrinca, pretože stará 
počas obliehania zhorela. Novú strechu dostali aj ostatné budovy konviktu. 
Prijali prvých študentov a chovancov. Bolo ich 19. medzi nimi však bolo                  
10 platiacich chovancov.19 

Stavebná činnosť však ešte dlhé roky pokračovala. V roku 1714 dostal 
konvikt novú jednotnú strechu. Mnohým sa to nepáčilo, pretože predtým bola 
strecha zakrytá atikou. Bol to však systém viacerých priečnych striech, medzi 
ktorými voda odtekala kanálmi, čo budovu poškodzovalo.20 Nový správca                
v roku 1716 budovu vyzdobil, refektórium dostalo obrazy, dormitórium                        
– spálňu – pre platiacich chovancov – ktorá sa dala aj vykurovať – opatril 
klenbou, postavil portál na ktorom bol kamenný erb zakladateľa a vyzdobil             
aj fasádu nad oknami štukovými ornamentami. V záhrade medzi budovami, 

18 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 324v. 
19 Tamže, f. 424.
20 Tamže, f. 323v.; Pohľad na budovu konviktu z tej doby sa zachoval v MOL, T1, Nro 120.

Budova konviktu pred rokom 1714
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ktorá sa prikúpila, postavil dokonca fi lagóriu.21 Tú však vtedajší vandali po-                                                                                      
škodzovali, preto ju v roku 1719 nahradil záhradný domček. V roku 1718                                                                                         
sa zaklenul kostolík a priľahlá časť budovy, a stavby pokračovali aj v ďal-                                                                                             
ších rokoch. V roku 1721 dostal kostol organ od levočského organára                
Vavrinca a malé zvony do veže. Zaklenuli sa ďalšie miestnosti pri dlhej 
chodbe, umelecky sa upravili okná a opatrili sa mrežami, všetko sa vymaľo-                                                                              
valo. Zhotovili sa nové komíny a refektórium dostalo nové kamenné lavatorium  
– umývadlo. V roku 1723 dostala klenbu a nové umelecké okná aj veľká 
miestnosť, v kaplnke sa obnovil chór a maliar urobil pre sochu Panny Márie 
podstavec. O desať rokov neskôr dostal kostolík bočný oltár Panny Márie, 
ktorý bol umelecky vyzdobený 14 obrazmi.22 V roku 1734 bola na ľavej                                                                                                  
strane oltára postavená socha sv. Jána Nepomuckého zhotovená sochárom 
a odetá do zlatého rúcha. Niečo neskôr zlatník zhotovil aj pre sochu Panny 
Márie a Ježiška zlaté korunky a v roku 1739 dostali aj nové drahokamami 
zdobené šaty na perzský spôsob v hodnote 200 zl.23 Oproti kuchyni bol aj 
výklenok venovaný úcte Anjelov strážnych. V refektóriu bola aj elegans  
cathedra, ktorú zhotovili v roku 1737 podľa plánov profesora B. Herdégena.24 
Konvikt zamestnával aj architekta, ktorý napr. v roku 1740 upravil a vy-                                                                                             
zdobil nielen klenbu kaplnky, ale vyzdobil aj jedáleň. V roku 1750 dostal 
kostolík novú vežu so zvonom a opravila sa aj strecha. Avšak veľký požiar 
Levoče, ktorý vypukol 15. decembra 1752 zničil nielen hospodárske budovy 
konviktu, ale aj strechu kaplnky a konviktu s novou vežou. Škoda sa od-                                                                                           
hadovala na 2000 zl.25 Takže bolo treba obnoviť všetky strechy, vežu, zado-                                                                                             
vážiť nové zvony. Na konci strechy boli dve pozlátené gule, na jednej                       
z nich bola socha sv. Jána Nepomuckého, na druhej znak konviktu. Na vrchu 
kostola bol železný kríž na pozlátenej guli. Okná dostali kovové okenice, 
takmer celá budova sa musela vymaľovať.26

Spomedzi budov konviktu významnú úlohu zohral kostol sv. Vavrinca 
najmä v období, keď sa znovuzariaďoval bývalý kostol minoritov. Vieme,               
že sa k nemu konali procesie z farského kostola, ako tomu bolo napr. už                    
v roku 1682.27 Slávnostné bohoslužby sa tu konali napr. aj 18. augusta 1689,28                                                                                           

21 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 322v.
22 Tamže, f. 409.
23 Tamže, f. 403v.
24 Tamže, f. 405v.
25 Tamže, f. 389v.
26 Tamže, f. 388v.
27 MOL, P 478 (denník levočských jezuitov), f. 144.
28 Tamže, f. 208v.
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procesia 14. mája 1692,29 bohoslužby a kázeň 16. mája 1694,30 keď, podobne              
ako aj v neskorších rokoch, kostolík nahradzoval pre vnútorné práce nepouží- 
vateľný starý minoritský kostol.

Na čele konviktu bol rektor kolégia, hospodárske záležitosti riadil správca 
konviktu (regens convictus) a pomáhal mu jeden z ušiteľov, socius regentis. 
V tej dobe bol rektorom P. Alexander Szörényi, správcom P. Ján Ladislav-             
sky a jeho pomocníkom prof. Ignác Paap.31 Ako profesori pôsobili väčšinou 
profesori levočského jezuitského gymnázia.

Od roku 1714 sa zachovali zoznamy predstavených i chovancov, takže                
o pôsobení školy máme pomerne dobrý obraz. Rektormi kolégia boli pátri: 
Alexander Szörényi (1711 – 1714), Andrej Bossányi (1715 – 1717), Fran-             
tišek Ketczkets (1718 – 1720), Ján Palugyay (1721 – 1723 a 1730 – 1732), 
Ján Garajski (1724 – 1726), Michal Borza (1727 – 1729), Andrej Kontil (1733              
– 1736), Pavol Stankai (1737 – 1738 a 1749 – 1751), Bartolomej Zarubal                 
(1739 – 1742), Ignác Palitcs (1742 – 1745), Ján Szadecky (1746 – 1748),                    
Karol Knapp (1752 – 1754), Ján Pirolt (1755 – 1758), Pavol Szilácsek                           
(1759 – 1762), Jakub Wilhelm (1763 – 1765), Ignác Gruber (1766 – ?),                      
Štefan Száli (1769 – 1770) a Jozef Krcho (1770 – 1772). V tom roku boli                
jezuiti zrušení. 

Správcami kolégia boli pátri: Štefan Petheő (1703 – 1707), Ján Ladislav-           
ský (1711 – 1715), Juraj Abrahamffi  (1716 – 1717), Michal Bednari (1718                          
– 1723), Gašpar Janáč (1724 – 1726 a 1744 – 1745), Žigmund Ruman                         
(1727 – 1729), Juraj Szablahovics (1730 – 1733), Ján Krstiteľ Tamássi                          
(1734 – 1740), Juraj Hunyadi (1741 – 1742), Ján Pallugyay (1743), Jozef                 
Gruber (1746 – 1747), Juraj Postek (1748 – 1749), Juraj Szeredi (1750 – 1751 
a 1755 – 1759), Ján Krstiteľ Tamássi (1752 – 1754), Ignác Pallitsch (1760                       
a 1763 – 1765), Juraj Olšavský (1761), Ján Sztancsák (1762), Samuel Matz  
(1766 – 1778 ?), Jozef Splényi (1769 – 1771) a Pavol Otskai (1772 – 1784).32

Chovanci boli dvojakí: platiaci i neplatiaci – alumni a convicti. Študen-            
tov tvorili väčšinou synovia šťachticov, hoci podľa predpisov mali prijímať 
deti z rodín bez rozdielu stavu. Máme však doklady na to, že deti mešťa-              
nov sa často prijímali na základe osobitného súhlasu panovníkov, či Miesto-               
držiteľskej rady. Tak tomu bolo napr. v rokoch 1767 – 1771, keď prijali                  
deti levočských mešťanov.33 Študenti boli zadelení do tried rétorov, poétov, 

29 MOL, P 478 (denník levočských jezuitov), f. 265.
30 Tamže, f. 42.
31 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 324v.
32 Uvedené protokoly sa nachádzajú tamže.
33 HALÁSZ, László: A Lőcsei királyi katholikus főgymnázium története. Lőcse 1890, s. 36.
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syntaxistov, gramatistov, principalistov a menších párvistov, teda podobne 
ako tomu bolo na gymnáziu. Na konci školského roka študenti jednotli-                                                         
vých tried končili verejnými skúškami. V podstate tu vyučovali profesori 
gymnázia, lenže kolégium plnilo na rozdiel od gymnázia aj výchovnú 
funkciu. Počet chovancov býval okolo 20 – 40. V roku 1712 ich bolo 19,                          
v roku 1714 20, roku 1716 28, roku 1726 najviac, až 38, ďalej v roku 1730 
30, 1734 23, v roku 1750 38 a pri zániku kolégia v roku 1783 ich bolo ešte 
33. Medzi nimi boli synovia významných šľachtických, ale aj meštianskych 
rodov nielen zo Spiša, ale z žúp Liptov, Orava, Šariš, Bihar, Hont, Brati-
slava a iných. Hneď v začiatkoch tu študovali napr. baróni Imrich Gombos, 
František a Alexander Palocsai, Václav Krumpach, ďalej z nižšej šľachty                                                                                   
a mešťanov to boli: Žigmund Melczer, Juraj Mattavovský, František Pelcz, 
Martin Husz, Matej Györgi, Štefan Usz a iní.34 Neskôr nachádzame medzi 
nimi mená ako: Baltazár a Mikuláš Görgey, Juraj Hadbavny, Adam Desőffy, 
Imrich Kubíni, Michal Kucsera,35 Baltazár Jancsó, Andrej Ondrejkovič,         
Samuel Korotnoky, Pavol Kray a Ján Dévay z Kežmarku, Ján Jóni z Jam- 
níka, František Brüdelein z Ľubice, ale aj členovia rodov a rodín Berzeviczy, 
Rumann, Jabroczky, Hauser, Dravecky, Terstiansky a mnohí ďalší. Aj z toho 
je vidieť, že kolégium významne prispelo k vzdelanostnej úrovni Slovenska.

Napriek tomu, že účelom kolégia bola výchova študentov vo vlastenec- 
kom duchu, maďarčina sa povinne vyučovala až od roku 1758. Pravdaže sa                                                                             
často používala aj slovenčina, najmä pri kázňach alebo v rámci rôznych kul-                                                                                        
túrnych vystúpení. 

Jezuitské školy vo všeobecnosti kládli veľký dôraz aj na kultúru. Sú známe 
tým, že pravidelne poriadali divadelné predstavenia, ktoré boli prístupné aj 
širšej verejnosti. V Levoči sa – okrem interných osláv – prezentovali 2 – 3 krát                                                                                                  
ročne.36 Spomedzi interných slávností spomeňme napr. už spomenuté sláv- 
nostné začatie vyučovania 13. októbra 1711, alebo keď 30. septembra 1719 
navštívil zo zdravotných dôvodov konvikt kardinál Imrich Csáky, doviedol 
si so sebou vlastných hudobníkov, s ktorými v kostole odspieval loretánske 
litánie.37 Na sviatok sv. Vavrinca 1721 slúžil slávnostnú omšu levočský farár 
– opát s infulou na hlave.38 V roku 1727 pôsobili pri tejto príležitosti vojen-
skí muzikanti bavorskej légie, kázeň bola slovenská.39 Po tých slávnostiach 

34 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 424.
35 Tamže, f. 424, 323v, 322v, 408.
36 Výkaz divadelných predstavení levočských jezuitských škôl je u: STAUD, Géza: A Magyar 

jezsuita iskolai forrásai I (s. 455 – 468) a II (s. 439 – 460). Budapest 1986.
37 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 421v.
38 Tamže, f. 420v.
39 Tamže, f. 415v.
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býval slávnostný obed, ktorého sa napr. v roku 1730 zúčastnili 6 vybraní 
hostia, medzi nimi aj traja muzikanti.40 Slávnosť sa konala aj 3. júla 1760, 
keď konvikt navštívil spišský biskup Jozef Zbiško. 

Okrem toho študenti hrali prakticky každý rok divadelné predstavenia. 
Napr. v roku 1713 zahrali nejakú komédiu, ktorú videlo mnoho ľudí, aj ne- 
katolíkov.41 Z príležitosti návštevy biskupa Zbiška zahrali dokonca divadelné 
predstavenie v maďarskom jazyku. Študenti levočských jezuitov zahrali do ro-                                                                              
ku 1772 celkovo vyše 140 divadelných predstavení. Časť z nich pripadla             
aj konviktu.42

Pápež Klemens XIV. zrušil bulou Dominus et Redemptor z 21. júla 1773 
Spoločnosť Ježišovu. Podstatne sa to dotklo aj levočských jezuitských škôl. 
Na základe toho jezuiti v októbri uvedeného roku zanikli, ale na oboch ško-
lách ešte nejaký čas pôsobili ako exjezuiti. Na gymnáziu ich v roku 1776 
vymenili minoriti, neskôr svetskí profesori či na istý čas premonštráti. V kon-                                                                                 
vikte však exjezuiti ostali. Pôsobil totiž na základe Széchényiho fundácie                      
a o jeho osude sa muselo rozhodnúť na základe zakladacej listiny. Začali sa 
rôzne vyjednávania,. ktoré sa väčšinou odohrávali cez Miestodržiteľskú radu. 
Tá v roku 1777 navrhla jeho presťahovanie do Košíc a spojenie s tamojšou 
akadémiu. V roku 1781 sa do rokovaní zapojil aj kardinál Battyán. Predovšet-                                                                                         
kým sa rozhodlo, aby sa vyhotovil presný inventár konviktu. Uvažovalo 
sa o tom, že ho premenia na sirotinec. Ten však nemal fi nančné zaistenie. 
Dlho sa uvažovalo o jeho prenesení do budovy bývalej jezuitskej rezidencie, 
ktorá bola v susedstve gymnázia. Náklady na jej prebudovanie by však boli                 
bývali príliš vysoké. Zmiešaná komisia, ktorá sa v tej záležitosti vytvorila, 
ohodnotila v roku 1783 majetok konviktu na 17 500 zl. Navrhla dve rie-                                                                                                             
šenia: Buď presťahovať konvikt do budovy bývalej jezuitskej rezidencie                 
po jej oprave, alebo ho na dražbe predať. Prestavba rezidencie sa ukázala 
ako príliš nákladná. Uvažovalo sa aj o presťahovaní konviktu do Trnavy. 
Napokon záležitosť skončilo rozhodnutie cisára Jozefa II. z 20. septembra 
1784 o zrušení všetkých konviktov. Tak bol aj levočský konvikt zrušený               
a jeho zariadenie bolo 10. januára 1785 rozpredané na verejnej dražbe. Čistý 
zisk z predaja činil len 666 zl. 21 kr.43 

Zápisnica z dražby nás informuje o stave konviktu k uvedenému dátumu.                                                     
V budove bola kuchyňa, refektrórium, v ktorom bol veľký okrúhly stôl a 7 obra-                                                                                                  
zov, učebne s 6 štvormiestnymi lavicami pre študentov a 24 stoličkami, almarou                                                                   

40 MOL, E 152, 207 doboz, 3/a t., f. 412v.
41 Tamže, f. 323v.
42 POLÁKOVÁ, Štefánia: Z análov jezuitského školského divadla na Slovensku. In: Zborník 

Slovenského národného múzea, LXXXIX/1995 – História, s. 114.
43 MOL, E 152, 207 dob., 3/a.t., f. 340v – 367.
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44 MOL, E 152, 207 dob., 3/a.t., f. 328 – 330.
45 Štátny archiv v Levoči, Spišská župa, josephina,  f.  IVb, č.  53/1789.
46 Archív r. kat. farského úradu v Levoči, Historia domus, písaná farárom Stillom, s. 212.

a malým oltárikom Panny Márie, ďalej spálňa s 20 drevenými posteľami                          
a oltárikom, 4 ďalšie miestnosti, hospodárske budovy, strieborné hodiny                    
a ďalšie hodiny na chodbe, ktoré odbíjali hodiny a štvrťhodiny, na scho- 
doch bol tiež obraz Panny Márie.44

Zdá sa, že budovy prevzala po likvidácii kolégia Spišská župa a chcela               
v nej zriadiť väznicu. Dokazuje to inventár miestností z roku 1789, zameraný 
konkrétne na stav dverí, zámkov a kľúčov k nim, ako aj na mreže. Bola 
tam bývalá veľká jedáleň, určená pre veľkých zločincov, kuchyňa, vedľajšia 
izba, izba pre hajdukov s vedľajšou miestnosťou, izba pre vyšetrovancov, pre 
väzenkyne, pre mužských väzňov, izba pre nemocných, kaplnka s oltárom                        
a chodba s 15 oknami. Súčasne tam pôsobila aj škola tkáčskeho majstra 
Andreja Czischa.45 Je zaujímavé, že Spišská župa ešte v roku 1799 požiadala 
Miestodržiteľskú radu o to, aby sa konvikt obnovil. Žiadosť bola zamietnutá 
s tým, že konvikty majú byť len v mestách v ktorých sa nachádza univer-            
zita alebo akadémia.

Neskôr prešli budovy do vlastníctva mesta Levoča, ktoré v nich malo                   
v roku 1817 kasáreň a bývalý kostol sv. Vavrinca bol ako taký vyradený.46 
Kasáreň ostala v budove až do 20. storočia.
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DAS ADELSKONVIKT DER JESUITEN IN LEUTSCHAU

Ivan Chalupecký

Die Jesuiten kamen nach Leutschau/Levoča im Rahmen der Gegenreformation               
im Jahr 1671. Gleich öffneten sie dort ein Gymnasium und aufgrund einer Stiftung 
des Erzbischofs Georg Széchényi aus dem Jahr 1694 auch ein Konvikt zur Erzie-                       
hung adeliger Jünglinge. Für das Konvikt kauften sie Gebäude bei der Stadtmauer,              
die im 15. Jahrhundert den Karthäusern gehörten, bauten sie um und erweiterten 
sie. Das Konvikt wurde 1711 eröffnet und bestand bis zu seiner Aufhebung, infolge                    
der Aufhebung der Jesuiten, im Jahr 1784. Es hatte 20 – 39 Zöglinge jährlich aus 
mehre-ren Komitaten, war auch kulturell durch Theatervorstellungen bekannt. In der 
Studie wird auf die Bautätigkeit hingewiesen und es werden auch die Namen der 
Rektoren und Verwalter angeführt.
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ZO ŽIVOTA ŠTEFANA MIŠÍKA

Katarína Bužbacherová

Maďarský útlak a násilná maďarizácia. Aj tieto skutočnosti charakterizujú 
posledné desaťročia nášho spolužitia s Uhorským štátom. Avšak aj napriek 
tragickosti týchto udalostí sú slovenské dejiny poznačené činnosťou mnohých 
významných osobností, národovcov, ktorí chránili, šírili a ďalej aj rozvíjali 
kultúrne dedičstvo slovenského národa. Jedným z nich bol aj kňaz, historik, 
etnograf, no predovšetkým národovec, Štefan Mišík, ktorý je hlavnou témou 
tejto štúdie.

Cieľom štúdie je aspoň v krátkosti a čiastočne priblížiť a pripomenúť 
ťažkú životnú cestu Štefana Mišíka, poznačenú následkami silnejúceho maďar-
ského útlaku. Práca zároveň sleduje pôsobenie, vedeckú a literárnu činnosť 
Štefana Mišíka, ktoré sú je neodmysliteľne späté s územím Spiša a súčasne 
sú dôkazom jeho neoblomného národného ducha. Významným zdrojom pri 
skúmaní spomínaných aspektov života Štefana Mišíka je predovšetkým jeho 
značná korešpondencia a bohatá publicistická činnosť.   

Štefan Mišík sa narodil na Liptove, v Ondrášovej, 19. augusta 1844,1 
pričom jeho rodinné zázemie značne ovplyvnilo aj jeho ďalšie pôsobenie.                
Na jednej strane bol jeho otec, Matej Mišík, národne zmýšľajúci človek dba-                                                                                          
júci o rozvoj národného povedomia aj u svojich detí. A na strane druhej jeho 
matka, zemianka Barbora Vámossy-Nagyová, ktorá v rodine pestovala kato- 
lícku vieru, aj napriek tomu, že jeho otec bol takmer celý život evanjelik. Obaja 
Mišíkovi rodičia pracovali celý život v službách šľachtickej rodiny Pongrá-                                                                                         
covcov.2 

Ľudovú školu začal navštevovať v rodnej Ondrášovej, o ktorej píše aj                                                                                          
v jednom zo svojich listov: Počiatočnú školu navštevoval som v Ondrášovej, 
najprv u bednára Kráľa, potom u garbiara Jaloveckého. Neskôr bol mojím 
učiteľom J. Bella v Lipt. Sv. Mikuláši a Olejník v Ružomberku.3 Ďalšie 
kroky viedli mladého Štefana Mišíka do levočského gymnázia, ktoré navšte-
voval   od roku 1856. Predovšetkým v prvých rokoch jeho štúdií panoval                 

1 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (ďalej ALU SNK) Martin, sign. 49                  
AE 2. List Štefana Mišíka J. Škultétymu z 7. 5. 1902. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nenašiel 
žiaden záznam z matrík o narodení Štefana Mišíka, v publikáciách sa uvádzajú prevažne dva 
dátumy, a to 19. 8. 1844, ktorý vo svojom príspevku uvádza aj PETRÁŠ, Milan: Kedy sa                                        
narodil Štefan Mišík? In: Múzeum, 1994, roč. 39, č. 4, s. 6 – 7. Druhý dátum je 1. 12. 1843.                      
Ten okrem iných uvádza aj ŠPIRKO, Jozef: Štefan Mišík. Trnava 1950.

2  ŠPIRKO, Jozef: Štefan Mišík. Trnava 1950, s. 5.
3  ALU SNK Martin, sign. 49 AE 2. 
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na gymnáziu slovenský a aj slovanský duch, ktorého pôsobením sa ešte viac 
prehĺbilo jeho národné cítenie a povedomie. Po úspešnom ukončení gymnázia 
roku 1862 nastúpil Mišík do Spišského seminára, v tomto čase silne pro- 
maďarsky orientovaného. Práve táto skutočnosť spôsobovala Mišíkovi značné 
problémy počas celého jeho štúdia. Pozornosť u vedenia seminára na seba 
upútal hneď niekoľkokrát. Rebelom sa stal pre svojich maďarónskych vy-
učujúcich, pred ktorými neraz hájil svoju slovenskú národnosť i pre ostaných 
slovenských klerikov, ktorých neraz upozorňoval, aby nezabúdali na svoj 
pôvod. Jediným Mišíkovým spojencom a teda aj ochrancom sa stal biskup 
Ladislav Zábojský, pôvodom Slovák, ktorý Štefana poznal ešte z Ondrášovej. 
Seminár aj napriek všetkým problémom úspešne ukončil vysväteným 26. júla 
1868, avšak s „nálepkou“ pansláva, čo určovalo aj jeho ďalší osud.4

Kňazské pôsobenie

 Jeho kňazské pôsobenie sa začalo na Liptove, na ktoré s horkosťou spo-                
mínal: Poslali ma za kaplána do Nem. Lupče ku p. farárovi Sztárek, ktorému 
som v úradnom liste náležite bol omaľovaný, aby vedel s kým má do činenia. 
Že tomuto p. farárovi takáto nebezpečná osoba, za akú som mu úradne bol 
udaný, pri odchodných politických nadhľadoch jeho vítaná nebola.5 Roku 
1870 bol preložený do Ružomberka, ktorý sa stal na krátky čas živnou pô-                  
dou pre jeho osvetovú činnosť. Avšak po spore s miestnym právnikom Maťašov-                                                                                              
ským, ktorého syna si dovolil potrestať, odchádza do Námestova s varovaním 
od samotného biskupa Jozefa Samassu. No Mišíkov národný duch neutíchol ani 
tu. Budovanie miestnej knižnice a kázeň, v ktorej sa zastával konfesionálnych 
škôl, sa stali vhodnou zámienkou na jeho ďalšie preloženie, teraz na Spiš                                                          
do prevažne nemeckého Hniezdneho, kde mohol len ťažko rozvíjať u obyva-                                                                
teľstva slovenského ducha. To si uvedomoval aj samotný biskup Samassa               
a teda jeho rozhodnutie určite nebolo náhodné.6 No mladý kňaz, Štefan Mišík, 
neprejavoval zo svojho nového pôsobenia rovnaké nadšenie ako cirkevná 
vrchnosť: Abych nemal príležitosti knižnice zakladať a o konfesionálnych ško-
lách kázať, preložený som 5. aug do Spiša, a síce sem do Gniazd, na jednu                                                                                     
z tých najnemeckejších kaplánskych staníc celého biskupstva, tu, kde roves-       
níci moji už dávno predo mnou ako mladší kňazi dejstvovali, tu medzi Nem-
cami mám byť ako „pansláv“ neškodným urobený: vlasť je zachránená.....    

4  ŠPIRKO, ref. 2, s. 5 – 9.
5  MIŠÍK, Štefan: Obrázok zo života. In: Národnie noviny, 1873, roč.4, č. 111, s. 2.
6  ŠPIRKO, ref. 2, s. 13 – 15. 
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Som teda na stratenej „varte“ slovenského národa; hodili mi rukavicu 
– dobre, zdvihnem ju a nachádzajúc sa na novej stanici svojej pokojnejší               
a príjemnejší život, budem hľadieť, abych tomu milému národu predsa nebol 
stratený.7 A veru, že nebol v Hniezdnom svojmu milému národu stratený. 
Počas svojho dvojročného pôsobenia nielen spoznával zvyky a správanie 
miestneho obyvateľstva, ale predovšetkým sa snažil o jeho usmerňovanie 
zakladaním rôznych spolkov namiereným najmä proti alkoholizmu.8

Ďalším kňazským pôsobiskom sa pre Štefana Mišíka stal Hnilec (predtým: 
Veľký Hnilec). Do úradu správcu fary nastúpil 5. októbra 1874, pričom Hnilec 
opustil až krátko pred smrťou po 45 rokoch pôsobenia.

7  MIŠÍK, Obrázok zo života, ref. 5. s. 3.
8  ŠPIRKO, ref. 2, s. 15 – 16.

Fotografi a Štefana Mišíka pred farou v Hnilci.
Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave, fasc. 296

V Hnilci, v maďarčine Nagy Hni-
lecz, nachádzajúcom sa na hranici Ge- 
merskej a Spišskej župy, žilo v tomto 
období približne len štyristo obyva-                                                    
teľov, pracujúcich prevažne v pri- 
ľahlých baniach. K tejto lesnej dedine 
nachádzajúcej sa v neúrodnom a hor-                                         
natom kraji patrilo aj niekoľko fi liálok                                         
(Gemerský Hnilec, Pusté Pole, Stupy, 
Sikavka, Rakovec a Delava), ktoré                
sa dostali pod Mišíkovu správu. Kom-                                                            
plikovaná poloha Hnilca, nachádza- 
júceho sa tri hodiny od Spišskej Novej 
Vsi a štyri hodiny od Rožňavy, však 
spôsobovala Mišíkovi značné problé-
my predovšetkým v jeho výskumnej 
činnosti, ktorej sa budeme venovať 
neskôr. 

Hnilecká farnosť patrila k jednej z najchudobnejším v celom biskupstve.  
V obci sa nachádzal len drevený kostolík ešte zo začiatku 19. storočia, ktorý 
bol už v čase jeho príchodu značne poškodený a o nič lepšie na tom nebola 
ani miestna fara. Farské dôchodky patrili tiež k najnižším a predstavovali sumu 
667 zl. a 73 5/10 kr., pričom táto suma zahrňovala aj biskupskú podporu, ktorá                                              
predstavovala dvesto zlatých. Avšak nebola to len materiálna chudoba,                                                                         
s ktorou musel Mišík v Hnilci bojovať. Ešte horšia bola duchovná chudoba                                                                  
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miestneho obyvateľstva, ktorá svojho kňaza neraz potrápila: Uznávam, že 
ľud tunajší navyknutý je špatne zlorečiť, vystrájať krvavé bitky, opíjať sa                                                                             
v krčme, vydržiavať 3 – 4 dňové svadby, hlučné krštenia a kary, šarapa-
tiť  v krčme i po dedine nielen vo dne ale aj v noci. I to je pravda, že sa 
pôsobenia môjho udialo sa tu bohužiaľ, 10 – 12 vrážd obyčajne v opilom 
stave.9 O zložitej situácii v dedine píše Mišík aj vo svojom liste A. Halašovi: 
Ľud tunajší našiel som už zanedbaný, surový...Už na počiatku, úradovania                                                                          
svojho zkúsil som, že ľud hnilčiansky nerád počúva slovo Božie, lebo mnohí                                                                                          
držali sa pod kázňou veľmi neslušne, smiali sa, šepkali a chodili búchajúc 
po kostole. Napomínal som ich teda celkom vľúdne.....Keď ani to nepomá- 
halo zostúpil som z kazateľne, zobliekol kostolné rúcho, odišiel pokojne              
do fary...10

Mišík sa však nezmieril so svojím pôsobiskom a neraz sa pokúšal z Hnilca                                                                                       
dostať, no ani sľuby biskupa Juraja Čásku, ani tri Mišíkove žiadosti adresované 
biskupovi Pavlovi Szmrecsányimu, či žiadosť biskupovi Alexandrovi Párvymu 
jeho situáciu nevyriešili, ba ani nezlepšili.11 Túto patovú situáciu sa napokon 
rozhodol riešiť na najvyšších miestach a roku 1905 sa rozhodol napísať list 
pápežovi Levovi XIII., v ktorom vyrozprával celý svoj príbeh. Osud tohto listu 
nie je celkom jasný, avšak Karol Anton Medvecký vo svojom diele Cirkevné 
pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku z roku 1920, cituje Miší-                                                                                         
kov list, v ktorom sa vyjadruje k osudu spomínaného listu: Prestal som                   
od istého času veriť, že by sa smerodajné kruhy zaujaly katolíckych Slová-
kov, lebo viem z vlastnej skúsenosti, čo slovenskí kňazi môžu očakávať                
od tých, čo Slovákom prekonizujú biskupov, notórnych vrahov slovenskej reči 
a národnosti. Keď som sa pred niekolkými rokmi požaloval sv. Otcovi, môj list 
dal sv. Otec biskupovi N., a ten odložil si ho do diec. archívu in perpetuam 
rei memoriam (na pamiatku) a nechal ma tam, kde už 37 rokov psotím.12 Jeho 
bezvýchodiskové postavenie ho dokonca prinútilo uvažovať aj nad odcho-                                                                                       
dom do Ruska, kde by mohol pracovať ako učiteľ. Mišík niekoľkokrát uva-                                                                                            
žoval aj nad odchodom do Martina, pričom najväčšie nádeje si robil na šty- 
ridsiate výročie svojho kňazského pôsobenia: Ja, ak sa dačo iného nestane, 
asi koncom budúceho roku po 40-ročnej službe budem si žiadať svoju pensiu.                                  

 9  MIŠÍK, Štefan: Kostol a fara v Hnilci. Turčiansky Svätý Martin 1895, s. 3 – 4 a s. 16. 
10 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
11 ALU SNK Martin sign. 1041. List Štefana Mišíka pápežovi Levovi XIII z 27. 6. 1905. Tento list 

sa nachádza v troch kópiách, dve v slovenskom jazyku (jedna písaná rukou, druhá na písacom 
stroji) a jedná kópia listu je v latinskom jazyku.

12  MEDVECKY, Karol Anton: Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku. 
Ružomberok 1920. Dostupné aj na < http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1690/Medvecky_Cirkevne- 
pomery-katolickych-Slovakov-v-niekdajsom-Uhorsku/6#ixzz2k4ffCyQQ >
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Potom... prídem k Vám do Martina, ak nájdem tam zamestnanie, že by 
som s chatrnou pensiou mohol bezstarostne žiť na staré dni a národu byť 
užitočný.13 No asi deväťtisícovi dlh, ktorý vznikol predovšetkým pri stavbe 
nového kostola, mu nedovolil Hnilec opustiť.14

Štefan Mišík aj napriek svojej nepriaznivej situácii nikdy nezanedbával 
svoje kňazské povinnosti v Hnilci. Počas svojho pôsobenia začal s budova- 
ním nového kostola s fi nančnou podporou Spišskej Novej Vsi a ministerstva 
fi nancií. Dbajúc na náboženské a všeobecné vzdelanie svojich farníkov, za-                                                                                                 
čal s budovaním spolkov miernosti, či rôznych náboženských ružencových spol-                                                                                                                                       
kov. Pod vplyvom Mišíkovho pôsobenia sa mnohí Hnilčania stali aj členmi 
Spolku svätého Vojtecha v Trnave,15 do ktorého samotný Mišík vstúpil ešte                               
počas svojho pôsobenia v Ružomberku.16 Roku 1892 vstúpil spolu so svo-                                                                                                         
jimi farníkmi do rozrastajúceho sa Literárneho odboru spolku sv. Vojtecha. 

Mišíkova pozornosť sa však v prvom rade sústredila na vzdelávanie detí 
a mládeže a budovanie škôl v Hnilci a priľahlých fi liálkach. Hoci Hnilec 
disponoval svojou vlastnou školou od roku 1794, svojimi priestorovými 
možnosťami a nedostatočným materiálnym vybavením značne obmedzovala 
jej fungovanie.17 Vzdelanie Hnilčanov bolo pre Mišíka vždy prioritné: Roboty 
tu mám na dostač, ponevač okrem iných kňazských a národních prác prevzal 
som na seba bezplatne vyučovanie jednej čiastky tunajšej školskej mládeže.18 V 
roku 1883 sa na jeho podnet začalo s budovaním školy vo fi liálke Gemerský 
Hnilec v budove bývalej krčmy, pričom sám Mišík prispieval na plat učiteľa 
sumou 10 zlatých. O necelých desať rokov školu navštevovalo 70 žiakov,                                  
pričom vyučovanie prebiehalo výlučne v slovenskom jazyku.19 Obe spomínané 
školy, v Gemerskom i Veľkom Hnilci, navštevovalo roku 1895 dohromady 
124 žiakov a sa svojou úrovňou približovali k tým najlepším v celom biskup-
stve. Od roku 1874 budoval v Hnilci aj knižnicu, ktorú značne rozširoval 
predovšetkým slovenskou tlačou a časopismi, načo ročne vynaložil približne 
28 zlatých. Vstupom do slovanofi lského spolku, Československá jednota, 
získal roku 1897 pre knižnicu ďalších 58 kníh.20  

O duchovný rozvoj svojich farníkov sa Mišík snažil vo všetkých smeroch. 
Podporoval rodiny, ktoré sužoval alkoholizmus, a rodinám, ktorých príbuzní 

13  Archív Slovenského národného múzea (ďalej ASNM), Martin signatúra (sign.) AK 30/22. 
14  HLINKA, Andrej: Štefan Mišík. In Slovák, roč. 6, č. 136, s. 1.
15  ŠPIRKO, ref. 2, s. 49  –  50.
16  Pamätná kniha Spolku sv. Adalberta (Vojtecha). Viedeň 1886, s. 27.
17  MIŠÍK, Kostol a fara v Hnilci, ref. 9, s. 17  –  20. 
18  ALU SNK Martin, sign. M 34 B9. 
19  ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
20  JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Štefan Mišík a jeho pôsobenie na východnom Slovensku.                                         

In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU. 2003, s. 60 a 70  –  71.
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boli nútení odísť do Ameriky, s ktorými sa snažil udržiavať písomný kontakt.21 
Fakt, že množstvo slovenského obyvateľstva opúšťa svoje domovy, Mišíka 
nesmierne trápil: Ľud tunajší sa neprestajne hrnie do Ameriky a človeku náš-                              
mu srdce puká keď nato hľadí.22  V roku 1897 mal dokonca sám odísť do zá-                                                                                                
moria, čo spomína aj vo svojom liste adresovanému F. R. Osvaldovi: Minulého 
roku mal som odísť do Filadelfi e za slov. kat. farára, no povestný pán Rov-                                                                                             
nianek odhovoril tamojších ľudí, lebo že by ma tam škoda bolo i mne bol 
písal, že bol by som si zle porobil, keby som ta išiel. Nechcem nič zlého 
predpokladať, ale dľa terajších pomerov mám podozrenie, žeby p. Rovniakovi 
prítomnosť moja v Amerike nebola bývala po chuti.23 

Štefan Mišík bol nadpriemerne inteligentný a určite si zaslúžil omnoho 
vyššie postavenie, aké sa mu v skutočnosti dostalo. On sám svoje postavenie 
znášal veľmi ťažko, materiálny nedostatok a to, že svet nikdy nepochopí pra-                                                                                                 
vý dôvod jeho vyhnanstva trápilo starnúceho kňaza najviac.24 Jestli ma od- 
strkovali len preto, že som Slovák ako nedávno istý kaplán v novoveskej redute 
povedal, nuž na to som a vždy budem pyšný, hoci by som tu na Hnilci mal 
zhniť.25 Menšiemu uznaniu sa mu dostalo až za biskupa Alexandra Párvyho, 
keď sa roku 1908 stal členom diecéznej vigilácie a konzistoriálnym radcom, 
zároveň bol požiadaný o preklad jágerského Malého katechizmu.26 

Dlhoročný pobyt v ďalekom Hnilci Mišíka značne ovplyvnil. Zo spolo- 
čenského človeka sa postupne stal samotár, udržiavajúci kontakt so spoloč-
nosťou najmä prostredníctvom listov. Korešpondenciu udržiaval s ďalšími 
národovcami ako napríklad František Sasinek, František Richard Osvald, 
Andrej Kmeť, Andrej Halaša či Jozef Škultéty. 

Čo sa týka postavy a vzhľadu bol Mišík vysoký a silný muž, ktorému 
zdravie slúžilo dobre pomerne dlhé roky. Jediným jeho väčším neduhom 
bolo fajčenie, ktoré sa postupom času odrazilo aj na jeho zdraví. Roku 1907 
priateľovi napísal: Som iste úplne úplne zdravý najmä od tých čias ako som 
zanechal (na vedu lekársku) hlúpe fajčenie. Rád by som ešte užitočne stráviť 
čas, ak mi Boh k večeru života dopraje.27 Väčšie zdravotné problémy sa        
u Mišíka prejavili až v pokročilom veku. Skleróza, mŕtvica, srdcová slabosť, 
problémy s obličkami a pečeňou to všetko ho trápilo na sklonku života.           

21  ŠPIRKO, ref. 2, s. 52. 
22  ALU SNK Martin, sign. 37 H16. 
23  Archív Spolku sv. Vojtecha (ďalej ASSV) fascikel (ďalej fasc.) 65. List Štefana Mišíka Františkovi 

Richardovi Osvaldovi z 2. 3. 1897. 
24 ŠPIRKO, ref. 2, s. 57  –  59.
25  ASNM Martina sign. AK 30/22. 
26 ŠPIRKO, ref. 2, s. 51 –  52.
27  ASNM Martin, sign. AK 30/22. 
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Zlý zdravotný stav ho prinútil len k ďalšiemu utlmeniu činnosti a v koneč-
nom dôsledku to viedlo k zníženiu jeho príjmov.28

 

Národovec a polyhistor 

Izolovanosť Mišíkovho pôsobiska ho však neobmedzila natoľko, aby 
nesledoval všeobecný vývoj udalostí v krajine, na ktoré patrične reagoval 
aj prostredníctvom mnohých periodík. V nich sa zaoberal hospodárskymi, 
politickými či sociálnymi problémami Slovákov, pričom svoju pozornosť za- 
meral predovšetkým na Spiš. Mišík zdôrazňoval potrebu lokálnych periodík 
určených širokým vrstvám spoločnosti, ktoré by mali pozostávať z článkov, 
ktoré by obsahovali informácie, potrebné na skvalitnenie života obyčajných 
ľudí, teda informácie z poľnohospodárstva či medicíny.29 

Jeho publicistická činnosť sa začala už počas štúdia v seminári, keď roku 
1865 publikoval v peštianskom Junoši, ktorý bol určený slovenskej mládeži. 
V nasledujúcom období publikoval pravidelne v Národných novinách, v ča-                         
sopise Vojtech, prispieval do Slovenských pohľadov, Literárnych listov, 
Časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Zborníka Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti či troch Osvaldových Tovarišstiev.30 

Kritika z Mišíkovej strany bola v jeho príspevkoch často adresovaná pre- 
dovšetkým maďarizácii: Áno, náš ľud hynie pod ťarchou neblahých pomerov 
politických, hospodárskych a kultúrnych. Kto to nevidí? Najvyššou politickou 
múdrosťou je u nás maďarizácia.31 Zároveň upozorňoval, že je potrebné, aby 
sa rodný jazyk rozvíjal predovšetkým v rodinách aj prostredníctvom doučo-                                                                                             
vania, čo by malo zabrániť klesajúcej vzdelanosti slovenských detí v maďar-
ských školách, ktoré vyučovaciemu jazyku zjavne nerozumeli. Súčasne to                                                                                               
malo byť zárukou, že slovenskí študenti svoj rodný jazyk nezabudnú. Na zá-                                                                                             
klade listu z roku 1891, ktorý bol adresovaný Andrejovi Kmeťovi, môžeme 
predpokladať, že niektorí národne uvedomelí kňazi, vrátane Mišíka a Kmeťa, sa 
situáciu so silnejúcou maďarizáciou snažili riešiť prostredníctvom memoranda,                                                                                             
ktoré malo byť odovzdané pápežovi Levovi XIII. počas ich púte do Ríma. 
Svoje argumenty opierali predovšetkým o skutočnosť, že maďarizácia môže 
poškodiť kresťanskú morálku i náboženstvo, keďže nie sú hlásané v jazyku,                                                                                           

28  ŠPIRKO, ref. 2, s. 21  –  22.
29  JURČIŠINOVÁ, ref. 20, s. 64  –  65.
30 ŠKULTÉTY, Jozef: Štefan Mišík, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti kapitulský vikár 

spišský. In: Národnie noviny. 1919, roč. 1, č. 173 s. 1.
31  MIŠÍK, Štefan: Listy zo Spiša I. In: Národnie noviny, 1882, roč. 8, č. 116, s.  2.
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ktorý je ľudu zrozumiteľný a najbližší. Mišík veril, že pápež pochopí opráv- 
nenosť ich požiadaviek, keďže sám sa prihovára svojmu národu jeho mate- 
rinským jazykom. Z listu ďalej vyplýva, že súhlasil s Františkom Sasinkom, 
aby spomínané memorandum odovzdali osobne. Žiadosť týchto uvedomelých 
Slovákov mala obsahovať: Prosili by sme, aby v seminároch, präparadiach 
stredných a nižších školách katolíckych vo všetkých biskupstvách, kde žijú 
Slováci, vyučoval sa slovenský jazyk v takej miere, aby budúci kňazi a učitelia 
boli v ňom úplne zbehlí, aby sme mali slovenských kat. spisovateľov, ktorí 
by kat. spisbu slovenskú pestovali a vzdelanosť kresťanskú medzi slovenským 
ľudom prostriedkom jeho vlastného jazyka rozširovali, aby slovo Božie u nás 
dôstojne bolo hlásené...32 Aký bol osud memoranda, nie je známe. 

Chladný neostal Mišík ani po neúspešných voľbách v roku 1910:             
Smutný výsledok najnovších snemových volieb nad slnce jasnejšie ukázal, 
akí ľudia majú teraz v rukách osudy nemaďarských obyvateľov Uhorska. 
Že gróf Khuen Héderváry...tak nemilosrdne bude si počínať voči Rumunom, 
Srbom, Nemcom a Slovákom to iste nik nemyslel a všetko hovorí len zato, 
že mu pri voľbách pomáhala „bez“božná klika Tiszovska, ktorej dôveroval...              
Ďalej v liste vyjadril obavy zo silnejúceho postavenia Nemcov: Slovom 
výsledok volieb otvoril oči mnohým Maďarom, aby videli, že s doterajšou                   
šovinistickou politikou k ničomu neprídu: národnosti nezničia a seba                                                                                           
oslabia, pripravujúc víťazstvo nemeckej politiky na celej čiare.33 Ďalšia          
výčitka bola adresovaná Slovenskej národnej strane jednak pre jej pasivitu, 
no zároveň jej vyčítal nezáujem o východ Slovenska, kde pod vplyvom 
dlhodobých odnárodňovacích snáh, sprevádzaných silnou maďarizáciou, 
národný duch ochabol. Odporúčal ho oživiť rôznymi aktivitami celonárod-
ného charakteru.34 Navrhoval: Za veľmi potrebné držím, aby naši osvedčení 
mužovia v T. Sv. Martine a okolí aspoň nakoľko im čas a prostriedky dovoľujú 
menovite v letnom čase robili turistické výlety do všetkých slovenských stolíc 
a tamejšie pomery z vlastného názoru poznali. Tým získala by vec národná 
viac, ako divadelnými predstaveniami, v niektorých slovenských mestách…35                              
Aj napriek mnohým výčitkám martinskému centru len s nevoľou prijal ten-
dencie na ich osočovanie na stránkach Ľudových novín, zdôrazňujúc pritom 
aj ich protislovenský charakter: V poslednom čísle tohto sprostého plátku, 
ktorý  od nového roku odoberať nebudem...čítal som i tú ohromnú šrobárovsku 
blbosť, že národnosť (naša) stojí pevne a ctí si ju každý, a že jedni s umelým 

32 ASNM Martin, sign. AK 30/22. 
33 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
34 JURČIŠINOVÁ, ref. 20, s. 63.
35 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
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hnevom volajú, že je ohrozená. Nuž je to veru hrozná zaslepenosť...každý... 
vidí, ako ju potlačujú ignorujú a ohrožujú vrahovia naši a chcú jej vykopať 
hrob v maďarskom štáte. Našu reč vyháňajú zo súdnych a školských siení,             
a nadutí ovšklopferi a la Bielik alebo šialení Šrobári s masarykovským 
klystýrom v ruke rozpisujú sa o umelom hneve...Takých oplanov urobíme 
neškodnými len tak, keď ich bez okúňania na pranier postavíme a ich                                                                         
sprosté táraniny viac odoberať nebudeme.36

Rok 1907 priniesol okrem iného aj nešťastné udalosti v Černovej, pričom 
Mišík svoj názor na túto udalosť vyjadril vo svojom liste priateľovi Andrejovi 
Halašovi. V ňom nesúhlasil s konaním Andreja Hlinku a obyvateľov Černovej,                                    
ktorí sa podľa neho nemali postaviť proti rozhodnutiu biskupa, ktorý konal 
tak ako mu to kázalo kanonické právo. Halašovi napísal: Hlinka bol by múdre                                                                                                               
urobil, keby pred svojim odcestovaním bol poučil statočných rodákov v Čer-                                                                                                                                     
novej, aby sa posviacke kostola neprotivil... Ja som presvedčený, že by ho ľud                                                                                               
ako miláčka svojho bol poslúchal a bolo by sa vyhlo toľkému nešťastiu. 
Surový tyran slúžny nebol by kázal strieľať do ľudu bezzbranného v tej 
mienke, že revoltuje.37 Ľahostajný mu neostal ani ďalší osud Andreja Hlinku.                                                                                               

36 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
37 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 

Rukopis Štefana Mišíka 
Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave, fasc. 65. 

KOVÁLIK-USTIANSKÝ, Ján: Pamiatke 
Štefana Mišíka. In: Slovák, 1924, roč. 6,              
č. 137, s. 1.
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Uvedomoval si, že jeho pozície sú oslabené aj tým, že stojí nielen pro-
ti  cirkevnej, ale aj svetskej moci. Ako dôvod odvolania videl, že Hlinka  
udržiaval kontakty s ľuďmi ako je Vavro Šrobár, teda s ľuďmi mimo viery.38

Okrem domáceho politického vývoja sledoval Mišík aj vývoj politickej 
situácie v Európe, pričom sa obával predovšetkým zhoršujúcich sa vzťahov 
medzi jednotlivými mocnosťami. Zaujímal sa najmä o situáciu na Apeninskom 
polostrove a vývoj Trojspolku. Na základe kontaktu s vysokými dôstojníkmi 
v našom loďstve disponoval Mišík informáciami o plánovanom vstupe Ta- 
lianska do vojny proti Rakúsko-Uhorsku a Nemecku. Súčasne upozorňoval  
na nepomer rakúsko-uhorského a talianského loďstva (1:3), silnejúce talianske 
pozície, hospodársky rast a nezávislosť od zahraničného dovozu.39 

Mišík vždy vystupoval predovšetkým ako národovec. Keď sa na prelome 
storočí sformovala skupina katolíckych kňazov okolo Františka Richarda 
Osvalda, ktorej cieľom bolo zvýrazniť v tomto období upadajúci význam 
bernolákovcov, Mišík sa stal jej neoddeliteľnou súčasťou. Svojou bohatou 
publikačnou činnosťou sa snažil naplniť ďalší cieľ Osvaldovej družiny, a to                                               
prebudenie záujmu o literatúru a vlastivedné disciplíny. Jeho príspevky boli 
uverejňované v homiletickom časopise Kazateľňa a v troch ročníkoch alma- 
nachu Tovarišstvo.40 Ako zástanca a šíriteľ spisovnej slovenčiny dbal na jej 
prísne dodržiavanie: Tlačiareň Winterova, zdá sa ešte ani na začiatku 20. sto-                                                                                          
letia nevie, že mäkké slovenské malé t, keď nestojí pred i alebo e, píše sa  
a tlačí ako ť... Prepisoval som temer všetky práce pre kalendár, aby len čím 
menej chýb bolo- a tu ho máš. Musím sa hanbiť, keď dačo takéto vyjde pod 
mojím menom.41 

Mnohostranné vzdelanie Štefana Mišíka sa prejavilo aj v jeho preklada- 
teľskej činnosti. Okrem všetkých slovanských jazykov ovládal aktívne maďar-
ský, nemecký, francúzsky jazyk a pasívne anglický, španielsky jazyk a väčší 
problém mu nerobila ani klasická latinčina či gréčtina. O jeho jazykových 
schopnostiach svedčí aj jeho knižnica, ktorá obsahovala značné množstvo 
zahraničnej literatúry. Prekladal diela od Shakepeara (Kráľ Lear, Sen v letnej 
noci, Povesť v zime, Veľa kriku pre nič), Kryla (bájky napr. Kvartet, Výchova 
Lva, Orol a pavúk, Husi a iné) či Irvinga (Vdova a jej syn). Jedným z naj-                                                                                      
dôležitejších prekladateľských počinov Štefana Mišíka je spolupráca pri pre-                                                                                            
klade Biblie do slovenského jazyka a preklad trojzväzkového nemeckého 

38 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
39 ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
40 ŠIMONOVIČ, Alexander: Osvaldova skupina. Kultúrne a spoločenské súvislosti. In ŠIMO- 

NOVIČ, Alexander (ed.): Kultúrne a estetické iniciatívy Osvaldovej skupiny. Bratislava 1997, 
s. 9 – 11.

41  ASSV Trnava, fasc. 272. List Štefana Mišíka Spolku sv. Vojtecha v Trnave zo 16. 6. 1901.
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ľudového katechizmu od Františka Špirága, ktorý napokon vyšiel v Spolku  
sv. Vojtecha v Trnave v roku 1907.42 

Okrem publicistických, prekladateľských, historických či etnografi ckých 
prác vyšli Štefanovi Mišíkovi počas života aj dve monografi e. Prvou bola 
teologická štúdia z roku 1879 Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého 
dľa Kalmeta, Bosizia a iných, ktorá vyšla v Kníhtlačiarenskom účastníckom                                                                      
spolku v Martine. Táto štúdia bola reakciou na rozvoj vied, ktoré sa slo-                                                                                           
vami Štefana Mišíka začali obracať proti viere a hlavne proti Biblii. Dôvody 
uvádza aj v úvode: Ako katechéta v ľudových školách mal som často nemilú 
príležitosť, byť svedkom istej „vysokoučenej“ mrzutosti...I dozvedel som sa 
neraz, že páni títo nič menej si neprajú, ako aby školské deti biblickým 
dejepisom...„morené“neboly... Záležalo mi hlavne na tom, abych vážnosť             
sv. Písma a vierohodnosť jeho oproti nepriateľskej kritike objasnil.43 Druhá, 
Kostol a fara v Hnilci, vyšla roku 1895 rovnako ako prvá v martinskom 
vydavateľstve. Pomerne malá len asi tridsať stranová práca zachytáva kom- 
plexný vývoj Hnilca vrátane jeho obyvateľov.44   

Národný duch Štefana Mišíka stál aj pri vzniku Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti a jej predchodcu, Národného domu v Martine. Snaha o vytvo- 
renie muzeálnej inštitúcie na Slovensku siahala až do 18. storočia, s cieľom 
zbierania a ochrany kultúrnych pamiatok národa. Vtedajšie pomery však takúto 
myšlienku nepodporovali a opäť sa oživila až po zatvorení Matice slovenskej. 
Roku 1885 sa objavil návrh sa postavenie budovy, ktorá by zastrešovala 
viaceré kultúrne inštitúcie ako divadlo, knižnica či výstavné priestory. Táto 
myšlienka dostala svoju reálnu podobu koncom augusta 1888, kedy bol po-
ložený základný kameň Národného domu.45 Mišík na tieto udalosti reagoval 
nasledovne: Stavba nášho „Domu“ napreduje a plní nádeje v pomoc Božiu 
a obetavosť šľachetných rodomilov, a my hľadíme v ústrety šťastlivému 
zavŕšeniu diela v presvedčení, že poslúži ku cti všetkým....a našej dobrej                
veci prinesie úžitok stonásobný.46 V nasledujúcom období neraz vyzýval aj 
prostredníctvom Národných novín, aby jednotlivé kraje začali zo zbieraním 
svojho kultúrneho dedičstva, pritom sám podporoval Národný dom rôznymi 
predmetmi a dokonca sľúbil odovzdať mu aj časť svojej knižnice.47 

42  ŠPIRKO, ref. 2, s. 54  –  55.
43 MIŠÍK, Štefan: Biblický dej potopy. Turčiansky sv. Martin 1879, s. 3. 
44  MIŠÍK, Kostol a fara v Hnilci, ref. 9, s. 3  –  29.
45  KOVÁČ, Michal: Národný dom v Martine. In: MISTRÍK, Jozef (ed.): Zborník Studia Aca-             

demica Slovaca. Bratislava 1990, s. 178  –  180. 
46  MIŠÍK Štefan: Museálne sbierky. In: Národnie noviny, 1888, roč. 19, č. 72, s. 1.
47 ASNM Martin, registratúra (ďalej reg.) Slovenského národného múzea (SNM). List Štefana 

Mišíka správe múzea a bibliotéky Národného domu z 23. 6. 1891.
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Postupom času sa Slovákom podarilo presadiť aj vznik Muzeálnej slov-
enskej spoločnosti (ďalej MSS), na ktorej čelo sa ako prvý postavil Andrej 
Kmeť. Vo svojich stanovách si okrem iného ustanovila vydávať Zborník 
MMS a Časopis MSS.48 Vo februári 1896 valné zhromaždenie MSS rozhodlo 
o vzniku odborov a jedným z referentov pre miestopis sa stal Štefan Mišík. 
O tejto jeho novej funkcii ho informoval vo svojom liste z 29. júna 1895 
Andrej Kmeť.49 Nová etapa práce pre MSS začína pre Mišíka v roku 1908, 
kedy sa po smrti Andreja Kmeťa stáva jeho novým predsedom. Rovnako              
ako jeho predchodca, aj Mišík pokračoval v predstave budovania múzea aj                
zo zbierok pochádzajúcich zo zahraničia. Avšak komplikovaná pozícia ne- 
dovoľovala Mišíkovi venovať sa predsedníctvu naplno, čo sa odrážalo aj             
na jeho sporadických účastiach na valných zhromaždeniach MSS.50 Nemohol 
sa zúčastniť ani toho roku 1914: Moje doterajšie zdravotné pomery nedovoľujú 
mi prísť k tohtoročnému valnému zhromaždeniu Mss...Ráčte to prosím oznámiť 
v najbližšom výborovom zhromaždení. Je mi veru veľmi ľúto, že osobne 
nemôžem byť medzi drahými rodákmi, no aspoň v Duchu budem s Vami...51 
Aj napriek tomu hľadal rôzne cestičky ako spoločnosť podporiť: Písal som 
naším bratom do Ameriky a prosil aby nezabúdali na múzeum naše, ktoré 
nevyhnutne potrebuje zväčšovania. Úfam, že prosba moja nebude daromná.52 

S Muzeálnou slovenskou spoločnosťou je bezprostredne spojená aj ďalšia 
vedecká a záujmová činnosť Štefana Mišíka, a to činnosť etnografi cká. Záujem 
o etnografi u u neho vzbudil už spomínaný Andrej Kmeť, pričom túto činnosť 
vykonával bez akéhokoľvek odborného vzdelávania a samozrejme na úkor 
svojich povinností v Hnilci.53 Keď v roku 1895 MSS vyzvala k zbieraniu 
ľudových piesni, Mišíka táto činnosť oslovila natoľko, že v priebehu troch 
rokov sa mu podarilo zozbierať takmer štyristo piesni, ktoré vyšli v zbierke 
Piesne zo Spiša. O svojich úspechoch informoval aj vo svojich listoch: 
...začal som zase zbierať ľudové piesne vo Spiši, a síce s výsledkom, aký 
som ani neočakával. Do dnes mám už 175 piesní asi na 10 hárkoch a ešte 
čakám piesne z Novej Ľubovne, Smižian, Hnilčeka, Viderníka a z okolia 

48 RYBECKÝ, Milan: Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre. Martin 1983, 
s. 65  –  66.

49 ASNM Martin, sign. AK 30/22. 
50  RYBECKÝ, ref. 48, s. 136  –  151.
51  ASNM Martin, reg. SNM. List Štefana Mišíka tajomníkovi MSS, Václavovi Vranému z 21. 6. 

1914.
52  ASNM Martin, reg. SNM. List Štefana Mišíka tajomníkovi MSS, Andrejovi Sokolíkovi z 23.             

2. 1912.
53  HLOŠKOVÁ, Hana: Kontexty prístupu Štefana Mišíka k folklóru. In: Príspevky k dejinám  

folkloristiky na Slovensku. Bratislava 2009, s. 27. 
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Kežmarku i zo Slovenskej Vsi.54 Jeho ďalšie zozbierané piesne boli neskôr 
uverejňované predovšetkým na stránkach Zborníka MSS. Pri zbieraní tohto 
kultúrneho dedičstva Spiša, ktoré považoval za skutočne bohaté, sa však neraz 
dostal do konfrontácie so svojou zlou fi nančnou situáciou, no i s neocho-                           
tnou obyvateľstva, čo vyjadril aj liste Andrejovi Reussovi: Tu na Spiši dalo by 
sa ovšem veľa sosbierať zaujímavého... Lenže ja tu bohužiaľ nemám k tomu                                                                                               
ani prostriedkov, ani času...Nedávno bol v Hnilčíku ako počúvam, i dr. Czambel                                                                                            
a chcel dačo vyskúmať...no šlo mu to ťažko, lebo ľud nemá dôvery k pánom. 
Len keď začal rozhadzovať zlatky, rozviazal sa jazyk jednej staručkej ženičke...
Ešte ťažšiu úlohu, než svetský človek má kňaz, lebo toho sa ľud hanbí alebo 
považuje ho za klamára, ľahtikára a nemravníka, keď sa na také veci dopytuje. 
Zkúsil som to pri sbieraní ľudových piesní. Ba našiel sa i jeden maďarónsky 
kat. farár, čo verejne s kazateľnice proti mne agitoval.55 Jeho ďalšia etno- 
grafi cká činnosť bola zameraná na zbieranie povestí, ktoré následne vychá-                                                                                          
dzali v Zborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Slovenské povesti zo spiš-                                                                                              
ského Hnilca, je zbierka povestí, ktoré Mišík ponecháva v miestnom dialekte. 
Pri každej z nich uvádza informácie potrebné na ich vedecké spracovanie. 
Táto zbierka, ktorú Mišík zostavil už skôr, napokon vyšla roku 1911.56 

Na Spiš nadväzovala aj jeho práca v oblasti histórie. V roku 1895 sa stal 
členom spišského dejepisného spolku, ktorý bol síce promaďarsky oriento- 
vaný, no svojim členom ponúkal výhodne získavanie ich publikácií. Mišík si 
uvedomoval, že bude síce vo vydaniach tých mnoho pleví, no nájde sa iste 
i dobré zrno.57 Svoje štúdie následne uverejňoval vo vtedajších periodikách, 
ako Slovenské pohľady, Zborník MSS, Časopis MSS či Národnie noviny,                 
v ktorým na pokračovanie vychádzali jeho Listy zo Spiša. Jeho činnosť v his-                                                     
torickej oblasti sa zameriavala na identifi káciu pôvodných názvov sloven-
ských geografi ckých objektov, vychádzajúc zo starších historických prác, 
venoval sa historicko-entografi ckej problematike rusínskeho obyvateľstva či 
nemeckej kolonizácii východného Slovenska. Zaujímavo môžeme hodnotiť 
etymologický výklad slova Spiš. Vychádza pritom zo základu slova Spiš                                                            
v jeho obdobách v nemeckom, maďarskom a latinskom jazyku, ktorý je  
podľa neho totožný zo základom slova župa a Spiš je potom totožný zo 
župiš/ župišťom.58 V roku 1897 bol v Zborníku Muzeálnej slovenskej spoloč-                                                        
nosti uverejnený Mišíkov topografi cký príspevok Miestne mená na Spiši, 

54  ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
55  ALU SNK Martin, sign. M 88 A3. 
56  ŠPIRKO, ref. 2, s. 43.
57  ALU SNK Martin, sign. 37 H 16. 
58  MIŠÍK, Štefan: Z prítomnosti a minulosti Spiša. In: Národnie noviny, 1883, roč.  14,  č.  90,  s.  2.
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ktorý rozpútal na stránkach spomínaného zborníka značnú polemiku. Na tento 
príspevok totiž reagoval  Dr. Stanislaw Eljaza Radzikowsky. Tento poľský 
historik nesúhlasil s niektorými názvami miest a vo svojom liste, ktorý odoslal                                                                                          
redaktorovi zborníka tieto „chybné“ názvy opravuje. Samozrejme k Rad-
zi-kowskeho pripomienkam neostal Mišík ľahostajný: Mojou povinnosťou 
ako kňaza a národovca je rozširovať pravdu a nie bludy. Preto si dovoľujem 
v záujme pravdy urobiť niektoré skromné poznámky na spomenutý dopis                
v nádeji, že zle vykladané nebudú. Zároveň hájil odbornosť svojej práce, ktorá 
bola zo strany poľského historika napadnutá: Veď od to kto, ako ja sbiera 
len surový materiál, nemožno ani žiadať, aby podával rýdze zlato bez piesku 
a blata. Naďalej však ostáva verný svojim záverom, čo argumentuje dobrou 
znalosťou miestneho nárečia, ako výsledku svojho dlhodobého pôsobenia               
na tomto území.59 Konfrontácia medzi Mišíkom a Radzikowským pokračovala 
na stránkach Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti aj v nasledujúcich 
vydaniach, načo sa Mišík ohradil slovami: Keď sbieral som miestne mená vo 
Spiši, nemal som v rukách žiadneho návodu...Pravdu má dr. S. Eliasz Radi-                                                                                         
kowsky, že sbierateľ miestnych mien má si vyznačiť malý okres a v tom nále-                                                                                             
žite pátrať a brať do povahy poťažnú literatúru. Ale u nás Slovákov nie 
je tak a, bohužiaľ, ani tak, ako u bratov Poliakov, ktoré majú svoje školy 
odchovávajúc národu tisíce inteligentných zberateľov. V celom Spiši, Šariši, 
Zemplíne a Abauj-Torne, sotva nájde sa 5 – 6 slovenských vzdelancov...60  

Radzikowský však nebol jediný, s kým sa Mišík dostal do polemiky. Ďalší 
konfl ikt v oblasti historicko-etnografi ckej problematiky rusínskeho obyvateľ-                                                                                          
stva viedol s Jozefom Škultétym. Ten zastával názor, že slovo Rusín, označuje 
nie národnú príslušnosť, ale výhradne náboženskú, čo Mišík odmietal.61 Opieral 
sa pritom o koncepciu postupného poslovenčovania rusínskeho obyvateľstva, 
ktoré prešlo týmto procesom z dôvodu nedostatočného rozvíjania rusínske-
ho národného ducha. Neskôr na túto teóriu nadviazal český etnológ Lubor   
Niederle, ktorý ju rozvinul, pričom Mišíka považoval za osobného konzultanta 
a spolupracovali aj na tvorení národnostnej mapy Spiša a Šariša.62 Rusínske 
obyvateľstvo Mišík čiastočne spomína aj vo svojej historickej štúdii z roku 

59  MIŠÍK, Štefan: Miestne mená vo Spiši. In: Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 1899,           
roč. 4, č.1, s. 60 – 68.

60 MIŠÍK, Štefan: Ešte raz „Miestne mená vo Spiši“. In: Sborník Museálnej slovenskej spoloč-           
nosti, 1899, roč. 4, č. 2, s. 168. 

61  ŠPIRKO, ref. 2, s. 41.
62  KOVÁĽ, Peter: Lubor Niederle a Samuel Czambel – český a slovenský pohľad na slovensko-             

-rusínske etnické hranice na začiatku 20. storočia. In: Dejiny. Prešov 2006, č. 1, s. 16 – 18. 
Dostupné na internete:< http://dejiny.unipo.sk/docs/ Dejiny_1_2006.pdf>.
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1896, Slovo o kolonisácii Spiša, v ktorej rovnako ako v predchádzajúcich 
vychádza zo štúdií Jozefa Hradszkého, ktorý považoval toto obyvateľstvo             
za pôvodné, a teda sídliace na našom území ešte pred vznikom Uhorského 
kráľovstva. Mišík tieto tvrdenia odmieta a argumentuje listinami z 12. a 13. sto-                                                                                         
ročia, ktoré takéto obce ešte vôbec nespomínajú, pričom datuje ich vznik                 
do 14. storočia. Otázku rusínskej kolonizácie, predstavuje len jeden z problé-
mov, ktoré Mišík načrtáva v spomínanej štúdii. V prvom rade nepochybuje                                              
o praslovanskom osídlení Spiša. Skutočnosť, že na severe sa používa poľština, 
vysvetľuje ako dôsledok neustále na meniacich hraníc medzi týmito krajinami. 
Nezabúda ani na nemeckú kolonizáciu a tragické dôsledky tatárskeho vpádu.63

Príspevok z roku 1900, Výlet k Spišskému hradu, je ďalšou transformá- 
ciou Mišíkových historických znalostí. Tento cestopisný článok je zároveň 
aj krátkou sondou do histórie Spišského hradu.64

Odchod z Hnilca

Po októbri 1918 nastali v slovenskej spoločnosti výrazne zmeny, ktoré         
sa prejavili aj v živote Spišského biskupstva, a teda aj v živote Štefana Miší-
ka. V novovzniknutom Československom štáte, v tomto období prebiehalo 
menovanie nových biskupov nezvyčajne dlho, a tak boli neraz do biskup-
ských úradov dočasne menovaní biskupskí vikári.65 Takáto situácia nastala           
aj na Spiši. Na jar 1919 umiera biskup Alexander Párvy a biskupský stolec  
ostáva prázdny. Po odmietnutí vikárskej funkcie Martinom Kheberichom, padla 
druhá voľba na Štefana Mišíka, ktorý bol do tejto funkcie zvolený 14. apríla 
1919. Bola to nanajvýš dramatická chvíľa. Pred duševnými očami starého 
Mišíka prebehol celý vyše päťdesiatročný kňazský život so všetkými krivdami, 
strádaním a ustavičným zaznávaním, čo ho najviac bolelo. Aj pri mnohých                                                
a mnohých pokusoch vyslobodiť sa z Hnilca ostával tam, a teraz keď 
sa mu už pred očami čítali kontúry čerstvej mohyly nad vlastným 
hrobom v hnileckom cintoríne, teraz ho zvú aby zaujal prvé miesto                                                                                           
v spišskom biskupstve. Na chvíľu zaváhal, potom zaťal päsť... „Pôjdem.“                
a odišiel na Spišskú Kapitulu, aby sa už nikdy viac nevrátil do Hnilca.66                                                                    

63  MIŠÍK, Štefan: Slovo o kolonisácií Spiša. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 1, 
s. 21  –  24.

64  MIŠÍK, Štefan: Výlet k Spišskému zámku. In: OSVALD, František Richard (ed.): Tovaryšstvo III. 
Ružomberok 1900, s. 251  –  262.

65  RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. In: Česko-slovenské vztahy 1914 – 1945. Brati- 
slava – Praha 1997, s. 77. 

66 ŠPIRKO, ref. 2, s. 22  –  23. 
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Zvolený 76-ročný vikár v tomto období už 
v zlom zdravotnom stave, však svoju funkciu 
vykonával len ofi ciálne a správu biskup-                                                           
ského úradu spočiatku viedli maďarskí kano- 
nici a neskôr prešla do rúk Jána Vojtaššáka.67 
Štefan Mišík umrel krátko po svojom zvolení 
27. júla 1919, pričom ani za tie tri mesiace 
necítil sa dobre, lebo dávali mu pocítiť, že 
ho z nutnosti vyvolili, ani úradu tomu zod- 
povednému oslovenia mu nedali.68 

  

Spomienky na Štefana Mišíka

Prvý podnet na uctenie si života a diela 
Štefana Mišíka prišiel už rok po jeho smrti                                                     
z iniciatívy Matice slovenskej, ktorá sa roz-                                                         
hodla pomník umiestniť v Hnilci. Táto ini- 
ciatíva však nikdy nedostala reálnu podobu. 
Roku 1924 sa však aspoň o dve pamätné 

67  LETZ, Róbert: Mišík Štefan. In: PAŠTEKA, Július: Lexikón katolíckych kňazských osobností 
Slovenska. Bratislava 2000, s. 941.

68  MNOHEĽ, Štefan: Skromný kvietok k oslave Štefana Mišíka. In: Slovák, 1924, roč. 6, č. 136,            
s. 2. 

69  RAPOŠOVÁ, Mária: Pamätníky Štefana Mišika. In: Knižnica, 2004, roč. 5, č.7, s. 379. 

Fotografi a Štefana Mišíka
Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave,

fasc. 395. č. 1.

tabule postaral Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.69                
K ich slávnostnému odhaleniu došlo 15. júla 1924 v Hnilci za prítom-                     
nosti mnohých významných osobnosti. Prvá tabuľa bola umiestnená na bu-                           
dove miestnej fary, kde svoju úctu Mišíkovi prejavil svojou básňou, Pamiatke                          
Štefana Mišíka, Ján Kovalik-Ústianský. Vo svojich príhovoroch si ho medzi 
inými uctili aj biskup Ján Vojtaššák, či tajomník Matice slovenskej Štefan 
Krčméry. Ten vo svojom príhovore nezabudol pripomenúť Mišíkov vzťah                
k tomuto kraju a jeho ľuďom: Ako Vás miloval o tom môžem svedčiť sám:                                                                                    
Dva kraje má Slovensko, ktoré sú mimoriadne milé duši mojej: Orava                   
a Spiš...Spiš milovať naučil ma Štefan Mišík...Učil nás poznávať kraj Váš              
a naučil nás, že možno milovať i zem. Možno úprimne milovať vrchy Vaše                                                                                         
i hory Vaše i skúpe polia, ktoré obrábate v potu tvári svojej. Učil nás poznávať 
históriu kraja tohoto...Učil nás poznávať Vás, bratov svojich tu  na Spiši: Váš 
život, Vašu reč...Poznávať Vás a milovať Vás. Ja som zato prišiel aby som 
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Vám za mnohých povedal, že ste srdcu nášmu blízki, že Vás srdečne milu- 
jeme láskou Mišikovov.70 Druhá pamätná tabuľa bola umiestnená na Belav-                                                                                          
skej skale nad Hnilcom, kde je napísané: Na týchto výšinách rád hovieval 
Štefan Mišík, národovec, učenec, kňaz. 1844 – 1919. Miloval vrúcne ľud               
i kraj. Kto čítaš vrúcne spomínaj. V roku 1926 sa mu pri príležitosti otvo- 
renia novej budovy Matice slovenskej ušla ďalšia pocta v podobe stuhy                
a v roku 1949 bol na jeho hrob v Spišskej kapitule položený z iniciatívy 
Jána Vojtaššáka nový travertínový kameň.71  

Odnárodňovacie snahy maďarskej vrchnosti boli charakteristické pre 
celé obdobie života Štefana Mišíka, pričom už od svojich študentských čias 
pociťoval ich dôsledky. Stal sa vyhnancom v ďalekom a biednom Hnilci                   
v „bezpečnej“ vzdialenosti od Martina a ďalších národovcov. Avšak ani tam 
sa nepodarilo potlačiť národného ducha Štefana Mišíka, ktorý naďalej pokra- 
čoval vo svojej národne orientovanej činnosti. Ako člen Spolku sv. Vojtecha, 
Osvaldovej skupiny či Muzeálnej slovenskej činnosti, ktorej neskôr predsedal, 
sa snažil o zachovanie a pestovanie národného jazyka a hmotnej kultúry.                  
S uvedenými inštitúciami priamo súvisí aj jeho rozsiahla literárna činnosť,                  
z ktorej je potrebné vyzdvihnúť predovšetkým jeho preklady svetových diel 
(diela Shakespeara, Kryla) či preklad Špiragovho katechizmu. Štefan Mišík 
bol však v prvom rade kňazom, a to kňazom, ktorý nezabúdal na svoje 
povinnosti a svojmu ľudu v Hnilci verne slúžil 45 rokov. 

70  KRČMÉRY, Štefan: Štefan Mišík. In: Národnie noviny, 1924, roč. 55, č. 49, s. 1.
71  RAPOŠOVÁ, ref. 69, s. 379 – 380.
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ŠTEFAN MIŠÍK

Katarína Ružbacherová

This paper deals with the biography of Štefan Mišík (1844 – 1919). Štefan Mišík 
was the most interesing person of history of Eastern Slovakia. He was Slovak priest, 
historian, ethnographer, and especially nationalist, who worked almost all his life on 
Spiš, in Hnilec. 

The name Štefan Mišík is inextricably linked to the Slovak Museum Society, 
which he presided in the years 1908 – 1919. It served as a member Osvald's suite, 
Association St. Adalbert. Simultaneously, paper deals on short with the translations, 
literary publicist, published in contemporary periodicals. Štefan Mišík worked his 
lifetime for his slovak nation. As a writter and journalist published he in periodicals 
as Slovenské pohľady, Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Časopis Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti, Národnie noviny, Kazeteľna etc. Inasmuch as Mišík worked 
almost all his life in the village Hnilec, this paper can also serve to examine the 
history of Spiš in the period of the second half of the 19th century and the early years             
of the 20th century and also to examine the history of Slovak Museum Society.
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ČINNOSŤ REDEMPTORISTOV NA SPIŠI
V ROKOCH 1884 – 1921

(PRED PRIJATÍM KLÁŠTORA V PODOLÍNCI)

Martin Macko

Štúdia zachytáva činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – ľudovo 
nazývanej rehoľa redemptoristov – na Spiši v rokoch 1884 až 1921, teda 
medzi prijatím prvého angažmán v tomto regióne až do prebratia uprázd-
neného kláštora piaristov v Podolínci. Keďže v južnej časti Spiša, ktorý bol 
cirkevno-administratívne súčasťou Rožňavskej diecézy, sa v spomínanom 
období redemptoristi neangažovali, zaoberá sa štúdia len časťou, ktorá 
patrila pod Spišské biskupstvo, vrátane časti, ktorá po Prvej svetovej vojne 
pripadla Poľsku.    

Od založenia kongregácie po prvé misie v Spišskej diecéze

Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil Alfonz de Liguori (1696                 
– 1787). Tento šľachtic z Neapola, pôvodne vysokovzdelaný právnik, ako 
tridsaťročný bol vysvätený za kňaza. Neskôr v roku 1732 zhromaždil okolo 
seba niekoľko mužov a založil misijné spoločenstvo na katechizáciu okra-
jových vrstiev vidieckeho obyvateľstva. Nové rehoľné spoločenstvo bolo 
ofi ciálne uznané pápežom Benediktom XIV. v roku 1749. V roku 1762 bol 
Alfonz de Liguori vymenovaný za biskupa v Sant Agata de Goti. Napriek 
tomu sa však neprestal venovať svojmu spoločenstvu a misiám, pričom bol 
aj literárne veľmi plodný. Zomrel v roku 1787 v kláštore svojej kongregácie 
v Pagani v južnom Taliansku.

Vďaka neúnavnému propagátorovi kongregácie, Klementovi Mária Hof-
bauerovi (1751 – 1820), rodákovi zo Znojma, sa kongregácia v roku 1820                     
s povolením panovníka Františka I. (1768 – 1835) usadila ofi ciálne aj                               
v Habsburgskej monarchii. Napriek mnohým snahám sa však v Uhorsku až                
do rozpadu monarchie nepodarilo založiť jediný dom kongregácie. Redempto-                          
risti však boli v Uhorsku činní aspoň ako ľudoví misionári, a to najmä medzi 
nemeckým a slovenským obyvateľstvom. Vôbec prvé misie na území Uhorska 
vykonali v roku 1856 v Starom Budíne. Jednalo sa o nemecko-slovenské 
misie, i keď misionári ešte kázali tamojším Slovákom robotníkom asi česky.1            

1  Generálny archív redemptoristov v Ríme (ďalej AGHR), 0500, UL 0002, Chronica et labores 
apostolici, zväzok. I. 1820 – 1865, s. 153.
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Ich prvé pastoračné angažmán na území dnešného Slovenska spadá do roku 
1874. Vtedy redemptoristov so schválením nitrianskeho biskupa Augustína 
Roškovániho povolal do farnosti Horný Vadičov tamojší farár Ján Lerch 
(1834 – 1890) na návrh kaplána Jána Kmoška (1845 – 1902), ktorý bol               
v diecéze poverený vedením Bratstva sv. ruženca. Pôvodne Ján Kmoško 
chcel zavolať dominikánov z Poľska,2 keďže tí sa ale na to v tej dobe necí- 
tili pripravení, ponuku dostali redemptoristi z kláštora v Koclířove neďa-                                                  
leko Svitavy na česko-moravskom pomedzí. Tieto prvé misie sa konali                                                  
od 4. do 15. októbra 1874. Nasledovali misie v Rajci (16. – 30. októbra)  
a v Kysuckom Novom Meste (od 31. októbra do 13. novembra). Počas 
týchto misií vyvolal nadšenie medzi ľudom telegram pápeža Pia IX., ktorým 
cez svojho sekretára kardinála Giacoma Antonelliho (1806 – 1876) poslal 
požehnanie misiám, misionárom, ako aj Bratstvu svätého ruženca. Podporu 
dielu misií a spokojnosť nad ich priebehom vyjadril v liste misionárom aj 
nitriansky biskup Augustín Roškováni. Počas štvrtých misií vo Veľkej Divine 
boli misie zo strany štátnych úradov zakázané ako protištátna panslávska 
agitácia. Ďalšie plánované misie vo Višňovom sa tak ani nezačali, naopak, 
redemptoristi boli vypovedaní naspäť do Čiech. 

Nevôľu k zákazu misií vtedy prejavilo 47 kňazov, ktorí sa 30. – 31. 
januára 1875 stretli v Žiline a žiadali prísne vyšetrenie udalosti a okolností, 
ktoré predchádzali tomuto incidentu. Redemptoristov sa energicky zastal najmä 
rajecký farár a dekan Ján Riha (1820 – 1888). Biskup Roškováni oboznámil 
s týmto ostrihomského arcibiskupa kardinála Jána Simora (1813 – 1891)                                                                                       
a obaja poslali v tejto veci protestnú nótu na Ministerstvo kultu do Budapeš-
ti. Hoci biskup Roškováni na najvyšších miestach urobil kroky v prospech 
redemptoristov a hoci sa mnohí domnievali, že vyšetrovanie prinesie rýchly 
a uspokojivý výsledok, nestalo sa tak. I keď sa to môže zdať paradoxné, zdá 
sa, že za celým týmto konfl iktom, ktorý dosiahol až na najvyššie cirkevné                  
a vládne miesta, stál osobný konfl ikt dvoch čelných predstaviteľov v spomí-
nanej obci Veľká Divina; na jednej strane farára a na strane druhej židovského 
krčmára, ktorý bol zároveň richtárom.3 

Trvalo niekoľko rokov, kým sa niekto opäť odvážil pozvať redemptoristov. 
S týmto nápadom prišiel Peter Tomkuljak (1838 – 1894),4 farár v Detvianskej 

2  V článku MACKO, Martin: Prvé pastoračné angažmán redemptoristov medzi slovenským 
obyvateľstvom v roku 1874 a kauza podpory spolku striezlivosti. In: Kultúrne dejiny, roč. 3, 
č. 1, 2012, s. 62 je kvôli chybnému prekladu z latinského textu nesprávne uvedené, že išlo                 
o dominikánov z Bratislavy. 

3  MACKO, Martin: Prvé pastoračné angažmán redemptoristov, c. d., s. 60 – 75.
4  Peter Tomkuljak (1838–1894), vysvätený 1863, v rokoch 1869 – 1878 profesor cirkevného 

práva a cirkevných dejín, v roku 1878 zosadený z profesúry pre jeho proslovenské zmý-
šľanie a ustanovený za farára v Detvianskej Hute. PETROVSKÝ, Karol: Tomkuljak Peter. 
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Hute, ktorý sa s redemptoristami zoznámil cez P.5 Karla Nováčka (1837 – 
1911) v roku 1875, keď ten dával po nemecky pôstne kázania v katedrálnom 
chráme v Banskej Bystrici. Štyri roky sa Tomkuljakovi nepodarilo získať toto 
povolenie od svojho biskupa. Pre túto myšlienku však získal svojho priateľa, 
farára Juraja Bohorčíka z vedľajšej farnosti Veľká Suchá (v súčasnosti časť 
obce Hrnčiarska Ves), ktorá však už patrila do Rožňavskej diecézy. Rožňavský 
biskup Juraj Schopper (1818 – 1895) dal 14. apríla 1882 toto povolenie bez 
problémov, a vďaka tomu povolil následné konanie misií aj banskobystrický 
biskup Arnold Ipolyi-Stummer (1823 – 1886).6 

Misie prijal kláštor v Červenke u Litovli na Morave, kde bol v tom čase 
predstaveným P. Ján Tomášek (1839 – 1906), ktorý sa na najbližších dvadsať 
rokov stal zodpovedným za misie na Slovensku. Spomínané dvoje misie 
sa uskutočnili od 20. augusta do 17. septembra 1882. Keďže počas prvých 
misií nedošlo k žiadnemu zásahu štátnych orgánov, farár Peter Tomkuljak si 
dodal odvahu a potom, čo sa začali misie u neho, uverejnil v Katolíckych 
novinách oznam:

Oznamujem nášmu, zo všetkých strán utlačenému národu slovenskému 
túto radostnú novinu: Na sv. Štefana, kráľa uhorského začaly sa s privole-
ním Jeho Osvietenosti p. J. Schoppera, biskupa rožňavského vykonávať 
sv. missie vo Veľkej Suchej (Gemerská stolica). Keď tamže s nevýslovným 
zdarom sv. missie sa zakončily, prišli tíže misionári z rehole Redemptoris-                                 
tov tiež s privolením Jeho Excellencie p. Arnolda Ipolyi, biskupa bystrického  
na Detvanskú Hutu (Zvolenská st.)7

Okrem toho Tomkuljak postupne uverejnil celý priebeh misií a aj nasledu-
júce roky stále prispieval do misijnej rubriky, i keď jeho články boli čím ďalej 
tým viac jeho vlastnými úvahami a strácali postupne faktografi ckú hodnotu.8 
Napriek tomu zverejnením článkov o misiách urobil tejto forme pastorácie 
veľkú reklamu a prispel k „znovuoživeniu“ ľudových misií medzi Slovákmi. 
Práve vďaka týmto článkom sa rozhodol do svojej farnosti redemptoristov 
povolať farár z Turzovky, František Togányi (1816 – 1894), jeden z tých, 

In: PAŠTEKA, Július (ed.): Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 
2000, s. 1398.

5 P. – skratka z lat. pater, ako označenie rehoľného kňaza.
6  MACKO, Martin: Das Engagement der Redemptoristen in den östlichen und südlichen             

Kronländern der Monarchie 1848 bis 1918. Dizertačná práca, Wien, 2012, s. 145 – 146.
7 TOMKULJAK, Peter: Detvanská Huta. In: Katolícke Noviny č. 18, 20. 9. 1882, s. 141. 
8  TOMKULJAK, Peter: Missie. In: Katolícke Noviny č. 13, 1882, s. 162 – 164, 180, 187 – 189; 
č. 14, 1883, s. 11 – 12, 18 – 19, 26 – 27, 43 – 44, 67, 115 – 117, 124, 163 – 164, 186 – 187;                
č. 15, 1884, s. 123 – 124; č. 16, 1885, s. 15 – 16, 23 – 25, 168 – 169 atď.   
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ktorí v roku 1874 protestovali proti zákazu ľudových misií. Keďže úrady stále 
mlčali, povolil návrat ľudových misionárov do svojej diecézy aj nitriansky 
biskup Augustín Roškováni, a tak sa mohli od 15. júla do 1. augusta 1883 
misie v Turzovke realizovať.9  

Prvé angažmán na Spiši

Nový priaznivý vietor si všimol aj istý čitateľ Katolíckych novín zo Spiša 
a už na jeseň 1882 vyzýval ku konaniu ľudových misií i v Spišskej diecéze:

Za príkladom Jeho Eminencie najd. pána kardinála primáša zaviedol toho 
leta duchovné cvičenia v dioecesi svojej aj Jeho Excellencia osv. pán biskup 
spišský. (...) Veru tešíme sa, že učinen vážny počiatok s duch. cvičeniami pre 
kňazstvo, jakých v biskupii spišskej niet pamätníka; teraz tým väčšia úfnosť, 
že prepotrebné sv. missie pre ľud budú tiež nasledovať u nás. Otcovia Jezuiti, 
Lazaristi, Redemptoristi túžobne čakajú za pozvaním, – i kde ešte prekážky? 
– Smutno by bolo, keby politika krčmárska – jako nie tak dávno v Trenčian-
sku – hamovala i ďalej dobrú vec; a to, čo je k všestrannému prospechu 
ľudu, najmä k jeho dušnému spaseniu slúži, sprostou frásou panslavismu sa 
biľagovalo. Nádej naša rastie tým viac, čo z týchto „Kat. Novín“ vyrozumeli 
sme, že sv. missie pre ľud v susedných biskupstvách: rožňavskom (v Suchej), 
bystrickom (v Detvahute) s veľkým prospechom začaté boly.10   

 
Skutočne netrvalo dlho a redemptoristi sa dostali aj do Spišskej diecézy, 

najskôr na Oravu a následne na Spiš. Na spomínané misie v Turzovke sa pri-                                                                                    
šiel pozrieť aj farár z Tvrdošína z Oravy, Michal Krištovčák (1816 – 1886), 
takisto propagátor Spolkov striezlivosti, ktorý pri plánovaní misií v Turzovke 
tiež požiadal o misionárov. Keď sa však dopočul, že misionári budú z Moravy, 
bol rozhodnutý zavolať radšej lazaristov alebo jezuitov z Haliče. Bál sa totiž, 
že jeho veriaci nebudú rozumieť misionárom, ktorí budú kázať po česky.                                                                                         
V Turzovke ostal viacero dní a keď sa osobne viackrát rozprával s misionár- 
mi a počul ich kázať slovenčinou, i keď nedokonalou, zmenil svoj názor. Tak 
mohli nakoniec redemptoristi od 5. do 17. augusta 1883 predsa len odbaviť 
prvé ľudové misie v Spišskej diecéze v Tvrdošíne. Po veľkom úspechu misií, 
ktoré postavili „hore nohami“ celé okolie (10 000 prijímaní), sa tak otvoril 
nielen celý región, ale celá diecéza pre ľudové misie. Podstatné totiž bolo, že 
na misie prišli pomáhať spovedať dve desiatky diecéznych kňazov z okolia, 

 9 MACKO, Martin: Das Engagement der Redemptoristen, c. d., s. 147.
10 ANONYMUS: Dopisy. Zo Spiša. In: Katolícke Noviny č. 21 z 5. 11. 1882, s. 164.
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ale aj zo Spiša. Títo mali tiež spočiatku predsudky a výhrady voči misionárom, 
o ktorých vedeli, že prichádzajú z českých krajín, avšak nakoniec aj u nich 
prvotná antipatia opadla a pod vplyvom udalostí ju nahradilo nadšenie.11  

Rok po týchto udalostiach sa redemptoristi dostali aj na Spiš. Hoci kronika 
nehovorí presne o tom, ako k tomuto pozvaniu prišlo, možno sa domnie-            
vať, že bolo priamym dôsledkom misií v Tvrdošíne. Redemptoristov pozval 
totiž Vojtech Oravec (1854 – 1920), ktorý v rokoch 1880 – 1882 pôsobil                 
ako kaplán v Tvrdošíne.12 V dobe konania misií tam už síce nepôsobil, ale 
je veľmi pravdepodobné, že o týchto misiách bol informovaný, ba dokonca                 
že sa na nich aj osobne zúčastnil. Ako novovymenovaný farár v Lučivnej 
sa rozhodol aj on povolať misionárov do svojej farnosti.

Tak mohli redemptoristi prvýkrát vstúpiť na Spiš, čím sa im otvorila oblasť                                                            
s novými výzvami. Hoci išlo o najzápadnejšiu časť Spiša, pre redemptoristov 
to boli dovtedy najvýchodnejšie misie v celej monarchii. Je síce pravda, že 
už v roku 1883 sa redemptoristi usadili vo východnej Haliči v Mościska                                       
(v sú časnosti              na Ukrajine), avšak misie z tohto kláštora sa za-    
čali robiť až od roku 1886.13 

Misie vo farnosti Lučivná sa odohrávali vo fi liálke v Nižnej Šuňave, 
kde býval aj farár, keďže fara v Lučivnej bola neobývateľná. Redemptoristi            
P. Ján Tomášek, Ignác Bláha (1842 – 1917) a P. Jozef Částek (1851 – 1936) 
prišli na miesto konania misií priamo na Štedrý večer a ofi ciálny program 
misií začali na druhý deň, 25. decembra. Typickým kvetnatým štýlom svojej 
doby referujú o misiách aj Katolícke noviny:

Nemenej vrelú vďaku zaslúži v. p. farár v Lučivnej, Adalbert Oravecz,               
že zaprevadil do spiaceho Spiša sv. missiu pre veriaci ľud, jakej tam od ne-                                                                                     
pamäti nebolo. Poneváč fara r. k. v Lučivnej je pustá, býva farár v horárni 
v D. Šuňave. Je to tu vlasť šumných, bujných, nekonečných lesov, jaké                   
od pradávna rastú a hynú medzi Vysokou Tatrou a Královou Holou, je to 
tu vlastne tatranská Šumava. (...) Bože môj, v tom mori hôr a lesov vyzer-
alo to práve v noc Božieho narodzenia, kedy sa rodil aj rok 1885, vyzeralo 
podobne jako kedysi o tom čase v Betleheme judskom. Andeli – poslovia 
nebeski na bielunkých krýdlach sňažnej zimy v osobách ctihodných otcov 

11 Archív Pražskej provincie redemptoristov na Svatej Hore (ďalej APP), Kronika kláštora 
Červenka u Litovle 1860 – 1883, zväzok I., s. 378 – 381.

12 Archív Biskupského úradu Spišské Podhradie (ďalej ABÚ-SP), Protcollum status personalis 
sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 86 – 87.

13 Prvé sa uskutočnili vo farnosti Kulików (dnes        na Ukrajine) v Lvovskej arcidiecéze. 
Podrobne k téme redemptoristických v tomto období misií v Haliči viď. NOCUŃ Edward: 
Misje parafi alne Redemptorystow polskich w latach 1886 – 1918, Kraków, 1998.
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misionárov sostupiac s ohnivého tátoša prirazili sem o 7 1 hod. večer, teda 
práve v štedrí, či dohviezdny večer.14

Ale aj predstavený misie P. Ján Tomášek ešte priamo z Nižnej Šuňavy 
napísal list do Ríma svojmu spolužiakovi z teologických štúdii v Rakúsku, 
Karolovi Dilg von Dilgskronovi (1843 – 1912),15 v tom čase generálnemu 
kon-zultorovi, ktorý ovládal aj češtinu.16 To čo napísal do Ríma, poskytol 
potom aj kronikárovi domu kláštora v Červenke. V oboch týchto dokumentoch 
sú zachytené skutočnosti, ktoré urobili najväčší dojem na misionárov. Najskôr              
to boli vonkajšie prírodné pomery: vrchy dosahujúce 8000 a 9000 stôp, mo-
hutné lesy a podmienky vhodné nanajvýš na dopestovanie zemiakov (Erdäpfel)                  
a ovsa. Tieto skutočnosti priamo vplývali aj na ľud, ktorý misionári popisujú 
ako strašne zanedbaný a spustnutý (doslova zdivočený). Zaznamenávajú, že 
neresť pijanstva bola rozšírená v takej miere, ako ju sotva kde videli. Pilo sa 
pri všetkých príležitostiach. Na krstiny sa pozývali okrem krstných rodičov                
aj všetci príbuzní, pričom padlo do 50 litrov páleného. Obdobné to bolo aj             
pri pohreboch, kde smútiaci nakoniec ležali spití po celom dome. Svadba sa                                                                                          
držala celý týždeň a aj v piatok sa jedlo mäso. Šieste prikázanie mladí ľudia  
akoby ani nepoznali. Dievčatá sa vydávali veľmi skoro. Často začínali nad-                                                                                        
väzovať známosti už v pätnástich, šestnástich rokoch, ba niekedy aj v dva-                     
nástich. Redemptoristov z Moravy však prekvapilo, že napriek tomuto všet-
kému bolo manželstvo pokladané za posvätné a manželská nevera bola veľmi 
zriedkavá. Že to takto ďaleko zašlo, za to mohli podľa P. Tomáška nielen 
prírodné pomery, ale vo veľkej miere i samotní kňazi, ktorí tu dlhú dobu ľud 
skôr kazili než pozdvihovali. Na fare sa vraj pilo a tancovalo rovnako ako 
v krčme, až dokým do farnosti neprišiel farár Vojtech Oravec. Okrem zlého 
príkladu kňazov tu ešte boli po celej farnosti v každej jednej obci krčmy, 
ktoré viedli židia. Farár Oravec začal boj aj proti židovským krčmám tým, 
že zaviedol vo farnosti Spolok striezlivosti. To viedlo až k tomu, že dostal 
anonymný výhražný list.17 Na pomoc v tomto zápase si farár Oravec povolal 
misionárov. Aby mal na výdavky, sám sa zriekol fajčenia a pitia vína.18 

14 ANONYMUS: Od Vysokej Tatry. In: Katolícke Noviny č. 5 z 5. 3. 1885, s. 40.
15 Generálnym konzultorom bol Dilgskron od roku 1883 do 1909.
16 Listy J. Tomáška adresované K. Dilskronovi, ktorých sa zachovalo 44 (od 4. 1. 1884 do 31. 

10. 1905) a v ktorých referuje aj o misiách na Slovensku, sú písané švabachom v nemčine 
s občasnými latinskými a českými výrazmi.

17 Vraj sa potom zistilo, že list pochádzal od židov. Každopádne to bolo dosť zvláštne, keďže 
list bol zostavený v latinčine. Aspoň tak je citovaný v kronike, ale aj v liste P. Tomáška, 
ktorý odoslal do Ríma.

18 O insolventnosti farského spoločenstva svedčí aj fakt, že farár nemal ani dosť omšových 
štipendií. Nejaké mu zadovážili samotní redemptoristi. 
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Celkovo boli tieto prvé misie na Spiši misionármi hodnotené ako jedny                 
z najťažších vôbec. Ľudia síce prijali misionárov s radosťou a so spevom,                
aj sa zúčastňovali vo veľkom počte, avšak nemohli pochopiť, že pijanstvo               
a spomínané známosti by mohli byť nejaké vážne previnenia. Keď misionári 
kázali o tom, že tieto veci sú nedovolené a hriešne, mladí ľudia sa nad tým 
smiali. Predsa však, ako píše kronikár, nakoniec ukázali dobrú vôľu zmeniť sa.                                                                                            
Pri odchode misionárov bola na nohách celá dedina, všetci im ruky bozkávali 
a odprevádzali ich so zástavami a piesňami. 

Počas misií sa však, čo sa dalo očakávať, vyhrotil konfl ikt farára s miestnymi                                                                                     
židovskými krčmármi a obchodníkmi. Zatiaľ čo misionári z kazateľnice agi-
tovali proti krčmám a tým atakovali židov, židovskí hostinskí, ktorí pôsobili aj 
ako lokálni „bankári“, odmietli miestnym zmieňať peniaze s poznámkou nech 
idú k tým, ktorí prijímajú peniaze v kostole. Podľa rozsahu, aký sa v kro-                                                                                                
nikách a misijných záznamoch venoval referovaniu o židoch v slovenských 
obciach, boli redemptoristi mimoriadne citliví na „dedinské židovstvo“ v Hor-                                                                                             
nom Uhorsku. Tým, že ich činnosť na tomto území bola, počnúc rokom 1874, 
niekoľko desaťročí silne prepojená s „protialkoholickou kampaňou“, podporou 
spolkov striezlivosti ako aj slovenského živlu vôbec, konfl iktom tohto typu sa 
takmer nedalo vyhnúť. Pri misiách v južnejších častiach Uhorska, kde tieto ne-
boli prepojené s podporou spolkov striezlivosti a kde len zriedkavo dochádzalo                                                                                       
ku konfrontácii so židovstvom, kroniky židov takmer ani nespomínajú.               
Po skončení misií poslal farár Oravec do červenského kláštora list, ktorého 
nemecký prepis sa takisto nachádza v kronike. Píše v ňom, že ďalší ľudia 
vstúpili do Spolku striezlivosti a takisto sa rozrástlo s tým spojené Bratstvo                  
sv. ruženca. V liste sa vracia aj k židom. Zistil, že vraj počas misií hľadali 
židia spôsob, ako by tie mohli byť zakázané. To sa síce nepodarilo, teraz však 
zažalovali úradne viac ako päťdesiat dlžníkov, ktorí mali u nich podlžnosti             
a ktorým odmietli predlžiť čas splátky.19 

Presne o rok sa uskutočnila renovácia misií, ktorá bola charakteristickým 
znakom misií redemptoristov. Misionári prišli opäť večer 24. decembra 1885. 
Mladí ich prišli privítať až na začiatok dediny a za spevu vianočných piesní 
ich odprevádzali cez celú vysvietenú obec na faru. Misionári konštatovali, že 
aspoň čo sa týka pitia pálenky, priniesli misie predsa len úrodu. Pitie pálenky 
počas krstov a sobášov takmer vymizlo a ak sa aj pilo, tak vraj len s mierou.20     

  
19 Porov. APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 8 – 10;                   

Archív Viedenskej provincie redemptoristov vo Viedni (ďalej APV), Personalien – Josef 
Tomášek, Jozef Tomášek ad Karol Dilgskron, 4. 1. 1884, Nižná Šuňava. V tomto liste                              
napr. Tomášek píše: „Es ist wirklich himmelschreiend, wie hier das Volk durch die Juden 
gedrückt und verdorben wird.“ 

20 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 15 – 16.
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Súhrnný prehľad misijných prác redemptoristov na Spiši

Nakoľko ľudových misií redemptoristov na Spiši v skúmanom období 
bolo pomerne málo, je možné ich všetky chronologicky prejsť a popritom 
priebežne analyzovať niektoré podstatné skutočnosti.

Ako už bolo povedané, organizovanie ľudových misií na Slovensku                     
zo strany redemptoristov mal na starosti moravský kláštor v obci Červenka 
neďaleko mesta Litovel. Ako východisková pozícia pre misie v Hornom 
Uhorsku bol najvýhodnejší z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol ten, že 
doslova len niekoľko metrov od kláštora sa nachádzala železničná stanica. 
Rozvoj železničnej siete mal totiž vplyv aj na rozširovanie pôsobnosti re- 
demptoristov smerom na východ monarchie. Tak mohli kladne odpovedať aj 
na ponuku misií v 400 km vzdialenom Ždiari na severnom Spiši. Z Červenky 
bolo totiž treba cestovať vlakom na Bohumín a odtiaľ Košicko-bohumínskou                 
železnicou do Popradu.21 Na túto cestu sa vydali dvaja členovia kolégia                 
na Červenke Ján Tomášek a Jozef Částek 19. januára 1888. V Poprade ich 
už čakal dekan František Liptay. Od neho potom pokračovali sedem hodín                      
na saniach cez Kežmarok až do cieľa svojej cesty, do Ždiaru, kde ich privítal 
farár Pavol Haber (1842 – 1906). Ten sa rozhodol redemptoristov pozvať               
na odporúčanie farára Vojtecha Oravca.

Prvé, čo si misionári všimli, bola skutočnosť, že tam vládlo obdobné 
podnebie, nevhodné na pestovanie ovocia, ako v Šuňave. Už keď sa blížili                          
k obci, videli množstvo ľudí schádzať z vrchov, ktorí brodiac sa v snehu išli                                                                                          
do kostola. Hneď na úvod bol kostol plný. Misie, vôbec prvé v tejto obci, 
boli doslova udalosťou. V domoch ostali len malé deti a niekto z dospelých, 
ktorého otec rodiny určil, aby sa staral o dobytok. Dokonca aj chorých zvá- 
žali na saniach do kostola. Veriaci zo vzdialenejších častí farnosti ostávali               
v kostole celý deň. Misionári žasli, ako boli ľudia schopní prísť v obrovskom 
snehu a pri veľkých mrazoch.

Popri nepohode počasia sa museli misionári popasovať aj s miestnym 
goralským dialektom, ktorý im robil značné problémy. Ľudia im síce rozumeli, 
ale oni spočiatku vôbec nerozumeli ľuďom. Nábožensky hodnotili ľudí ako 
opustených vzhľadom k skutočnosti, že fara a kostol sa nachádzali aj dve 
hodiny chôdze od niektorých obydlí a farníci aj pri najlepšej vôli nemohli, 
hlavne v zime, navštevovať bohoslužby. V lete zas boli buď na pastvách                  
s dobytkom, alebo rozídení široko ďaleko za prácou. Ľud sa živil chovom 
dobytka a manuálnou prácou v lesoch. Pracovití muži napriek tomu zarábali 
málo, a tak chodili vo veľkom na zárobky do Ameriky. Misionárov udivovala            

21 Košicko-bohumínska železnica zjazdná po Poprad od decembra 1871.
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odvaha Ždiaranov cestovať tak ďaleko a chválili ich pracovitosť, ktorá im 
pomohla zarobiť v Amerike pomerne veľký majetok. Z neduhov medzi veria- 
cimi registrovali predovšetkým rozšírené zlomyseľné klebety. 

Aj tu misionári „bojovali“ z kazateľnice so židmi, ktorí vraj strašili ľudí, 
že po misionároch príde vojna, hlad a cholera. Do sedemsto ľudí sa napriek 
tomu verejne zriekalo pálenky, medzi nimi aj jeden katolícky krčmár, najväčší 
pijan v celej farnosti, ktorý bol ešte aj v prvý deň misií opitý. Richtár obce 
sa mal pred misionármi vyjadriť, že keby boli misie prišli o desať rokov skôr,                                                                                  
mnoho sedliakov, ktorí prepili svoje polia a stali sa žobrákmi, by ešte malo 
svoje majetky.   

Misie boli súhrnne hodnotené ako jedny z najúspešnejších slovenských 
misií do toho času. Na konci misií bol postavený a posvätený misijný kríž. 
Podľa listu, ktorý poslal neskôr farár Haber na Červenku, vraj aj na fašiangy 
boli tamojšie krčmy poloprázdne.22      

Zo Ždiaru sa misionári pobrali rovno do Spišského Hrušova. Museli  ab-
solvovať deväť hodín na saniach v krutej zime a snehovej fujavici. Pozval ich 
tam ich známy, Vojtech Oravec, ktorý sa len rok predtým, v roku 1887, stal                                                                                     
farárom v Hrušove, kde nahradil kňaza, ktorý tam bol bezmála päťdesiat 
rokov. Starý kňaz roky vraj už nekázal, bežné dni cez týždeň už ani omše 
neslúžil. Nábožnosť tu podľa úsudku misionárov práve neprekvitala. Boli tu 
piati zemania, traja z nich katolíci, ale len podľa mena, jeden luterán a jeden 
žid. Väčšina ľudí bola v službách týchto zemanov, pričom každý z nich mal 
pálenicu a ako plácu ponúkal pálenku. V ťažkej materiálnej situácii muži                
vo veľkom počte odchádzali do Ameriky. Mladíci sotva dosiahli odvodový 
vek. Farnosť mala 833 duší, z toho ale bolo podľa zistenia misionárov dvesto 
v Amerike. Spočiatku išli misie ťažko, pretože ľudia boli odvyknutí od omší 
cez týždeň, nie to, že sa ešte aj kázalo. Napriek tomu farár Oravec referoval, 
že po odchode misionárov išlo všetko dokonca lepšie než kedysi v Šuňave. 
Dokonca aj obľúbenému pálenému dali pokoj. Od misií boli dva krsty a jeden                                                                                      
pohreb a všetko bolo odbavené len s pivom.23  Z tejto poznámky sa možno 
domnievať, že misie v Šuňave síce pozdvihli obyvateľstvo, avšak nevytrhli 
ho natrvalo z biedy alkoholizmu a morálnej zaostalosti, ktorá bola daná 
miestnymi pomermi. V tomto smere malo obyvateľstvo v okolí Spišskej No-                                                                                       
vej Vsi väčšie šance na trvalú nápravu neduhov a celkovú emancipáciu.  

Misionári z Moravy sa vrátili na Spiš opäť koncom decembra 1889. Tento 
raz viedol „misijný výjazd“ P. Josef Roller (1840 – 1914) a spolu s ním prišli 
P. Bernardín Čákoa (1864 – 1953) a Ignác Bláha, ktorý bol aj na predošlých 

22 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 31 – 32.
23 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 32.
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misiách a toho času pôsobil už nie na Červenke, ale v provinciálnom dome 
kongregácie vo Viedni. 

Úvodná misia bola v Spišských Vlachoch. Pri týchto misiách sa zároveň 
po prvý krát v tomto regióne stretávame s nevôľou voči tomuto druhu mimo- 
riadnej pastorácie i zo strany samotných veriacich. Na rozdiel od krajín českej                       
koruny, resp. priemyselných centier v Rakúsku, sa redemptoristi v Uhorsku                         
s takouto „vnútornou“ opozíciou konfrontovali len zriedkavo. Bolo to napríklad                                                                                              
v banských mestách na strednom Slovensku s výrazným pomerom nemec-
kého obyvateľstva.24 Podobne aj v Spišských Vlachoch, kde žilo veľké per-                                             
cento Nemcov a kde bola aj vyššia vzdelanostná úroveň obyvateľstva, sa 
miestni učitelia postavili proti misiám. Hoci kronikár neudáva dôvod, možno 
sa na základe podobných prípadov domnievať, že misie boli zo strany tejto                                                                  
časti obyvateľstva vnímané ako poníženie veriacich, o ktorých miestny farár                
usúdil, že nie sú azda dostatočne dobrí, a povolal misionárov, aby ich napravili. 
V prípade misií v Spišských Vlachoch však nedošlo k žiadnym otvoreným 
konfl iktom a nakoniec sa do misií zapojili aj samotní učitelia. Redemptoristi, 
aby vyšli v ústrety aj miestnym Nemcom, ktorí nerozumeli dobre slovensky, 
mali pre nich štyri kázne v nemčine. Kto ich mal, nie je známe. Mohol to byť                                                                                         
ktorýkoľvek z misionárov, keďže všetci traja absolvovali rehoľnú a inte-           
lektuálnu formáciu v Rakúsku.25 

Po misiách v Spišských Vlachoch sa misionári presunuli do Bystran. 
Účasť bola dobrá, až na miestneho grófa a grófku Csáky, ktorí tu mali ma-
jetky, a niekoľko málo ďalších ľudí. Na prianie grófa síce aj tu bola jedna 
kázeň aj nemecky, avšak, ako poznamenáva kronikár, bez nejakej odozvy                        
u neho a jeho manželky. 

Nasledovala obnova misií v Spišskom Hrušove, počas ktorých dostal             
P. Roller chrípku a musel odísť domov. Na nasledujúcu obnovu v Ždiari išli tak 
len dvaja zvyšní kňazi. Podobne ako na misiách, aj teraz sa ľud zúčastňoval 
na kázaniach a pobožnostiach od začiatku do konca vo veľkom počte. Po tejto                                                                                      
obnove boli naplánované ešte dvoje misií, keďže však misionári ostali len 
dvaja a nebolo možné im poslať nijakú náhradu za P. Rollera, rektor z Čer-                                                                                                
venky František Masopust (1841 – 1892) napísal obom ostávajúcim kňazom, 
aby misijný kurz predčasne ukončili a vrátili sa. Medzitým však už lendacký 
farár Július Deutsch vo svojej farnosti rozhlásil, že prídu misionári. Preto 
napísal na Červenku a žiadal, aby mohli ostať. P. Masopust však znova            
poslal list, kde zamietol jeho prosbu. Napriek tomu sa však misie uskutočnili.                                                       
List prišiel totiž neskoro, a tak obaja redemptoristi predpokladali, že rozhod-                                                                                           

24 MACKO, Martin: Das Engagement der Redemptoristen, c. d., s. 158 – 162.
25 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 52.
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nutie je na nich. Keďže sa cítili zdraví, ostali. Spovedať im v Lendaku pomá-
hal farár zo Ždiaru. Žiaľ, nezachoval sa údaj o tom, kde mali byť posledné 
plánované misie. Tie sa už naozaj neuskutočnili a misionári sa vrátili domov.26

Na prelome rokov 1890/1891 sa uskutočnili obnovy misií vykonaných rok 
predtým. Vedúcim misijnej skupiny bol opäť P. Ján Tomašek spolu s P. Ber-                                                                                             
nardínom Čákom a P. Ján Kvasnička. Pri misijnej obnove v Spišských 
Vlachoch mal jeden z misionárov dve kázne po nemecky. V Bystranoch, 
podobne ako cez misie, sa zúčastnili takmer všetci okrem miestneho panstva 
a služob-níctva, ktoré nemohlo prísť. Pri obnove misií v Lendaku sa misionári 
zamerali nielen na neduh pijatiky, ale vystúpili dokonca aj proti priadkam.    
V nemecky písanej kronike je popri názve „Rockenstube“ zachytený aj dobový 
výraz „kudielné chýže“. Kronikár na základe podania misionárov popisuje 
tieto stretnutia sťaby nejaké „párty“, vždy v inom dome, kde sa jedlo a pilo. 
Misionári videli v týchto stretávaniach morálne nebezpečenstvo pre mladých, 
a to aj v prípade, keď boli oddelené pre mladíkov a devy.27

Na záver tohto misijného kurzu nasledovali jedny misie v Spišských 
Matiašovciach v Zamagurí. Je možné, že práve toto boli tie misie, ktoré 
sa plánovali už rok predtým, ale sa neuskutočnili kvôli ochoreniu jedného                           
z misionárov. Z Lendaku im tam trvala cesta päť hodín. Misionári sa tak              
ocitli až na hraniciach Uhorska a Haliče. Kronikár nezabudol poznamenať, že 
misionári boli na dotyk od oblasti, kde sa práve v tej dobe začínali misijne 
angažovať aj redemptoristi z kláštora Mościska. Len niekoľko mesiacov pred-
tým, 13. – 20. novembra 1890, vykonali dvaja redemptoristi zo zmieneného 
kláštora, Čech P. Anton Jedek (1834 – 1903) a Poliak P. Bernard Łubieński 
(1846 – 1933) obnovu misií v kúpeľnom mestečku Szczawnica v Tarnovskej 
diecéze na opačnej strane hraníc.28 Na misiách v Spišských Matiašovciach sa 
zúčastňovali ľudia horlivo, mnohí dochádzali aj zo susedných farností, a to 
až v takom počte, že nie všetci cezpoľní sa dostali na spoveď. Misionári boli 
totiž opäť personálne oslabení, pretože P. Kvasnička ochorel a musel štyri dni 
ležať v posteli. Napriek tomu kronikár jasal, že sa dalo do poriadku množst-
vo neplatných spovedí, urovnali sa viaceré nepriateľstvá a takmer sedemsto 
mužov, žien a mladistvých sa verejne pod prísahou zrieklo pálenky. Popri 
pálenom nezabudol kronikár jedným dychom spomenúť hneď aj miestneho 
židovského krčmára. Ten vraj prišiel na faru už pred misiami a vravel, že po-                                                                                               
čul, že prídu misionári, ktorí budú zaiste kázať proti pálenému, ale že to aj tak 
nepomôže. Pred niekoľkými rokmi vraj boli misie v Novom Targu v Haliči.                                                                                            

26 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 52 – 53.
27 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 61 – 62.
28 Litterae annales de rebus gestis provinciae Austriacae Congregationis SS. Redemptoris anno 

salutis 1890. Viennae 1891, s. 40.
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Aj tam sa ľudia zriekali páleného, a teraz pijú rum a pivo. Presviedčal farára, 
že misie v tomto smere nič nepomôžu a len bude horšie. 

Možno práve pre zriekanie sa páleného mal jeden muž strach a neprišiel 
do kostola ani raz. V dedine si však toho čoskoro všetci všimli. Jeho domáci 
mu preto povedali, že ak nepôjde do kostola, tak na konci prídu za ním 
osobne misionári domov a privedú ho do kostola. Muž sa tak naľakal, že 
ušiel z domu a pri závere misií a odchode misionárov ho ešte stále nebolo. 
Počas týchto misií sa stal aj prípad, nad ktorým nestačili misionári žasnúť. 
Prišiel strážnik z okresnej väznice zo Starej Lesnej s väzňom, ktorý sa chcel 
zúčastniť na misiách. S reťazou na ľavej ruke a pravej nohe bol na kázni,    
na spovedi a pristúpil k prijímaniu. Potom ho strážnik odviedol naspäť do väz-                                                                                         
nice. Kronikár k tomu poznamenáva, že tu sa naozaj vyplnil výrok Extra 
Hungariam non est vita, si est vita, non est ita. „U nás,“ dodáva kronikár 
„by sa to iste nemohlo stať, tu úrady robia misiám skôr ťažkosti a keby to 
bolo v ich moci, zakázali by s veľkým uspokojením misie úplne.“29 

O rok, v januári 1892, bola obnova v Matiašovciach. Tentoraz, nakoľko              
v decembri 1889 bola daná do užívania trať Poprad-Veľká – Kežmarok, mohli                                           
misionári cestovať vlakom až do Kežmarku,30 kde ich vyzdvihli a na saniach 
dopravili na miesto konania misií.31 

Po tejto obnove však nasledovala dlhá deväťročná pauza, kým sa re- 
demptoristi znova vrátili na Spiš, a to na druhé misie do Ždiaru, ktoré sa tam 
uskutočnili od 27. januára do 4. februára 1901. Misionári hodnotili misie opäť 
ako veľmi požehnané, ale predovšetkým ich tešilo, že sa ľud držal. Vraj po-                                                                                       
väčšine svoje sľuby splnil, hlavne čo sa týka pitia. V kronike kláštora na Čer-                                                                                         
venke, ktorá sa v tom období začala písať už česky, je zaznamenané:

Dítky bývaly dříve vychrtlé, slabé, blbé, nyní jsou zdravé a chytré.                         
P. kaplan z Bělé, dvě hodiny vzdáleného města, vyprávěl, že dítky Žďaranů 
jsou nejchytřejší ve škole, dokud rodiče a ony nechytí se kořalky, jinak jsou 
opět blbé.32

29 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 62 – 63. Napríklad                  
v Predlitavsku došlo na základe takzvaných májových zákonov v roku 1874 k úradnému  
zákazu viacerých misii na Morave a Sliezku (myslí sa tu časť, ktorá patrila k monarchii). 
Krajinský snem v Opave dokonca na jednom svojom zasadaní špeciálne rokoval o misiách 
a 6. októbra 1874 prijal rezolúciu, ktorou vyzval krajinskú vládu, aby zakázala misie ako 
spoločensky škodlivé. Porov. APV, Missionsberrichte I., Missionsbericht des P. Nováček                      
1874; ale aj XIII. Session des schles. Landtages, 15. Sitzung. In: Troppauer Zeitung č. 229, 
zo 7. 10. 1874, s. 2.

30 Keby sa obnova misií konala len o niekoľko mesiacov neskôr, boli by sa vlakom dostali až 
do Spišskej Belej. 

31 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 72.
32 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 329.
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Tentoraz však, nevedno prečo, po roku nenasledovala zvyčajná obnova 
misií. Možno to súviselo aj s celkovou reorganizáciou rehole v Rakúsko-              
-uhorskej monarchii. Dovtedajšia jednotná Rakúska provincia (Provincia 
Austriaca) bola 26. apríla 1901 rozdelená na Viedenskú a Pražskú, čo pri- 
nieslo viacero zmien.33 Zatiaľ čo na Orave možno i naďalej takmer každý rok 
zaznamenať viaceré „apoštolské práce“ redemptoristov z Moravy, na Spiši                                                                                               
ostala ich prítomnosť aj po reorganizácii rehoľných štruktúr viac-menej 
symbolická, čo vidieť aj zo skutočnosti, že do rozpadu monarchie vykonali              
v tomto regióne už len päť misií. 

V januári 1903 to boli misie v Haligovciach. Ľud hodnotili misionári ako 
veľmi zanedbaný, ale inak dobrý. Príčinu videli zas predovšetkým v židoch. 
Tamojšie nárečie im pôsobilo značné problémy. Veľký kostol bol ale aj tak 
stále plný, pretože prichádzalo mnoho ľudí aj z iných okolitých farností,                     
z Lechnice, z Lesnice, z Hanušoviec, z Matiašoviec atď. Aj tieto misie boli 
výslovne zviazané s protialkoholickou a protikrčmárskou „kampaňou“.34 

Po rozruchu, ktorý „narobili“ misie v Haligovciach na celom Zamagurí, 
nasledovala opäť niekoľkoročná odmlka. Až na Silvestra roku 1907 prices-
tovali na Spiš traja redemptoristi, aby vykonali misie, v poradí druhé, v Spiš-                                                                                           
ských Vlachoch. Ich kroky však najskôr viedli na biskupský úrad na Spišskú 
Kapitulu, kde navštívili diecézneho biskupa Alexandra Párvyho (1848 – 1919), 
aby mu zablahopriali k Novému roku. Biskup ich prijal a vraj vyjadril spo-                                                                                            
kojnosť s ich prácou v jeho diecéze. Na Slovensku vec málo vídaná. Zatiaľ 
čo pri misiách pre Nemcov v Banáte v južnom Uhorsku sa redemptoristi často                                                                                           
osobne stretali s biskupmi,35 na Slovensku to bola skôr rarita. O to viac to 
udivuje práve v prípade spišského biskupa, ktorý v roku 1906 suspendoval 
Andreja Hlinku (1864 – 1938), osobného priateľa redemptoristov.36 Treba však                                                                                           
povedať, že redemptoristi, poučení skúsenosťami z roku 1874, sa snažili vše-
možne vyhýbať situáciám, kde by mohli byť obvinení z národnostnej agitácie, 
a aspoň navonok sa v národnostných otázkach snažili pôsobiť indiferentne. 

Od biskupa sa odobrali do Spišských Vlachov. Miestneho farára, zná- 
meho kunsthistorika kanonika Dr. Jána Vajdovského (1830 – 1914), hodnotili 

33 Zriaďovací dekrét generálneho predstaveného P. Mathiasa Rausa z 26. apríla 1901 uverej- 
nený in: Litterae Circulares R. P. Mathiae Raus, Romae 1908, s. 228 – 230.

34 V Kronike červenského kláštora sa nachádza aj prepis celého článku o misiách v Haligov- 
ciach, ktorý bol uverejnený v 10. ročníku časopisu Kresťan. Dokonca je tam aj odpis listu 
Haligovského farára Pavla Šoffranka z 20. 2. 1903, v ktorom okrem iného píše: V Haligovciach 
do teraz všetko dobre stojí! Krčmy prázdne. Židia celkom zronení! APP, Kronika kláštora 
Červenka u Litovle 1902 – 1946, zväzok III., s. 23 – 25.

35 Porov. MACKO, Martin: Činnosť redemptoristov v Rumunsku v rokoch 1815 – 1939. Bratislava 
2008, 2. dopl. a opr. vydanie, s. 54 – 69.

36 Porov. APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1884 – 1901, zväzok II., s. 137 – 142.



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

164

misionári ako dobrého kňaza, avšak prílišného maďaróna. I z tejto kronikárskej 
poznámky je však zreteľne vidieť, na ktorej strane národnostných bojov boli 
v skutočnosti moravskí redemptoristi. Farár Vajdovský síce misie chcel, ale 
len krátke, najlepšie len päťdňové. Program bol teda skrátený, ba dokonca                           
vy padla kázeň o Panne Márii, ktorú farár s ohľadom na protestantov nepri-                                                                              
pustil. V obci ich bolo totiž veľa a on nechcel žiadne rozbroje. To bola 
naozaj rarita, pretože mariánska kázeň patrila medzi tie, ktoré podľa regule 
rehole museli byť vždy. O koľko boli misie skrátené a ktoré kázne vypadli, 
žiaľ, nevieme, hoci sa nám zachoval misijný denník P. Františka Ševčíka 
(1867 – 1938), kde tieto misie zachytáva. Denník však v tomto prípade obsa-                                    
huje misijný rozvrh ako bol plánovaný, nie ako sa naozaj uskutočnil. 
Vieme však z neho aspoň toľko, že vedúcim misií bol sám Ševčík, ktorý                                                                                 
na slovenských misiách nahradil zosnulého P. Jána Tomaška. Podobne ako 
pred takmer dvoma desaťročiami, aj teraz sa miestna inteligencia (učitelia) 
postavila do opozície proti misiám s tým, že niektorí z nich ich úplne boj- 
kotovali.37 

Na tomto mieste je potrebné urobiť krátky exkurz. Na misiách v Spišských 
Vlachoch sa totiž zúčastnil spolu so spomínaným P. Ševčíkom a P. Jozefom 
Říhom (1875 – 1946) aj P. Jozef Grigeľ (1871 – 1945), rodák z Námestova, 
pôvodne kňaz Spišskej diecézy. Jozef Grigeľ bol v roku 1894 vysvätený pre 
Spišskú diecézu, avšak po desaťročí kaplánovania vstúpil v roku 1904 k re- 
demptoristom na Červenku. Po absolvovaní noviciátu začal od roku 1906 aj                                                                                                             
on ako prvý rodený Slovák chodiť na misie na Slovensku.38 Neskôr sa ešte  
k nemu pridal ďalší kňaz Spišskej diecézy Karol Stašík (1868 – 1958), rodák 
z Vyšnej Lipnice,39 ktorý bol vysvätený v roku 1893 a v roku 1908 vstúpil   
k redemptoristom.40 Ešte pred týmito dvoma, už v roku 1894, vstúpil do Kon-                                                                                          
gregácie najsvätejšieho Vykupiteľa aj rodený Spišiak František Longa (1869 
– 1933) z Malého Slavkova, narodený v Kežmarku. Tento však nebol kňaz, 
ale len rehoľný brat. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch Longa celú re-
hoľnú formáciu absolvoval v Rakúsku, nie na Morave. Od zloženia rehoľných 
sľubov 1. mája 1899, keď prijal aj rehoľné meno Alfonz, až do svojej smrti 

37 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1902 – 1946, zväzok III., s. 150, Archív literatúry 
a umenia Slovenskej národnej knižnice, RHKS 1749b. ŠEVČÍK, František: Misijné zápisky 
1907 – 1923, Misie č. 204. 

38 Jozef Grigeľ mal v Spišskej diecéze aj bratranca Romana Grigeľa (1875 – 1966), ktorý ho 
spolu s Jánom Vojtaššákom, vtedy ešte kaplánom v Tvrdošíne, bol 30. augusta 1908 navštíviť 
v kláštore na Červenke. APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1902 – 1946, zväzok III., 
s. 157. 

39 V súčasnosti Lipnica Wielka v Poľsku.
40 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, 

tomus II, s. 240 – 241. 
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nikdy nepôsobil na Slovensku, ale len v nemecky hovoriacich kláštoroch             
v Rakúsku a v Sudetoch.41

Keď sa však vrátime k samotnej misijnej činnosti rehole na Spiši, re- 
gistrujeme ešte toho istého roku 1907 jedny misie vykonané v Letanovciach 
v nezvyčajnom čase – v lete. Prečo tomu tak bolo, nie je zo zachovaných 
dokumentov jasné. Misionármi boli P. František Ševčík a Jozef Grigeľ, ktorí 
vykonali aj ďalšie dvoje misií koncom roka 1909, a to v Hrabušiciach a v Spiš-                                                                                          
skom Štvrtku, kde farnosť spravovali minoriti.42 

Zo všetkých štyroch posledných spomínaných misií (Spišské Vlachy, 
Letanovce, Hrabušice, Spišský Štvrtok) sa nám zachoval rozvrh kázaní v mi-                                                                                         
sijnom denníku P. Františka Ševčíka. Zo záznamov vyplýva, že v tejto časti 
Spiša, najneskôr v tomto období – teda začiatkom 20. storočia, vypadla                    
zo schémy misijných kázaní samostatná kázeň proti opilstvu. To znamená,               
že redemptoristi sa ako ľudoví misionári odpútali od prílišnej naviazanosti               
na hnutie striezlivosti a túto tému len zahrnuli do iných kázní. Ako sa-                    
mostatná kázeň sa udržala len v regiónoch, kde bol alkoholizmus vypuklým 
problémom. Pre lepšiu predstavivosť možno ako príklad časového rozvrhu  
a tém kázania uviesť misie v Letanovciach od 13. do 23. 6. 1908.43

41 APV, Catalog der Professen der Congregat. Ss. Redemptorist der Österreichischen Provinz, 
Bd. II. 1883 – 1936, s. 121, poradové číslo 221; TINKL, Franz: Frater Franz (Alphons) Longa. 
In: St. Klemens-Blätter, 1933, roč. 5, s. 182 – 183.

42 Kronikár poznamenal, že v tom čase vo veľkom kláštore žili len dvaja zdraví a jeden chor- 
ľavý mních. APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1902 – 1946, zväzok III., s. 157,  185.

43 Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice, RHKS 1749b. ŠEVČÍK, František: 
Misijné zápisky 1907–1923, Misie č. 219.

44 Š – P. František Ševčík, G – P. Jozef Grigeľ, r. – ranná, v. večerná

Sob. 13. 6. Náuka pre deti a spoveď detí
Nedeľa Najsvätejšej Trojice 14. 6. 
 r. kázeň ÚVOD Š44 – spoločné prijímanie detí – stavovská náuka pre ženy Š – v.  
 kázeň SPÁSA G
Pon. r. kázeň ÚPLNÁ SPOVEĎ Š – stavovská náuka pre mužov Š – v. kázeň SMRŤ G
Ut. r. kázeň ĽÚTOSŤ A GENERÁLNA SPOVEĎ Š – náuka pre mládencov G – v. kázeň  
 SÚD Š
Str. r. kázeň NEPRIATEĽSTVÁ G – prijímanie žien – stavovská náuka pre panny G – v.  
 kázeň PEKLO Š
Štv. r. kázeň HRIECHY JAZYKA Š – v. kázeň NAJSVÄTEJŠIA SVIATOSŤ G
Pia. r. kázeň CIRKEV G – prijímanie mužov – v. kázeň ŠIESTE PRIKÁZANIE Š
Sob. r. kázeň MODLITBA Š – prijímanie mladíkov – v. kázeň PANNA MÁRIA G
Nedeľa r. kázeň O BLÍZKEJ PRÍLEŽITOSTI K HRIECHU Š – v. kázeň KRÍŽ G
Pod. ráno 23. 6. spoločné prijímanie panien so ZÁVEREČNOU KÁZŇOU Š

Povinné zo samej podstaty misií boli kázne o tzv. večných pravdách:  smrť, 
súd, peklo (naproti tomu kázeň o nebi bola len dobrovoľná!) a o spovedi.                               
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Z regule redemptoristov potom ešte vyplývala povinnosť samostatnej kázne o 
modlitbe a o Panne Márii. Medzi stabilné kázne možno zaradiť aj témy: kríž                                                                                          
a Najsvätejšia sviatosť. Z fakultatívnych kázní mohli byť použité napr. témy 
o Cirkvi, o nepriateľstvách a hriechoch jazyka, kázne na rôzne prikázania 
Desatora a podobne.45 Práve fakultatívne kázne sú najlepším signálom toho, 
ktoré problémy považovali misionári v tom ktorom regióne za najzávažnejšie. 
Vidieť teda, že v tejto časti Spiša opilstvo nebolo takým páľčivým problé-                                                                                         
mom ako klebety, ohovárania a rôzne nepriateľstvá. Zaiste aj kázeň o šies-
tom prikázaní „nezosmilníš“ nebola vybraná náhodou. Kázeň o Cirkvi mala 
pravdepodobne podporiť katolícke zmýšľanie veriacich, ktoré mohlo byť 
ohrozované v konfrontácii s inými konfesiami, v tomto prípade predovšet-
kým s luteranizmom. 

Po spomínaných štyroch misiách sa redemptoristi z Pražskej provincie 
úplne vytratili z tohto regiónu, pričom sa tu až do rozpadu Rakúsko-Uhorska 
viac neukázali. Zato na Spiš zavítali redemptoristi Poľskej provincie, ktorá sa 
v roku 1909 osamostatnila od Pražskej provincie. Od 14. do 20. januára 1911 
vykonali štyria misionári redemptoristi z Krakova P. Stanislav Chochleński 
(1874 – 1930), P. Jozef Stach (1864 – 1949), P. Karol Sobek (1873 – 1922)                
a P. Vladislav Szołdrski (1884 – 1971) misie v Jurgove. Misie boli po poľsky, 
ale niektoré omšové piesne ľud spieval po slovensky.46   

O dva roky neskôr vykonali poľskí redemptoristi aj misie v Ždiari, cel- 
kovo tretie v poradí. Potom, čo farár Pavol Haber, ktorý dvakrát pozval 
redemptoristov do svojej farnosti, 2. augusta 1906 v Ždiari zomrel, neskorší 
farár bol v marci 1912 suspendovaný, keďže odmietal preloženie.47 Ako sus-
pendovaný však aj naďalej ostal bývať v obci, pričom polovica farníkov sa 
pridala na jeho stranu a neprijala nového správcu farnosti. Veriaci na protest 
začali chodiť do kostola v Lendaku. Krstiť chodili dokonca až do Tvarožnej. 

Na upokojenie situácie boli povolaní v januári 1913 misionári. V dobe, 
keď prišli do Ždiaru, legálny správca farnosti tam nebýval, ale dochádzal 
z Javoriny. Podľa záznamu v kronike kláštora atmosféra bola nepríjemná, 
z domácich sa zúčastňovala len tá polovica, ktorá prijala odvolanie starého 
správcu farnosti. Misionári P. Vladislav Bohosiewicz (1868 – 1942), P. Jozef 
Palewski (1867 – 1942) a P. Karol Sobek kázali po poľsky, pretože ako píše  
kronika, ždiarania uważali się za Polaków i mówili po polsku. Hoci bol kos-               
tol stále plný, nakoľko prichádzalo mnoho veriacich zo susedných obcí, misie                                                                    
na samotné pomery v obci nemali výraznejší vplyv. Z „rebelujúcej“ skupiny 

45 Porov. MACKO, Martin: Das Engagement der Redemptoristen, c. d., s. 239 – 250.
46 Archív kláštora redemptoristov v Krakove, Kronika, zväzok I. (1900 – 1913), s. 302 – 304.
47 Powodem był jego konfl ikt z administratorem dóbr pana Hohenlohe. Archív kláštora re- 

demptoristov v Krakove, Kronika 1900 – 1913, zväzok I., s. 449.
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síce niektorí predsa len ustúpili od podpory suspendovaného farára, avšak 
rovnako od-mietli prijať aj nového, ktorého menoval biskup.48 Situáciu sa 
podarilo zvládnuť a nastoliť poriadok vo farnosti až v roku 1914. Táto uda-                  
losť však veľmi dobre dopĺňa mozaiku rôznych dôvodov, pre ktoré boli               
v skúmanom období volaní do farností ľudoví misionári. 

Poslednými misiami vedenými na Spiši redemptoristami z kláštorov spoza 
hraníc Slovenska boli misie v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Starej Vsi v no-                                                                                        
vembri roku 1921. Viedli ich opäť pátri z Červenky. Kronika k týmto dvom 
misiám poznamenáva len toľko, že v Spišskom Štvrtku bol prítomný oddiel 
vojska, a tak sa aj niektorí vojaci zúčastňovali misijného programu. Pri dru-
hých misiách je poznámka, že šlo o plebiscitné územie za Magurou. Napriek 
veľkým mrazom bola účasť dobrá, dokonca aj slúžny a notár sa zúčastnili. 
Spovedať vypomáhali aj kňazi z okolitých farností.49 Týmito misiami sa zá-                                                                                            
roveň končí prvá etapa misijnej činnosti redemptoristov na Spiši, teda obdobie, 
kedy nemali žiaden stabilný dom na Slovensku. 

Nasledujúca tabuľka prehľadne uvádza všetky misie redemptoristov 
vykonané v tomto období na Spiši.

25. 12 – 1884 – 4. 1. 
1885 
25. – 31. 12. 1885
25. – 31. 1. 1888
2. – 10. 2. 1888
29. 12. 1889 – 6. 1. 1890
8. – 15. 1. 1890
17. – 22. 1. 1890
26. 1. – 2. 2. 1890
4. – 13. 2. 1890
28. 12. 1890 – 3. 1. 1891
4. – 9. 1. 18911
1. – 16. 1. 1891
18. – 26. 1. 1891
24. – 30. 1. 1892
27. 1. – 4. 2. 1901
4. – 12. 1. 1903
31. 12. 1907 – 8. 1. 1908
13. – 23. 6. 1908
14. – 22. 11. 1909
23. 11. – 1. 12. 1909
14. – 20. 1. 1911
11. – 18. 1. 1913
13. – 20. 11. 1921

48 Powodem był jego konfl ikt z administratorem dóbr pana Hohenlohe. Archív kláštora re- 
demptoristov v Krakove, Kronika 1900 – 1913, zväzok I., s. 450.

49 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1902 – 1946, zväzok III., s. 430.

Dátum

Nižná Šuňava Nižná 
Šuňava
Ždiar 
Spišský Hrušov 
Spišské Vlachy 
Bystrany 
Spišský Hrušov 
Ždiar
Lendak
Spišské Vlachy
Bystrany
Lendak
SpišskéMatiašovce
SpišskéMatiašovce 
Ždiar
Haligovce
Spišské Vlachy
Letanovce 
Hrabušice
Spišský Štvrtok
Jurgov
Ždiar
Spišský Štvrtok
Spišská Stará Ves

Miesto

misie
obnova
misie
misie
misie
misie
obnova
obnova
misie
obnova
obnova
obnova
misie
obnova
misie
misie
misie
misie
misie
misie
misie
misie
misie
misie

Druh 
apoštol-

skej  práce
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle a Viedeň slov. - nemecky (4)
Červenka u Litovle a Viedeň slov. - nemecky (1) 
Červenka u Litovle a Viedeň / slovensky
Červenka u Litovle a Viedeň / slovensky
Červenka u Litovle a Viedeň / slovensky
Červenka u Litovle / slov. - nemecky (2)
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky
Krakov / poľsky
Krakov / poľsky
Červenka u Litovle / slovensky
Červenka u Litovle / slovensky

Odkiaľ / v akom jazyku
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Ako vidieť, priemerná dĺžka misií bola 8 – 9 dní, misijnej obnovy 6 – 7 dní.                                                                                          
Výnimočne mohol byť tento čas aj predlžený, keď si to vyžadovali pasto- 
račné potreby. Poväčšine sa misie v obciach, kde veľká časť obyvateľstva 
pracovala v poľnohospodárstve, konali v zimnom období, keď boli ľudia 
voľní od práce na poliach.

Trvalé usadenie sa redemptoristov na Spiši

Po rozpade Uhorska a vzniku Československej republiky sa konečne vy- 
tvorili podmienky na vznik domov kongregácie aj na samotnom Slovensku. 
Prvá ponuka na založenie kláštora prišla od košického biskupa Augustína 
Fischera-Colbrie (1863 – 1925) roku 192150 a vzápätí aj od nového spišského 
biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý redemptoristom ponúkol uprázdnenú budovu 
bývalého piaristického kolégia v Podolínci.51 Vzájomná zmluva medzi spišským 
biskupom a pražským provinciálom Františkom Mezírkom (1881 – 1931) 
bola podpísaná 23. mája 1922. Úradne prevzali redemptoristi objekt 18. au-                                                                                       
gusta 1922.52

Misie na Spišskej Kapitule od 12. do 20. marca 1922, pri ktorých sa 
významnou mierou angažoval sám biskup Vojtaššák a ktoré prebiehali už                  
v čase vyjednávaní o budúcej fundácii v Spišskej diecéze, patria už do inej 
etapy, keďže ich už vykonali pátri z kláštora v Stropkove.53 

Záverečné poznámky

V rámci Spišskej diecézy predstavovali misie redemptoristov na Spiši 
necelých 30% ich „apoštolských prác“ v prospech diecézy. Z pohľadu vš-
etkých misií v hornouhorských diecézach v skúmanom období by bol tento 
podiel ešte výrazne menší. Je teda zjavné, že Spiš nebol ťažiskom misijnej 

50 MANDZÁK, Daniel Atanáz: Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921 – 1999. Michalovce 
– Stropkov, 1999, s. 16 – 18.

51 O prijatí kláštora v Podolínci a pôsobení redemptoristov na tomto mieste je možné sa stručne 
dočítať v dvojjazyčnej slovensko-poľskej publikácii MACKO, Martin – ŠTEVÍK, Miroslav: 
Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redempto-              
ristov do Podolínca. Bratislava 2013, s. 52 – 71.

52 MACKO, Martin: Biskup Ján Vojtaššák a rehoľa redemptoristov v rokoch 1922 – 1943.                
In: HROMJÁK, Ľuboslav (ed.): Pohľady na osobnosť biskupa Jana Vojtaššáka, Spišská 
kapitula 2012, s. 535 – 536.

53 Litterae annales de rebus gestis provinciae Pragensis congregationis SS. Redemptoris anno 
salutis 1922. Pragae 1923, s. 66.
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činnosti redemptoristov. Takýmito regiónmi boli až do ich trvalého usade-
nia na Slovensku (Stropkov 1921, Podolínec 1922, Kostolná pri Trenčíne 
1923) geografi cky bližšie, nábožensky a národnostne jednoliatejšie regióny, 
predovšetkým Kysuce, Orava a Horné Považie. 

Napriek tomuto pomerne malému zaangažovaniu nemožno ich činnosť 
prehliadnuť ani v regióne Spiša. Primárnymi adresátmi boli Slováci, i keď 
poľskí redemptoristi považovali goralské misie v Jurgove a Ždiari za misie             
pre Poliakov. Je zvláštne, že v skúmanom období sa nevenovala pozornosť 
miestnym spišským Nemcom, hoci redemptoristi mali na to jazykové pred- 
poklady, nakoľko nemčina bola v tej dobe základným komunikačným jazykom 
kongregácie v rámci monarchie. Rodení rakúski redemptoristi nenavštívili ani 
raz túto oblasť, hoci v banských mestách na strednom Slovensku vykonali 
niekoľko misií. Svoju úlohu v tomto smere zohrala okrem vzdialenosti asi 
aj skutočnosť, že väčšia časť nemeckého obyvateľstva na Spiši bola evanje- 
lického vyznania, ako aj fakt, že pozvania od miestnych správcov farností boli 
na konanie misií pre slovenských veriacich. Ak teda v niektorých prípadoch 
aj odzneli nemecké kázne, bola to len dobrá vôľa samotných misionárov. 
Prvé misie, ktoré boli cielene zamerané nielen pre slovenské, ale aj nemecké 
obyvateľstvo, vykonali redemptoristi až po ich trvalom usadení v diecéze,                
a to práve v Podolínci od 2. do 8. decembra 1922. 

Dôvodmi povolania redemptoristov bola buď podpora abstinenčného hnutia 
a boj proti alkoholizmu, alebo urovnanie sporov vo farnosti medzi veriacimi 
navzájom, ale aj voči zákonitej cirkevnej autorite, alebo snaha o celkové 
pozdvihnutie morálnej a religióznej úrovne veriacich, resp. upevnenie ich kato-                                                                                       
líckeho povedomia. V kronike červenského kláštora napríklad čítame, že už 
na misiách v Tvrdošíne v roku 1883 sa istý kňaz, profesor teológie zo Spiša, 
ktorého meno kronika, žiaľ, neuvádza, vyjadril, že tak ako za Lutherových 
čias povstala rehoľa jezuitov, toho času povstávajú v Cirkvi misie, aby sa 
skrze ne zachránilo, čo sa ešte zachrániť dá.54

Čo sa týka účinkovania rehole redemptoristov na Spiši, ostávajú nateraz 
nespracované ešte dve veľké citlivé, a preto aj zaujímavé témy nemecko-                    
-slovenských dvojjazyčných misií v rokoch 1922 – 1945 a slovenských a poľ-                                                                                          
ských misií na hornom Spiši v 20. storočí. 

54 APP, Kronika kláštora Červenka u Litovle 1860 – 1883, zväzok I., s. 380. 
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DIE WIRKUNG DER REDEMPTORISTEN IN DER ZIPS
IN DEN JAHREN 1884 – 1921

(VOR DER ANNAHME DES KLOSTERS IN PUDLEIN/PODOLÍNEC)

Martin Macko

Nach der defi nitiven Abschaffung von Gesetzen die noch aus der Zeit von             
Joseph II. stammten, die die Volksmissionen als ein Bestandteil der außerordentlichen                                                                                 
Pastorale verboten hatten, begann seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein neuer 
Aufschwung auf diesem Gebiet. Schrittweise wurde diese Bewegung als ein Teil der 
katholischen Erneuerung auch nach Ungarn übertragen. Dank der diözesan Priestern, 
die sich in den sogenannten Nüchternheitsvereinen vereinten, begann sich die Kon-
gregation des Heiligen Erlösers – im Volk auch die Redemptoristen genannt – als 
erste in dieser Periode (seit 1874, bzw. seit 1882) in den oberungarischen Diözesen 
gezielt auch dem slowakischen Volk zu widmen. Da in dieser Zeit im ganz Ungarn 
kein Ordenshaus dieser Kongregation existiert hatte, darüber hinaus es am Anfang 
auch keine Ordensmitglieder slowakischer Nationalität gab, kamen die Missionare aus 
anderen Teilen der Monarchie, vor allem aus den Ländern der Böhmischen Krone, aus 
Österreich und in späterer Periode auch aus Galizien. Diese Studie beobachtete das 
Wirken der Redemptoristen in der Zips in den Jahren 1884 bis 1921, also zwischen 
der Annahme des ersten Engagement in dieser Region bis hin zur Niederlassung 
der Kongregation in der Slowakei (Stropkov 1921, Podolínec 1922) und der Über-
nahme des leergewordenen Piaristenklosters in Pudlein. Weil sich im südlichen Teil 
der Zips, der im Sinne der kirchlichen Verwaltung zur Diözese in Rosenau/Rožňava 
gehört hatte, die Redemptoristen nicht engagiert hatten, widmete sich die vorliegende 
Studie nur dem Teil der Zips, die zum Zipser Bistum gehört hatte, die Teilgebiete 
miteinbegriffen, die nach dem Ersten Weltkrieg an Polen abgegeben wurde. Die Zips 
bedeutete für die Redemptoristen die östlichste Region von Oberungarn, in der sie 
auch missionarisch tätig waren. Für die Ordensmitglieder, die hier als Volksmissionare 
aus Zisleithanien ankamen, war sie im gewissen Sinne exotisch. Die Studie wurde 
an Hand der Dokumente der Redemptoristenprovenienz ausgefertigt (Chroniken, 
Kataloge, Tagebücher der Missionare) und deshalb bietet sie einen Einblick in die 
Zipser Pfarrbezirke aus der Perspektive des Ordens. Da alle Missionen auf konkrete 
Bedürfnisse und Probleme reagiert hatten, bilden die erhaltenen Materialien interes-
sante Quellen in das Innenleben der jeweiligen Pfarrgemeinden oder der Beziehung 
zu Außenwelt, wie etwa zu dem Judentum. 

      Übersetzt von Filip Fetko
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V TURBULENTNOM JÚNI 1919

Martin Furmanik

Po prvej svetovej vojne došlo k zásadným zmenám v geopolitickom 
priestore strednej Európy. Zmeny sa bytostne dotkli aj územia Slovenska, 
ktoré sa stalo súčasťou nového československého štátu. Keďže toto územie 
celé stáročia tvorilo integrálnu súčasť Uhorského kráľovstva, bývalí uhorskí 
predstavitelia moci sa s takouto radikálnou zmenou odmietali zmieriť a Slo-                                                                                      
vensko muselo byť začlenené do nového štátu až vojenským obsadením 
československým vojskom. Ani potom to však na Slovensku nebolo jedno-                                                                        
duché a trvalo určitý čas, kým sa tu československá správa defi nitívne 
etablovala, keďže tu pôsobili odstredivé sily odmietajúce nový štát. Išlo 
najmä o promaďarsky orientované obyvateľstvo, ktoré sa rôznymi akciami 
snažilo zotrvať v Uhorsku.

Podobné ťažkosti s etablovaním novej moci mala aj Spišská župa.            
Postupne sa však situácia konsolidovala a obyvateľstvo si pomaly začalo 
zvykať na zmenené podmienky. Tento konsolidačný proces v júni 1919 náhle                                                  
veľmi nepriaznivo narušil vpád maďarských boľševikov, ktorí prevzali moc  
v Maďarsku v marci 1919. Vďaka svojmu úspešného ťaženiu obsadili tak-
mer jednu štvrtinu územia Slovenska, najmä jeho východnú časť. Na tomto 
obsadenom území bola 16. 6. 1919 vyhlásená Slovenská republika rád. Navo-                                                                                                  
nok pôsobila ako samostatný štát, bola však pod priamym vplyvom Maďarskej 
republiky rád od ktorej vojenských úspechov priamo závisela jej existencia. 
Slovenská republika rád zaberala aj časť Spišskej župy, konkrétne Gelnický 
slúžnovský okres. 

Väčšina územia župy síce nebola súčasťou Slovenskej republiky rád, aj 
tu však bola spoločenská atmosféra mimoriadne napätá a v tomto období 
tu vládla najväčšia neistota z ďalšieho vývoja od čias obsadenia českoslo-                                                                        
venským vojskom v decembri 1918. Práve spoločensko-politickou situáciou                       
v časti župy, ktorá ostala pod československou správou v čase úspešnej ma-                                                                                      
ďarskej ofenzívy, sa bude venovať predkladaná štúdia. Podľa nášho názoru 
je totiž veľmi podnetné sledovať pomery aké panovali v zázemí českoslo- 
vensko-maďarskej vojny, pričom územie Spiša bolo týmto bezprostredným 
zázemím.

Typické pre nami sledované obdobie na Spiši boli najmä promaďarské 
prejavy. Oproti predchádzajúcemu obdobiu naberali na intenzite a priamo 
súviseli s vpádom maďarských vojsk na Slovensko koncom mája 1919. 
Obyvatelia Spiša podporujúci túto ofenzívu ju často vnímali v prvom 
rade ako obnovu Uhorska a až druhoradá bola pre nich skutočnosť, že ide                          
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o boľševikov. Aby sme si urobili obraz o vtedajších náladách obyvateľstva, 
pozrieme sa na niektoré konkrétne prípady promaďarských prejavov.

Šírili sa rôzne poplašné správy ako napríklad tá, ktorú rozhlasoval Ľudovít 
Plachý 4. júna 1919 v Levoči. Tvrdil, že dnes o 6. hodine prídu Maďari                     
a Čechom a Slovákom nakopú do zadku!1 Nepravdivé zvesti sa rozchyrovali 
aj v Stillbachu (Tichá Voda, dnes časť Henclovej), keď v čase ústupu česko-                                                                                 
slovenských vojsk 20. 6. 1919 Gyula Schmatzer povedal, že železnica pri 
Vrútkach a Kežmarku je Maďarmi pretrhnutá.2 V Spišskom Podhradí 7. 6. 
1919 istý Szališ vyhlasoval, že odzbrojí miestnych četníkov a keď prídu Ma-
ďari, pripojí sa k nim 6 000 miestnych obyvateľov.3 Roth, policajný kapitán v 
Ľubici, nedbanlivo vykonával svoje povinnosti, navyše bol podozrivý z napo-                                                                                        
máhania sprisahania namiereného proti vojenskej štátnej moci, preto bol inter-                                                                                  
novaný do Žiliny. Na to isté miesto boli tiež internované osoby, ktoré strhli 
československú zástavu z mestského domu v Ľubici.4 Na strelnici v Levoči 

1  Štátny archív Levoča (ŠA L), Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ŠTZ L), č. 371/1919. 
2  ŠA L, Spišská župa (SŽ), č. 652/1919 prez. 
3  ŠA L, SŽ, č. 619/1919 prez.
4  ŠA L, SŽ, č. 533/1919 prez.

Rozdelenie jednotlivých okresov vojenskej diktatúry v roku 1919
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bol vyvesený protičeský leták vytlačený ešte v novembri 1918.5 Margita 
Buzásová, pisárka Hlavnoslúžnovského úradu v Spišskom Podhradí, 27. 6. 
1919 povedala četníkovi Slabihondkovi: Mňa ako Maďarku to veľmi bolí, 
že Maďari keď už tak blízko boli, museli zas naspäť ísť. Ja som mala veľkú 
radosť, že už sem prídu a teraz Béla Kun zradil celý maďarský národ. Ako 
politicky nespoľahlivá bola prepustená zo služby.6 Július Kern, kanonik v Spiš-                                                                                           
skej Kapitule, povedal 21. 6. 1919 Ondrejovi Klučiarovi z Lieskovian: Tvoj 
syn pošiel k Čechom a aj ty držíš s Čechmi. Až prídu Maďari, tak vás dáme 
zavesiť aj s tvojim bratom.7 Farár Henrich Göbl vo Vondrišli (dnes Nálep- 
kovo) 22. 6. 1919 pri príležitosti skončenia školského roku žiakom oznámil, 
že sa má učiť maďarsky a nie slovensky, pretože vo Vondrišli sú iba Maďari 
a vyhlasoval, že neexistuje žiadna Československá republika.8

Protičeské vyjadrenia mal aj Juraj Hric z Nižných Repáš. Bodaj by Boh tých 
Čechov skáral – teraz vidíte, chceli ste Čechov a nič od nich nedostaneme, 
pretože nič nemajú, iba fabriky, od Maďarov sme mali dosť múky, mäsa, 
slaniny, vína a skrátka všetkého.9 Keď Maďari vpadli do Spišskej župy, jeho 
žena Mária sa radovala takto: Už sú tu naši Maďaryčky, už sú tu naši bratia! 
Situácia v Nižných Repašoch, ako aj v iných obciach na Spiši, bola v tých 
časoch veľmi neprehľadná. V Nižných Repašoch panoval medzi obyvateľmi 
veľký neporiadok a neistota, vojaci k činnej službe povinní opúšťali svoje prí-                                                                                           
bytky a ukrývali sa po lesoch a všetky nariadenia i vyzvania zostávali bez 
výsledku. ... K udržaniu poriadku bolo veliteľstvo tunajšej stanice nútené vy-                                                            
žiadať si od posádkového veliteľstva v Levoči posilu a bol k tomu účelu vojak 
Bocko z Nižných Repáš určený. Akonáhle sa Mária Hricová dozvedela, že 
Jozef Bocko pomáha četníctvu lapať zbehov, opäť poburovala druhých proti 
nemu, že on ešte pomáha četníctvu lapať zbehov.9

Na Spiši obyvateľstvo malo nielen promaďarské, ale zároveň aj pro-
boľševické nálady o čom svedčí prípad z Tatranskej Lomnice. Keď sa Aranka 
Neuherzová, správkyňa kuchyne v miestnom hoteli, dopočula o napredovaní 
maďarských boľševikov, prikázala ďalším dvom osobám priniesť českoslo- 
venskú zástavu, ktorú roztrhla a z červenej časti si chcela urobiť kokardy, 
ktorými by privítala Červenú armádu.10

Obyvateľstvo podliehalo vyššie uvedeným poburujúcim vplyvom, ktoré                                                                                          
narúšali pokoj a poriadok v župe. Kvôli rozrušujúcim zvestiam, proti- 

  5  ŠA L, SŽ, č. 621/1919 prez.
  6  ŠA L, SŽ, č. 632/1919 prez. 
  7  ŠA L, SŽ, č. 647/1919 prez. 
  8  ŠA L, SŽ, č. 651/1919 prez. 
  9  ŠA L, ŠTZL, č. 610/1919.
10 ŠA L, ŠTZ L, č. 439/1919. 
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československým vyhláseniam a činom bola spišská spoločnosť hlboko 
zneistená a naakumulovali sa v nej obavy z neistej budúcnosti.

Československá moc si bola vedomá akútneho nebezpečenstva v súvislosti 
s úspešným napredovaním maďarských vojsk, a aby eliminovala nepriateľské 
sily vnútri republiky, vyhlásila vojenskú diktatúru. Na východnom Slovensku 
sa začala uplatňovať rozkazom generála Hennocqua. Podľa jeho nariadenia 
sa nesmeli konať žiadne zhromaždenia. U koho by sa našla zbraň a kto by 
vykonával sabotážne akcie, ten mal byť okamžite zastrelený. Všetky vojenské 
organizácie mali byť hneď rozpustené. Ten kto by rozširoval poplašné správy, 
tlačivá nepriateľské československej vláde, alebo by narušoval verejný pori-
adok, mal byť potrestaný väzením od 15 dní do 20 rokov a peňažnou poku-                                                                                                  
tou od 100 do 10 000 korún.11 Napriek proklamovaniu veľmi tvrdých trestov 
proti odporcom ČSR bola exekúcia vykonávaná miernejšie. Napríklad nie je                                                                                           
známe, že by na území Spišskej župy bol niekto zastrelený za držanie zbrane,                                                                                            
alebo sabotážne akcie. Okrem iného to bolo aj preto, že nikoho takého nepri- 
chytili pri čine. Ak aj bol niekto ozbrojený, alebo vykonával záškodnícke činy, 
robil to tajne a bol nanajvýš ostražitý, aby nepadol do rúk československým 
orgánom. Najvyšším trestom tak bolo väzenie aj u najnebezpečnejších živlov.

Z inštrukcií, ktoré prišli Županskému úradu v Levoči od veliteľstva Vý- 
chodnej armády, sa môžeme dozvedieť ako vyzerala organizácia vojenskej 
diktatúry. Všetkým hl. slúžnym a mešťanostom. Z naloženia generála diktátora 
Hennocque sdeľujem Vám, že v území 4. a 6. divisie a skupiny gen. Parisa 
vojenskú diktatúru prevádzajú velitelia týchto divízií poťažne označenej 
skupiny. V etapnom území východnej armády sprevádzaním vojenskej dikta-               
túry poverený je p. major generálneho štábu Materna, sídliaci nateraz v No- 
vej Vsi. Z kresby dolu naznačenej je vidno rozdelenie jednotlivých okresov 
vojenskej diktatúry.12 Poneváč dľa nariadenia o vojenskej diktatúre velitelia 
divisií a skupín sú nateraz najvyšším vládnym orgánom, všetky civilné úrady 
a úradníci týmto podliehajú. V etapnom území podliehajú civilné úrady                  
a úradníci posádkovým veliteľstvám. ... Úradnícke osoby, ktoré nekonajú 
svoje presne svoje povinnosti budú p. diktátorom odstránené.13

Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár 13. 6. 1919 
vydal vyhlášku, v ktorej vyzýval fabrikantov alebo obchodníkov, že ak majú 
vo svojom majetku veci vhodné pre ošatenie alebo vystrojenie vojska, majú 
ho nahlásiť Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska. V prípade 

11 Rozkaz generála Hennocqua. Z Košíc 6. júna. In: Slovenský denník, č. 119, roč. 2., 7. 6. 1919, s. 2.
12  V prílohe sa nachádza mapa znázorňujúca rozdelenie jednotlivých okresov vojenskej diktatúry. 

Pozri ilustráciu na s. 172.
13  ŠA L, Slúžnovský úrad v Spišskom Podhradí, č. 11/1919 prez.
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neuposlúchnutia výzvy mal byť dotyčný postavený pred súd a jeho zásoba 
mala byť skonfi škovaná v prospech ČSR.14

Najvyšším vojenským veliteľom sa stal pre obvod celého východného 
Slovenska generál Hennocque sídliaci v Spišskej Novej Vsi a vládnym ko-
misárom civilnej správy Juraj Slávik. Na Spiši sa koncentrovali vojenské 
oddiely a bola vyhlásená čiastočná mobilizácia záložníkov. Županský úrad 
sa presídlil do Spišskej Novej Vsi a pripravoval sa na evakuáciu do Ružom- 
berka, k čomu však už nedošlo. Vojenské orgány podnikli rázne opatrenia          
na pacifi káciu zázemia, čo čiastočne utlmilo aktivitu miestnych promaďar- 
ských elementov. Na druhej strane zástupca župana Jozef Holúbek ocenil 
postoj časti nemeckého obyvateľstva, ktoré sa k slovenskému obyvateľstvu 
správalo lojálne a priateľsky, čo priviedlo Ministerstvo národnej obrany               
k myšlienke organizovať zvláštny nemecký prápor zo Spiša. K vytvoreniu 
práporu spišských Nemcov však už nedošlo.15

 Keďže bolo zakázané zhromažďovať sa, došlo k určitému útlmu kul-            
túrneho života, ktorý sa po začlenení Spiša do ČSR úspešne rozvíjal. Týkalo 
sa to aj zábav, pričom ich dočasný zákaz odporučil Slovenský denník aj z mo-                                                                                              
rálneho hľadiska: Najlepších synov má národ v boji na fronte, preliata krv 
ešte nevyschla a drahí naši mŕtví ešte ani nevychladli – národ má smútok                   
a preto žiaden Slovák nebude v týchto chvíľach myslieť na tanec, zábavy, ani 
ich usporiaďovať pre široké obecenstvo. Výnimkou je vojsko, ktoré vďačne 
prijme obveselenie a zábavu pri svojej ťažkej robote, ale vtedy treba zariadiť 
pre nich predstavenie bezplatné a tak aby to bolo ozaj pre nich.16

Okrem maďarského elementu vítalo ofenzívu Červenej armády prirodzene 
najmä robotníctvo. To sa radikalizovalo napríklad v Poprade a jeho okolí. 
Postup maďarskej armády aktivizoval všetky promaďarské sily v meste, naj-                                                                                               
mä železničných zamestnancov. Tieto osoby si vymieňali kuriérov s veliteľmi                                                                                     
Červenej armády v Rožňave a Dobšinej. Odtiaľ očakávali vpád do Poprad-                                                                   
skej kotliny, aby sa obranné oddiely československého vojska dostali                            
v údolí Hornádu do obkľúčenia. Tajne zhromažďovali zbrane, náboje                                                     
a výbušniny. Na viacerých miestach narúšali telefonické spojenie, či poško- 
dzovali železničnú trať. Organizátori týchto akcií sa 7. júna ukryli z obavy 
pred zatknutím do Tatranskej Polianky. Spolu s mladíkmi vo veku 17 – 19 
rokov a s pozorovateľmi z tamojšej liečebne ich bolo 26. Vedúcim skupiny 
bol E. Richter. K dispozícii mali vojenské pušky, poľovnícke zbrane a re-
volvery, náboje, výbušniny a zásoby potravín vrátane značného množstva 

14  ŠA L, p. Poprad, Zbierka rodiny Krompecherovej z Popradu-Veľkej 1387 – 1931, Oddelenie 
vyhlášky, č. 16/1919.

15  SULAČEK, Jozef: Ján Rumann. Ľudomil v politike. Liptovský Mikuláš 2005, s. 26.
16 Zábavy. In: Slovenský denník, č. 136, roč. 2., 29. 6. 1919, s. 5.
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alkoholu.17 Očakávali priblíženie sa maďarskej armády, ktorej chceli pomáhať 
v rýchlejšom postupe. Z obavy pred prezradením a pod vplyvom alkoholu 10. 
6. 1919 zastrelili Karola Lebedu a Tomáša Šimičeka,18 pričom ich mŕtvoly               
ukryli neďaleko miesta činu. Na druhý deň sa časť skupiny stiahla do vyššie             
položenej opustenej chaty a organizovala kruhovú obranu proti prípadné-                              
mu útoku československého vojska, alebo četníctva. Neskôr sa presunula                        
do Teplického lesa. Vraždy boli utajené, postup maďarskej armády sa zasta-                                        
vil, v Poprade panoval relatívny pokoj a preto sa členovia skupiny postupne 
vracali do svojich domovov.19 Trestu za svoje činy však neušli. Dňa 17. 6. 
1919 vojenská polícia niekoľkých členov tejto skupiny zatkla pre podozrenie 
z hungarofi lskej propagandy a deportovala do Terezína. Vo vlaku jeden                   
z internovaných eskorte prezradil aktérov sabotážnych činov a vrážd. Na zá-                                                                                           
klade toho vojenské orgány začali rozsiahle pátranie. Koncom júna boli náj-                                                                                              
dené a identifi kované obete vraždy a dôstojne pochované. Žaloba pred Divíz-                                                                                               
nym súdom v Košiciach obvinila 26 osôb z účasti a spoluúčasti na dvojná-                                                                                       
sobnej vražde, z vojenskej špionáže, zo sabotážnych činov, z tajného 
zhromažďovania zbraní a munície a zo zámerného odsunu dvoch vagónov. 
V priebehu vyšetrovania niektorí podozriví ušli z väzenia a opustili územie 
Československa, pričom jedným z nich bol aj hlavný obžalovaný E. Richter. 
Vojenský senát potom zasadal od 5. do 25. 5. 1920. Troch obvinených odsú-
dil za delikty vojenského charakteru na 7 ročné väzenie, troch obvinených 
za účasť na vražde odkázal do kompetencie civilných súdov a ostatných ob-                                      
vinených oslobodil spod žaloby pre nedostatok dôkazov za vojenské trestné 
činy. V roku 1921 sa začalo nové pojednávanie, ktoré sa ťahalo až do roku 
1926, kedy boli všetci prepustení, keďže na viacerých sa vzťahovala amnes-
tia, alebo sa im do trestu započítala dlhá vyšetrovacia väzba.20 Ako hovoria 
vojnoví spravodajcovia Kalva s Kompišom takových a podobných případů 
událo se však velmi mnoho, a naše vojsko, zvláště při ústupech, mělo každou 
chvíli co dělati s podobnými zákeřnými přepady.21

 Proletariát bol však tiež vnútorne diferencovaný a nie všetci z jeho radov 
súhlasili so vstupom maďarských vojsk na územie Slovenska. Proti maďar-                                                                 
skému vpádu a za obranu republiky sa zasadili najmä Robotnícke noviny. 
Maďarskú ofenzívu na svojich stránkach neraz odsudzovali viac, ako perio-                                                                                          
diká niektorých pravicových strán.22 Väčšina politického spektra v Českoslo-                                                                                          

17  CHALUPECKÝ, Ivan (Ed.): Dejiny Popradu. Košice 1998, s. 205.
18  TOMÁŠEK, Dušan: Nevyhlášená válka. Boj o Slovensko 1918  –  1920. Praha 2012, s. 176.
19  CHALUPECKÝ, Dejiny Popradu..., s. 205.
20  CHALUPECKÝ, Dejiny Popradu. s. 205.
21  KALVA, Jaroslav: Na slovenském bojišti: vzpomínky válečných zpravodajů J. Kalvy a P. Kom- 

piše. Praha 1920, s. 123.
22 Bráňme si republiku! In: Robotnícke noviny, č. 51, roč. 16., 5. 6. 1919, s. 1.
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vensku dávala vpád Maďarov za vinu sociálnej demokracii, proti čomu            
sa táto strana ostro postavila napríklad článkom „Prestaňte štvať!“ Takmer 
všetky časopisy slovenské svalujú vinu pre vpád Maďarov na Slovensko           
na českoslov. soc. dem. Všetky tieto špinania nie sú nič iné ako judášsky 
agitačný prostriedok. Uznávame, že v českoslov. soc. dem. je niekoľko nikomu 
nezodpovedajúcich jednotlivcov, ktorí sú nasiaknutí boľševizmu a chovajú            
v duši pacifi stické stanovisko voči Slovensku. Za tieto nemôže a nesmie nikto 
obviňovať celú stranu, lebo takých vyvrheľov nájdeme v bársjakej strane.23

 O pomeroch na slovenskom fronte bolo obyvateľstvo informované pre-
dovšetkým z periodík, či už českých, alebo slovenských. Najmä v denníkoch 
bola vojenská situácia zachytená deň po dni a aj vďaka nim sa obyvateľstvo 
mohlo dozvedieť, ako vyzerali boje na Spiši a v jeho blízkosti. Ani v týchto 
správach sa však nehovorilo o všetkom, čo sa udialo na fronte. Napríklad              
v žiadnych novinách nebola spomenutá strata gelnického okresu. Vyzdviho- 
vali sa najmä československé úspechy a neúspechy sa bagatelizovali. Bolo 
to najmä z dôvodu udržania bojovej morálky vojakov aj civilistov a aby 
civilné obyvateľstvo nepodliehalo panike.

V tlači sa ohľadom vojenských záležitostí mohlo obyvateľstvo tiež dočítať, 
že boli zriadené občerstvujúce stanice pre vojakov, pričom dve z nich sa 
nachádzali aj v Poprade a v Spišskej Novej Vsi.24 Okrem správ o situácii               
na fronte a oznámení vyzývajúcich k obrane republiky sa obyvateľstvo          
mohlo z novín dozvedieť, že Maďari budú nútení vrátiť ČSR 660 lokomotív 
a 20 000 železničných vozňov, alebo že Viktor Dvortsák, exponent niekdajšej 
Slovenskej ľudovej republiky, ušiel do Viedne.25 V niektorých novinách sa 
čitatelia zasa dočítali, že bola vyhlásená Slovenská republika rád.26

V hospodárskej oblasti bola jedným za najzávažnejších problémov me-
nová reforma. Nekolkované bankovky nie sú bezcenné. Jejich dodatočné 
okolkovanie je síce neprípustné a ministerstvo odmieta všetky žiadosti                  
o okolkovaní, ale bankovky tieto nutno pokladať za cudzozemskú valutu, 
ktorá bude možno po skončení Rašínovho plánu fi nančného za istý kurs                                                                                              
– asi za polovicu predať. ... Nové peniaze vypustiť mieni československá 
vláda údajne už počiatkom júna. Okolkované bankovky budú za tie pe-                                                                                         
niaze zamenené, nie ale v nominálnej cene, lež údajne v pomere 2:3,                      
t. j. za 300 K okolkovaných peňazí 200 K nových.27 Na hospodárstvo mali 

23  Prestaňte švať! In: Robotnícke noviny, č. 56, roč. 16., 17. 6. 1919, s. 1.
24  Uľavujme bolesti obetiam vojny! In: Slovenský denník, č. 129, roč. 2., 21. 6. 1919, s. 2.
25  Zástoj Viktora Dvortsáka. In: Tatry, č. 18, roč. 1., 7. 6. 1919, s. 6.
26 Janoušek prohlašuje vládu sovětů na Slovensku. In: Venkov, č. 143, roč. 14., 19. 6. 1919, s. 4.
27  Nové peniaze. In: Tatry, č. 18, roč. 1., 7. 6. 1919, s. 5.
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vplyv tiež nepriaznivé poveternostné podmienky. Na Magure začiatkom júna 
neprestajne pršalo a gazdovia sa obávali, že pohnijú zemiaky. V Tatrách bola v 
tom čase zasa ničivá víchrica, ktorá vyvalila drevo v objeme 240 000 metrov  
kubických. Bol zaznamenaný nárast návštevníkov Tatier oproti minulému 
obdobiu, avšak železničné stanice v Poprade a v Kežmarku sa nachádzali              
v dezolátnom stave a miestni obyvatelia žiadali príslušné orgány o rýchlu 
nápravu. Niektoré spoločnosti bolo potrebné dať pod nútenú správu, ako 
napríklad Uhoľné bane okolo Smolníka.28 Hospodárske pomery čiastočne 
ovplyvnila aj československo-maďarská vojna. Na väčšine územia župy vo-
jenské operácie síce neprebiehali, avšak na niektorých miestach zapríčinilo 
miestnemu obyvateľstvu ujmu československé vojsko, ako tomu bolo napríklad 
v Granč-Petrovciach, kde sa Ján Blaščák sťažoval, že československé vojsko 
mu spôsobilo škodu na majetku v hodnote 1820 korún.29 Okrem iných je 
možné spomenúť aj ponosy obyvateľov Hnilčíka a Hnilca, ktorí sa sťažo-                                                                                      
vali, že československé vojsko im urobilo na poliach veľkú škodu.30

Maďarské jednotky sa síce okrem gelnického okresu nedostali do os-
tatných častí Spišskej župy, avšak boli k tomu veľmi blízko. Mnohí ľudia 
z ohrozených oblastí, najmä tí, ktorí prejavili československé vlastenectvo, 
preto utekali viac do vnútrozemia štátu. Jedným z nich bol aj maliar Jozef 
Hanula, bývajúci vtedy v Chrasti nad Hornádom. Mali sme v Chrasti aj 
vojsko, strážilo trať a mosty. Bdelo nad verejným poriadkom. Keď už boli 
boľševici na 20 km, upozornili ma vojaci že oni už musia ustúpiť. Opustia 
naše okolie a že bude dobre, keď aj ja so svojou rodinou opustím Chrasť. ... 
Zaviezli nás takto do Spišskej Novej Vsi. Tu bolo sústredené i všetko vojsko 
z Košíc a okolia, i úrady, župan a iní. Generál, veliteľ, vyhlásil, že sa ďalej 
neustupuje. Podľa neho zostali sme i my trčať v tomto meste, ktoré bolo 
také preplnené všelijakými zbehmi, zajatcami, vojskom a inými, že ťažko 
bolo nájsť miesto na noc, kde hlavu skloniť.31

Niektoré osoby, napríklad úradníci, boli po pominutí nebezpečenstva 
vyzývané, aby sa vrátili na svoje miesta. Z ministerstva pre správu Slov-
enska oznamuje sa: Úradníci, ktorí pred maďarským vpádom opustili svoje 
miesta v území západne od Novej Vsi a Levoče, vyzývajú sa, aby sa hneď 
vrátili a úradovanie zahájili. Železničná a poštová premávka je už pravidelne 
obnovená.32

28  Víchrové pustošenia v Tatrách. In: Tatry, č. 18, roč. 1., 7. 6. 1919, s. 5.
29 ŠA L, SŽ, č. 3239/1919 admin. 
30  ŠA L, p. Spišská Nová Ves, Magistrát mesta Spišská Nová Ves, č. 3829/1919.
31  HANULA, Jozef: Spomienky slovenského maliara. Turčiansky sv. Martin 1940, s. 245.
32  Výzva k úradníkom oslobodených krajov. In: Slovenský denník, č. 129, roč. 2., 21. 6. 1919, s. 2.
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V deň, keď maďarské jednotky odišli zo Spiša, teda 30. 6. 1919, generál                                           
Hennocque navštívil Levoču, kde sa k jeho pocte zhromaždilo župné a mest-                                                                                               
ské úradníctvo vo veľkej sále stoličného domu. Generál oznámil, že boľševici 
ustupujú a žiadal od úradníctva poctivú prácu a poslušnosť. Na reč generála 
odpovedal spišský župan Ján Ruman, ktorý mu poďakoval za návštevu a prácu,                                                                                          
ktorou značne prispel k oslobodeniu Spiša.33

Z uvedeného je zrejmé, že jún 1919 bol mimoriadne pohnutým obdobím 
v dejinách Spiša, i celého Slovenska. Vtedy sa prakticky rozhodovalo o jeho 
ďalšom osude. Vďaka apelom dohodových mocností, ktoré prinútili maďarskú 
Červenú armádu opustiť územie Slovenska, však československý štát túto 
kritickú chvíľu ustal a situácia na Spiši i na Slovensku sa pomaly začala 
upokojovať. Dalo by sa povedať, že československú moc táto zaťažkávajú-
ca skúška len posilnila a myšlienka československého štátu sa ukázala byť 
životaschopnou čo sa potvrdilo v ďalších mesiacoch a rokoch ČSR.

33  Generál Hennocque v Levoči. In: Slovenský denník, č. 140, roč. 2., 4. 7. 1919, s. 1.

Ján Rumann, spišský župan v r. 1919 – 1922  
Generál Edmund Charles Adolphe Hennoc-
que, veliteľ Východnej armádnej skupiny 
československej armády v roku 1919 
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DIE ZIPS IM TURBULENTEM JUNI 1919

Martin Furmanik

Die ersten Monate des neuen tschechoslowakischen Staates waren sehr kompliziert 
und zwar in allen Bereichen des Lebens. Zum Bestandteil der Tschechoslowakei wurde 
auch die Region Zips, wo sich die Situation auch äußerst kompliziert gestaltet hatte. 
Schrittweise gelang eine Konsolidierung der Verhältnisse, doch dieser Prozess wurde 
gewaltsam durch den Einfall der ungarischen Roten Armee in die Slowakei im Juni 
1919 unterbrochen. Diese Geschehen beeinfl ussten stark auch die Zipser Gespan-
schaft. Als besonders störend erwies sich die Welle proungarischer Agitation seitens 
der ungarischen und magyarisierten Zipser Bevölkerung. Neben diesen Äußerungen 
hatten sich auch die Befürworter von kommunistischen Ideen zum Wort gemeldet, 
dies als eine Ursache des erfolgreichen Vordringens der ungarischen Roten Armee. 
In der untersuchten Periode schmolzen das nationale und das Klassen-verständnis oft 
ineinander. Auf die Aktionen des inneren Feindes, der direkt die eigentliche Idee der 
Tschechoslowakei untergraben hatte, reagierten die tschechoslo-wakischen Machth-
aber. Den staatsfeindlichen Elementen wurden Persekutionen angedroht. Zu solchen 
angedrohten hohen Straffen ist es aber nicht gekommen. Die tschechoslowakischen 
Organe griffen gegen die Täter vergleichsweise benevolent ein. Zu den unstabilen 
politischen Verhältnissen gesellte sich auch die schwache wirtschaftliche Situation, 
die schließlich die nationalen und Klassenkämpfe noch weiter gefördert hatte. Die 
Zips war im Juni 1919 ein direktes Hinterfeld des tsche-choslowakisch-ungarischen 
Krieges, weshalb ständig das Vorrücken der Front ins Innenland gedroht hatte. Bis 
auf den Bezirk von Gelnica ist es dazu nicht gekommen. Gegentschechoslowakische 
Aktionen, die schlechte wirtschaftliche Lage und die Nähe zum Krieg hatten zur einen 
tiefen Verunsicherung der Zipser Bevölkerung geführt. Deshalb hatte der Großteil der 
Zipser Bevölkerung das Ende des tschecho-slowakisch-ungarischen Krieges Ende Juni 
1919 mit Erleichterung wahrgenommen. Nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung, der 
die Idee der ungarischen Erneuerung befürwortet hatte, empfand danach eine bittere 
Enttäuschung und zeigte sich resigniert. 

       
Übersetzt von Filip Fetko
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VPLYV POLITICKÝCH AKTIVÍT EDUARDA SKALSKÉHO
NA ŽIVOT V MEDZIVOJNOVÝCH BRUTOVCIACH

Michal Marťák

Vážnosť a dôležitosť katolíckeho kňaza v obci bola v medzivojnovom 
období na Slovensku významná. Kňaz nepredstavoval iba duchovnú autoritu, 
ale v mnohých prípadoch bol aj nositeľom kultúrnosti, reprezentant vzdela-
nosti a v niektorých prípadoch dokonca aj hýbateľ politického života, čo sa 
nie vždy muselo stretnúť s pochopením nielen u veriacich.

Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na to, do akej miery mohli 
politické aktivity kňaza ovplyvňovať život v obci, ako sa mohli odrážať v obci,                                                                                           
v ktorej pôsobili viaceré politické strany a napokon aj na to, ako sa prípadné                  
nezhody prejavovali v praktickom slovensko-českom vzťahu v regióne. 
Keďže ide o tému málo spracovanú nielen na úrovni regiónu, opierame sa 
pri koncipovaní textu predovšetkým o archívne materiály.

Na úvod si však predstavme hlavnú postavu nášho rozprávania. Eduard 
Skalský1 sa narodil 15. novembra 1875 v Malom Lipníku rodičom Samuelovi 
a Johane, rod. Magásovej. Základné a stredné štúdium absolvoval v Levoči, 
Budapešti, Jágri, teológiu v Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 30. jú-                  
na 1898. Postupne kaplán v Spišskej Starej Vsi a v Kacvíne,2 od roku 
1900 správca farnosti v Liptovskej sv. Alžbete, od roku 1901 administrátor                                                                                                                                 
vo Vyšných Lapšoch, od roku 1905 kaplán v Hrabušiciach a v Zubrohlave, 
od roku 1906 správca farnosti v Brutovciach. Jeho posledným pôsobiskom 
v pastorácii bol od roku 1937 Spišský Hrušov, odkiaľ v roku 1950 odišiel 
do penzie. Zomrel 26. januára 1963.3

Na Spiši bol známy aj svojím politickým pôsobením a hoci sa nikdy 
nedostal ďalej ako do samosprávy, jeho aktivity neboli nezaujímavé. Skalský 
mal podľa levočského okresného náčelníka nesporné zásluhy už pri pre-                                         
vratových udalostiach, keď bol podpredsedom Národného výboru na Spiši 
a ako jeden z mála kňazov mal v ňom aktívne a úspešne pracovať.4 Okrem 

1  Štátny archív v Levoči disponuje jeho pozostalosťou. Jeho osobný fond je však nespracovaný, 
pozostáva z osobných dokladov, korešpondencie a ďalších materiálov aj úradnej proveniencie.

2  Obec patriaca v rokoch 1939 – 1945 Slovensku, od roku 1945 však bola anektovaná Poľskom, 
ktorá sa nachádza v jeho južnej časti pri hranici so slovenskom.

3  Archív Biskupského úradu (ďalej len ABÚ), Spišská Kapitula (ďalej len Sp. Kapitula),              
Protocollum Status personalis Sacerdotum Diecesis Scepusiensis Ab Anno 1848 Tom. II., 
s. 242; Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato MCMXLIV. 
Ružomberok 1944, s. 255.

4  Štátny archív Levoča (ďalej len ŠA LE), pobočka Levoča (ďalej len p. LE), fond Okresný 
úrad v Levoči 1923 – 1945 (ďalej len OÚ-L), č. 7/1925 prez.
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 5  ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 13169/1923 adm.
 6  ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 11378/1931 adm.
 7  ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 2535/1931 adm.
 8  V obecnom zastupiteľstve z hľadiska politického rozvrstvenia pôsobili: Július Šmigovský 

ako agrárnik, Valent Komara agrárnik, Karol Popovič agrárnik, Michal Komara kresťanský 
sociál, Damian Popovič ľudák, Ján Kochan ľudák, Fabian Komara kresťanský sociál, Valent 
Hockicko agrárnik, Ambróz Kicko agrárnik, Karol Sakmar agrárnik a Anna Maliňáková 
ľudáčka. ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 6819/1935 adm.

 9  ŠALE, p. LE,OÚ-L, č. 7/1926 prez. K problematike stanoviska pápeža voči kňazským kan-
didatúram pozri napr. HRABOVEC, Emília: Svätá Stolica a Slovensko 1918 – 1927 vo svetle 
vatikánskych prameňov. Bratislava 2012, s. 84.

10 Brutovce 1268 – 1998. Zost. Zuzana Kollárová. Brutovce 1998, s. 39.
11 Tamže, s. 43.

toho bol pravidelným členom obecného zastupiteľstva a aj fi nančnej komisie 
najprv za ľudovú stranu.5 Na prelome 20. a 30. rokov bol známy neustálym 
prestupovaním medzi viacerými politickými stranami, ktoré podporoval. Naprí-
klad v septembri 1931 bol zvolený do obecného zastupiteľstva, avšak nebolo 
to na základe straníckej príslušnosti, ale všetkých 12 členov sa nachádzalo              
na jednej kandidačnej listine volebnej skupiny „mimostranných brutovských 
občanov“.6 Reálne však zastupiteľstvo na základe politického rozvrstvenia 
pozostávalo z deviatich ľudákov, dvoch agrárnikov a sám Skalský zastupo- 
val Československú stranu ľudovú. Ľudák Hygin Hockicko sa stal staros-
tom, Skalský sa dostal aj do fi nančnej komisie.7 Vo voľbách do okresného 
zastupiteľstva v roku 1935 Eduard Skalský opätovne kandidoval za ľudovú 
stranu a dostal sa do dvanásťčlenného okresného zastupiteľstva v Levoči. 
V Brutovciach celkovo získali ľudáci 158 hlasov, agrárnici 79, okrem nich 
komunisti získali 1 hlas a po dva hlasy Krajinská kresťansko-socialistická 
strana a strana Gazdovská radikálna. Podobný výsledok sa zrodil aj v prípade 
volieb do krajinského zastupiteľstva, keď ľudáci získali 151, agrárnici 88             
a kresťanskí socialisti 3 hlasy.8

Okrem tejto „malej“ politiky sa Skalský zvlášť v 20. rokoch usiloval 
dostať aj do národného zhromaždenia. V roku 1925 mu kandidatúru do senátu                       
za Československú stranu ľudovú malo zmariť len známe stanovisko pápeža 
ku kňazským kandidatúram.9

Na základe zachovaných prameňov je možné konštatovať, že Skalského 
kňazské pôsobenie v nich nebolo predstavované ako pochybné, naopak, práve 
jeho meno sa v Brutovciach spája aj s hospodárskym rozvojom obce, keď 
napr. za jeho pôsobenia a s jeho prispením bola v obci kúpená prvá dre-                                                                                             
vená mláťačka,10 resp. v neskoršom období založenie speváckeho zboru, spo-              
ločne s učiteľom Júliusom Šmigovským v roku 1929.11 Mravnú bezúhonnosť 
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12 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 3954/1925 adm.
13 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 5451/1925 adm.
14 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 319/1925 prez.
15 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 18463/1930 prez.

Skalského dokladuje aj veliteľ Četníckej stanice v Spišskom Podhradí v prí-                                                                                            
pade prenájmu poľovného práva z roku 1925.12

Problém však spôsobovala jeho „politická spoľahlivosť“, keďže v druhej 
polovici 20. rokov bolo voči Skalskému vedených niekoľko trestných pokra-
čovaní, v ktorých čelil obvineniu pre prečin hrubej neslušnosti, prečin ublíženia 
na cti, priestupok teroru a prečin ohovárania.13 Skalský bol úradom v tomto 
regióne „známou fi rmou“ a podľa toho je v mnohých správach označovaný 
ako štvavý kňaz, ktorý svojimi štvavými útokmi proti úradným osobám a čes-                                                                                           
kej národnosti podkopával autoritu úradov, vzbudzoval medzi obyvateľmi 
nenávisť voči jednotlivým skupinám pre ich národnosť, čím ohrozoval verejnú 
bezpečnosť a verejný poriadok ako nevyhnutné predpoklady zdravého života 
v štáte a ochromoval zdarný vývoj štátu.14

Verejnú a politickú činnosť Skalského hodnotil v máji 1930 aj krajin-
ský prezident. Podľa neho pracoval brutovský farár protištátne už od roku 
1918. Usiloval sa získavať informácie o všetkých udalostiach. Vplyv kňaza 
v obci na obyvateľov bol v jeho prípade značný, aj podľa uvedenej správy 
mal rozhodujúce slovo v obecných záležitostiach a rozhodnutiach obecného 
zastupiteľstva a rady. Z hľadiska politickej príslušnosti bol až do roku volieb                                              
do krajinských a okresných zastupiteľstiev prívržencom Ľudovej strany, bez- 
prostredne pred nimi prestúpil k Československej ľudovej strane, pre ktorú aj 
agitoval, aby sa pred voľbami do národného zhromaždenia v roku 1929 anga-                                                                                            
žoval v prospech Maďarskej kresťansko-sociálnej strany. O značnom vplyve 
jeho osoby na obec, ktorá bola silne nábožensky založená, svedčí skutočnosť, 
že práve posledná menovaná politická strana vo voľbách dostala najviac hla-                                                                                               
sov. V správe sú však uvedené aj iné dôvody – jeho bezohľadnosť voči oby-
vateľom iného politického presvedčenia a aj to, že práve počas parlament-                                                                            
ných volieb bol volebným komisárom. Neustálu zmenu straníckej príslušnosti, 
resp. sympatizovania krajinský prezident dôvodil jeho nepostavením na kan- 
didátsku listinu do senátu ani jednou z predošlých strán.15 Podľa okresného 
náčelníka chcel takýmto spôsobom Skalský upozorniť Andreja Hlinku na po-                                                                                             
litické chyby, ktorých sa dopúšťa výberom kandidátov zo svojho okolia                 
a obchádzaním Spiša, ktorý v príslušnom volebnom kraji dodáva značnú 
väčšinu voličov. Na inom mieste je uvedený aj ďalší dôvod Skalského konania.                                                                  
Podľa neho mal na seba zvláštnym spôsobom upozorniť svojho biskupa 
Vojtaššáka, u ktorého si chcel vynútiť preloženie do inej farnosti, lebo fara 
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16 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 354/1930 prez.
17 Za mnohé možno spomenúť napr. známy zborník z rovnomennej konferencie Česi na Sloven-

sku. Zost. Hana Zelinová. Martin 2000. 160 s. Ďalšie práce k problematike uvádza vo svojej 
štúdii aj ZMÁTLO, Peter: Česi v Levoči po roku 1918. In: Z minulosti Spiša XVII. Levoča 
2009, s. 153 – 186.

18 Svedčí o tom aj list, ktorý Skalský napísal 5. januára 1924. V ňom Skalský o Janákovi ponúka 
ďalšie údaje. Janák mal absolvované tri triedy na meštianskej škole a 3 triedy hospodárskej 
školy, neskôr bol zamestnaný na hospodárstve, ale kvôli parcelácii stratil zamestnanie. Jeho 
otec bol kantor – učiteľ, sám Janák mal byť zručný v hre na husliach. V závere listu pridal 
Skalský aj inú dôležitú informáciu, podľa ktorej by ho vďačne prijal, ale ľudia ho nechcú, 
lebo majú iného. Keď môžeš, a keď potrebuješ náhradného učiteľa, vyvoľte ho – učiníš                    
s človekom milosrdenstvo. ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.

v Brutovciach, kde bol viac ako dvadsať rokov, je údajne jedna z najhorších 
v celej Spišskej diecéze.16 Je známe, že aj napriek tomu ostal Skalský v tejto 
farnosti ešte ďalších 7 rokov, celkovo teda 31 rokov, počas ktorých je možné 
zaregistrovať niekoľko skutočností, ktoré už na základe naznačeného podľa 
našej mienky výraznou mierou prispeli k turbulenciám vo vzťahu miestneho 
kňaza s obyvateľmi obce.

O problematických vzťahoch Slovákov a Čechov na Slovensku sa hovo-                                                                                    
rilo a písalo už v čase ich počiatkov, teda bezprostredne po roku 1918, 
keď v zvýšenej miere prichádzala na Slovensko česká inteligencia s cieľom 
pomôcť adaptovať sa Slovákom na nové štátoprávne usporiadanie. Svedčí                  
o tom množstvo článkov v dobovej tlači, interpelácií niektorých slovenských 
poslancov a aj práce historikov,17 ktoré sa pokúšajú zhodnotiť prínos či naopak, 
problematickosť pomoci Čechov na Slovensku v uvedenom období. Druhá 
uvedená skutočnosť sa prevažne viaže na ich veľký počet, resp. čechoslova-
kistickú orientáciu spôsobujúcu zvlášť na Slovensku v niektorých prípadoch 
nemalé komplikácie.

Ani Brutovce netvorili výnimku a v tomto ohľade sa spájajú s osobou 
českého učiteľa Jozefa Janáka. Ten sa podľa záverečnej časti zápisnice zo za-                                                     
sadnutia komisie poverenej spišským biskupom Jánom Vojtaššákom, ktorá 
mala ozrejmiť pozadie súvisiace s prečítaním pastierskeho listu na konci roku                                                         
1924 (k nemu sa konkrétnejšie dostaneme v ďalšej časti príspevku) mal              
v Brutovciach uchádzať o miesto náhradného učiteľa, ktoré v súbehu vypísala                                                              
školská stolica. Tá ho však napokon kvôli nepostačujúcej úrovni hry na organ                                                                       
nevybrala a na prelome rokov 1923 a 1924 sa Janák aj s rodinou ocitol bez                                                                                          
strechy nad hlavou. V tejto situácii sa ho mal ujať práve miestny správca 
farnosti Skalský, ktorý mu najprv umožnil bývať na fare a neskôr mu                                                                 
sprístupnil dovtedy prázdny učiteľský byt. V priebehu takmer troch týždňov 
mu mal pomáhať aj so zaobstarávaním stravy, ale predovšetkým s hľadaním 
práce v okolitých obciach, konkrétne vo Vyšných Repašoch.18 Aby však Janák                                                                                    
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nevzbudzoval v obci nespokojnosť, ako učiteľovi mu Skalský umožnil                   
v škole vyučovať, aby odpracoval náklady na bývanie. Toľko o Janákovi ho-                                                                          
vorí spomínaná zápisnica. Podľa takto opísanej situácie by sa dalo o vzťahu 
miestneho „nepovereného dočasného“ učiteľa a brutovského kňaza povedať, 
že bol ideálny, z hľadiska kňaza ho mohla charakterizovať otcovská sta-    
rostlivosť, ochota pomôcť a predovšetkým príkladnosť. Tá istá zápisnica však 
poukazuje aj na inú skutočnosť, ktorá mohla neskoršie udalosti výraznou 
mierou ovplyvniť. Podľa nej sa mal Janák ukázať ako protikatolícky naladený,                                                                   
čo sa prejavilo napr. zákazom kresťanského pozdravu. V obci s drvivou pre-                                                                                          
vahou katolíckeho obyvateľstva, v ktorej mal Eduard Skalský významné po-                                                                                    
stavenie a vplyv, to akiste muselo spôsobovať nezhody, zvlášť, ak k tomu 
pripočítame aj náklonnosť Skalského k ľudovej strane, ktorá obvinenia                          
z netolerancie k náboženskému cíteniu Slovákov využívala ako politickú 
propagandu. Je totiž známe, že práve v prvých rokoch existencie prvej 
Československej republiky bolo na Slovensku zaznamenaných niekoľko kon-                         
fl iktov medzi miestnym obyvateľstvom a českými učiteľmi, ktorí v mnohých 
prípadoch neboli oboznámení s tunajšími pomermi, predovšetkým z nábožen-
ského hľadiska.20 Negatívny postoj k náboženským úkonom preto nemusel 
byť priamym protináboženským prejavom, avšak Brutovčanmi či Skalským 
mohol byť vnímaný opačne, čo by na druhej strane nebolo výnimočné.                                                                                            
Aj napriek tomu však toto mohlo byť spúšťacím mechanizmom pre Skalského, 
aby sa postupne medzi ním a Janákom, ako Čechom, vyvíjalo nepriateľstvo. 
Tým by sa pravdepodobne dala „ospravedlniť“ Skalského neskôr známa 
„protičeská zaujatosť“.

Skalského s Janákom spája aj iná udalosť, ku ktorej síce došlo na konci 
roku 1924, ale špeciálne bola riešená v nasledujúcom roku. Išlo totiž o čí-                                                                                    
tanie pastierskeho listu slovenských biskupov, ktorý Skalský v Brutovciach 
prečítal 21. decembra 1924, teda približne mesiac po jeho datovaní a mesiac 
a pol po jeho prijatí a štylizácii v biskupskom pléne v Žiline, ktorému pred-
sedal košický biskup Fischer-Colbrie a prítomní boli aj spišský, nitriansky, 
bansko-bystrický, mukačevský biskup a administrátori z Trnavy, Užhorodu, 
Prešova a Rožňavy. Pastiersky list je možné podľa obsahu rozdeliť na dve časti. 
Prvá má charakter nábožensko-apologetický a je v podstate širším biblickým 
rozprávaním o dobrom a zlom hospodárovi. Samozrejme, jej interpretáciu je 
možné vnímať aj v súlade s náukou o „učení falošných prorokov“, odstránení 
krívd v zmysle kresťansko-sociálnych zásad a obhajobe mravnej náboženskej 

19 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.
20 MATULA, Pavol: Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918 – 1938. Náboženská  

otázka. In: Česi na Slovensku. Zost. Hana Zelinová. Martin 2000, s. 113.
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21 Dočasné členstvo bolo dovolené len v prípade záchrany živobytia, avšak aj v tomto prípade 
bolo nevyhnutné vyhýbanie sa akýmkoľvek stykom s organizáciou, ignorovanie schôdzí, zá-
kaz čítania a šírenia aj povinne odoberanej tlače organizácie, zákaz podpory protikresťanskej 
strany. Členstvo však v žiadnom prípade nesmelo vystavovať nebezpečenstvu odpadnutia 
člena a jeho rodiny od viery.

22 K tejto problematike pozri rozsiahly spisový materiál napr. Národní archiv Praha, Presidium 
Ministerstva vnitra – fond Archiv ministerstva vnitra 225 (PMV – AMV 225), K 355.

23 Uvedený zoznam nie je úplný, chýbajú v ňom napr. mená kňazov v Levočskom, Spišsko- 
novoveskom či Staroľubovnianskom okrese. Tie je však možné nájsť v Štátnom archíve                
v Levoči, fonde Štátne zastupiteľstvo v Levoči, K 25, fl . 225 – 239.

výchovy proti pokusom laicizácie. Druhá časť listu sa pre jednotlivých kňazov 
javí inštruktážne, dotýka sa politických otázok a zvlášť zakazuje katolíkom 
členstvo v akomkoľvek protikresťanskom spolku.21 Opak mal pre členov zna-                                                                                            
menať zákaz prístupu k sviatostiam, resp. akokoľvek pri nich asistovať (napr. 
krstný či birmovný rodič), nemožnosť získania rozhrešenia pri sviatosti 
zmierenia a v konečnom dôsledku i odoprenie cirkevného pohrebu.

Vydanie pastierskeho listu vyvolalo rozruch a stalo sa predmetom príspev-
kov pre dennú tlač v celej republike, jeho prečítanie niektorými kňazmi 
vzbudzovalo protestné akcie listom dotknutých, napr. v Brezne, Bratislave, 
Žiline či v Košiciach. V niektorých obciach na Spiši bolo prečítanie listu 
sprevádzané podpisovou akciou proti poštátneniu cirkevných škôl. Treba však 
spomenúť aj fakt, že niektorí kňazi skutočne prístup k sviatostiam či svä-                                                                                         
teninám odopierali členom agrárnej, sociálnodemokratickej, komunistickej 
strany či príslušníkom rôznych spolkov, napr. spolku Sokol, Spolku sloven- 
ského učiteľstva a i. Potvrdzuje to množstvo archívnych dokumentov, ktoré 
tieto informácie aj rozširujú o konkrétne prípady z celého Slovenska.22

Celkový obraz o pôsobení pastierskeho listu na Slovensku a prehľad                     
o tom, ako sa jednotliví kňazi k listu zachovali, ponúkol štátnym orgánom                
aj rozsiahly zoznam mien kňazov na Slovensku.23 Zoznam je celkovo rozde-
lený na dve veľké skupiny, prvá má ponúknuť informácie o správaní sa kňa-                                                                                   
zov do prečítania pastierskeho listu a v druhej sa nachádzajú správy o ich          
správaní v súvislosti s uskutočňovaným úradným vyšetrovaním. Pokiaľ ide   
o prvú skupinu, bola ďalej rozdelená na niekoľko ďalších častí, podľa ktorých 
kňazi list čítali len vo výťahu, čítali doslovne, čítali doslovne a pripojili                              
poznámky alebo nečítali vôbec a namiesto toho mali vlastnú kázeň. Čo sa 
týka druhej skupiny, do nej sú zahrnutí kňazi, ktorí sa pri úradnom vyšetro-  
vaní s vydaním pastierskeho listu stotožnili, odvolávali sa na rozkaz vrch-
nosti, nestotožňovali sa, odopreli výpoveď alebo tí, ktorí neboli vyšetrovaniu 
podrobení z dôvodu neprítomnosti či iných okolností. Skalský podľa tohto 
zoznamu pastiersky list prečítal doslovne a stotožňoval sa s ním. Dokonca              
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24 Národní archiv Praha, Presidium Ministerstva vnitra – fond Archiv ministerstva vnitra 225 
(PMV – AMV 225), K 355, č. 2920/1925.

25 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.
26 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.
27 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.
28 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 1480/1925.
29 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.

je pri jeho mene uvedená aj poznámka o jeho vyjadrení, podľa ktorého  
podobný pastiersky list mal byť vydaný už dávno.24

Prečítanie pastierskeho listu stálo Skalského zastavenie platu, pretože 
sa tým podľa referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave 
previnil voči zákonu na ochranu republiky, zákonu o útlaku, ústavnej listine 
ktorou bola zaručená osobná sloboda, sloboda svedomia a vyznania. Súčasne 
sa voči Skalskému viedlo disciplinárne konanie.25 Počas neho Skalský 
odôvodnil svoju reakciu tým, že kto proti cirkvi bojuje, ten od nej nemôže 
očakávať žiadne výhody, pretože najnebezpečnejší sú vnútorní nepriatelia. 
Rovnako žiadna spoločnosť na svete netrpí vo svojom lone toho, kto proti 
jej záujmom pracuje.26

V záujme riadneho vyšetrenia veci poveril spišský biskup Ján Vojtaššák 
komisiu zostavenú z dekana Pavla Doľáka, bijacovského farára Jána Vencka,                   
správcu farnosti vo Vyšných Repašoch Andreja Farkaša, starostu obce Štefana 
Biroščáka, predsedu školskej stolice Fabiana Komaru a ďalších 16 členov, 
ktorých mená sú uvedené na záverečnej zápisnici.27 Uvedená komisia na zá-                                                                                              
klade výpovedí svedkov jednoznačne konštatovala, že Eduard Skalský prečí-                                                                                          
taním pastierskeho listu, ktoré bolo nariadené slovenským biskupským zbo-
rom, plnil len svoju povinnosť a použil svoje práva, ktoré mu ústavná listina 
zabezpečovala, že pri čítaní nepoužil žiadny protizákonný výraz.28

Zápisnica však obsahuje aj informáciu o verejnom vyhlásení Skalského, 
podľa ktorého sa pastiersky list vzťahoval na nepriateľov cirkvi a zvlášť, 
že v jeho farnosti títo nepriatelia neboli a teda sa uvedený list na ňu vzťa-
hovať nemohol. Samotné prečítanie dôvodil svedomitým plnením povinností 
nariadených cirkevnou vrchnosťou.29 Podľa zápisnice Skalský cirkevné vý-
hody aj po prečítaní pastierskeho listu nikomu neodoprel, ani prívržencom 
agrárnej strany. Svedkovia rovnako potvrdili, že čítanie listu Skalským nebolo 
sprevádzané komentárom, na základe ktorého by odoprel náboženské obrady 
tým, ktorí s duchovnými nedržia a zdržal sa aj akýchkoľvek slov na adresu 
rozdielov medzi katolíckou cirkvou a cirkvou československou. Celkovo je 
zápisnica z pohľadu Skalského ladená úplne apologeticky, a preto vôbec 
neprekvapuje, že podľa nej Skalský vo všeobecnosti nikdy nepoburoval proti 
českej vláde a naopak, na aprílovom zhromaždení v roku 1925 zdôrazňoval 
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30 ABÚ, Sp. Kapitula, č. 717/1925.
31 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 7/1925 prez.

poslúchanie svetskej vrchnosti, ale keby sa zákon svetský protivil zákonu 
Božiemu, vtedy je potrebné viac poslúchať Boha ako ľudí. Na uvedenom 
zhromaždení sa vyjadril aj na adresu prejavov protikatolíckej vlny, k akým 
dochádzalo po vzniku ČSR, a spomenul konkrétnu udalosť zo Štiavnika, kde 
v prelomových mesiacoch došlo k hanobeniu cirkvi. Podľa jeho výpovede 
si vojaci v kňazských šatách v chráme biskupského kaštieľa robili posmech 
z cirkevných obradov, čím znesvätili liturgický priestor, a preto musel byť 
nanovo posvätený.

Záverečný zápis však nereaguje bezprostredne len na súvislosti s pastier-                   
skym listom, ale na mnohých miestach sa viaže na Skalského výroky s proti-                                                          
českým či protivládnym charakterom. Ako lož označili svedkovia aj jeho 
vyjadrenia na adresu prezidenta. Ich argumentom bola skutočnosť, že obraz 
škole zadovážil práve Skalský na vlastné náklady, čo však v žiadnom prípa-                                                                   
de nemusí svedčiť o tom, že Skalský uvedené výroky nepovedal. Zaujímavý 
je však fakt, že spomínaný obraz visel v učebni a nie v byte, ako je uve-                    
dené v obžalobe, čo vzbudzuje podozrenie z nepravdivej informácie. Ďalšou 
mylnou informáciou v obžalobe mala byť aj správa o zbavení funkcie kos-
tolníčky Barbory Popovičovej, pritom ona túto funkciu nikdy nevykonávala, 
kostolníkom v skutočnosti bol najprv jej manžel a toho neskôr vymenil Ján 
Gordiak. Z hľadiska nami sledovanej témy je dôležitá informácia, podľa kto-
rej svedkovia rovnako spochybnili aj jeho urážlivé výroky na adresu vlády 
ČSR a predovšetkým fakt, že sa mal Skalský usilovať zbaviť učiteľa Janáka 
a aj vysťahovať ho z učiteľského bytu.30 V tejto súvislosti je zaujímavá sku-                                                                                              
točnosť, že práve Janákovo meno fi guruje medzi svedkami, ktorí mali potvrdiť                       
okolnosti prečítania pastierskeho listu v Brutovciach v kombinácii s jeho 
prtičeskými vyjadreniami, čo naznačuje bližšie neidentifi kovateľný a pra-
meňmi zreteľne nepodložený, ale naznačený problematický vzťah Skalského 
i Janáka, ktorý sa, samozrejme, dotýkal aj iných obyvateľov obce.

Celoštátne prešetrovanie okolností vzťahujúcich sa na pastiersky list                     
a jeho prečítanie sa uskutočňovalo aj v ďalšom priebehu roka. V prípade 
Skalského sa skončilo v januári 1926, keď okresný náčelník v Levoči nepo- 
kladal prípad farára Skalského za taký vážny, aby bol trestaný zastavením 
kongruy a rovnako jeho správanie a činnosť neposkytovali dostatočný podklad 
pre to, aby mohlo byť disciplinárne konanie proti nemu úspešne prevedené, 
preto bolo pozastavené.31

Mohlo by sa zdať, že tým sa Skalského problematické spolunažívanie                 
s niektorými obyvateľmi Brutoviec skončilo, avšak je dôležité uvedomiť si, 
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32 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 662/1927 prez.
33 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 729/1925 prez.
34 Nezdarilá procesia na Božieho Tela v Brutovciach. In: Podtatranská Slovač, 20. júna 1925, 

roč. 3, č. 26, s. 7.

že Skalský ako prívrženec ľudovej strany pôsobil v obci, ktorá vôbec ne-
bola politicky „jednoliata“ a pôsobili tu aj sympatizanti druhej najsilnejšej 
politickej strany na Slovensku. Aj toto pravdepodobne mohol byť dôvod pre 
pokračujúce vnútroobecné nepokoje. Spoľahlivé argumenty, ktoré by to po-                                                        
tvrdzovali, síce až na malé výnimky chýbajú, na druhej strane však je možné 
nájsť pramene iného charakteru, ktoré sa však v istých častiach vyjadrujú                
aj k politickej atmosfére v obci. K takým určite patrí napr. charakteristika 
jednotlivých obcí Levočského okresu z hľadiska hospodárskeho z roku 1927. 
Kým okolité obce podľa tohto zoznamu je možné charakterizovať nasledovne: 
jednoznačne agrárnickými boli Oľšavica, Úloža, Nižné Repaše, Vyšné Repaše 
a Pavľany, ľudáci mali prevahu v Závade a v Podproči, obec Brutovce podľa 
nej bola zmýšľania slovenského a patrí k strane republikánskej, prevažne však                                                                                     
k ľudovej.32 V Brutovciach teda existovala skupina prívržencov ľudovej strany 
a z politického hľadiska teda aj farára, iné pramene však potvrdzujú akti-  
vity menšej skupiny okolo Hiacinta Fecka, ktorý bol odporcom Skalského aj 
po politickej stránke a ktorý bol podľa okresného náčelníka v Levoči infor-                                                                                          
mátorom tlače i četníkov,33 prípadne v niektorých prípadoch vystupoval                                                                                                        
ako svedok udalostí proti Skalskému.

Rovnako tlač, aj četníci sa svojím spôsobom v istých momentoch výrazne 
podieľali na stupňujúcom napätí. Tak napríklad ešte v roku 1925 priniesla Pod-
tatranská Slovač, týždenník blízky agrárnej strane, krátky článok o cirkevnej 
slávnosti v obci, preto jeho obsah neprekvapuje. V rámci procesie, ktorá býva 
štandardnou súčasťou slávenia sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježišovej, 
sa podľa autora príspevku nenašiel nik, kto by pri nej niesol baldachýn. 
Následne mal „rozľútostený“ Skalský v kostole pred oltárom veriacim hrubo 
a vulgárne nadávať „do svíň a naničhodníkov“. Skalský podľa zachovaných 
prameňov síce nevynikal diplomatickosťou a skôr je pre jeho prejavy typická 
bezhraničná priamosť kombinovaná často nevyberanosťou pojmov a slov, 
avšak skôr sa prikláňame k verzii, podľa ktorej Skalský liturgický priestor ne-                                                                                            
zneuctil, aj keď na druhej strane nevylučujeme použitie tvrdších slov na adre-                                                                                              
su veriacich, ktoré sa nie vždy počúvajú ľahko. Zvlášť, ak medzi nimi sú 
protivníci v akomkoľvek zmysle slova, politických nevynímajúc. V tomto prí-                                                                                             
pade môže článok dosvedčovať skutočnosť, že Skalský mal v obci okrem dobro-                                                                                          
prajníkov aj skupinu odporcov a tá nemusela byť až taká bezvýznamná.34
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35 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 1920/1927 prez.
36 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 1333/1927 prez..
37 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 271/1928 prez.
38 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 38/1928 prez.
39 ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 18/1928.

Ako sme už vyššie naznačili, táto skupina bola voči Skalskému aktívna, 
dôsledne sledovala akékoľvek jeho verejné prejavy či reakcie na spoločen- 
ské i politické dianie. S najväčšou pravdepodobnosťou práve ona stála aj 
za ďalším oznámením. V novembri 1927 mal totiž podľa informácií Ob-                                 
vodného sekretariátu agrárnej strany v Spišskej Novej Vsi po svätej omši 
pozvať ľudí do školy, kde im mal hovoriť o oprávnených nárokoch Maďarov 
na územie, ktoré žiadali v súvislosti s akciou lorda Rothermera a nabádať                  
k odmietnutiu podpísať hárky proti akcii.35 Zhromaždenia sa zúčastnilo okolo 
30 osôb a Skalský mal na ňom klásť dôraz na nespravodlivosť a nesprávnosť 
v súvislosti s ústavnou štátnou jednotou. Súhlasiť mal aj s územnými požia-
davkami Maďarska, ktoré mal považovať za oprávnené.36 Prípad nahlásili 
štrážmajster Alois Kosmata a Jaroslav Srnský, svedčili však Hyacint Fecko            
a Juraj Hockicko a voči Skalskému bolo vznesené ďalšie trestné oznámenie              
za výroky proti celistvosti ČSR, ktoré podala Četnícka stanica v Toryskách.37 
Táto skutočnosť však spôsobila, že Skalský prestal občanom v Brutov-                     
ciach dôverovať, pretože sa obával každého ďalšieho trestného oznámenia                
v súvislosti s jeho verejným vystúpením. Podľa veliteľa Četníckej stanice                      
v Toryskách mal akékoľvek politické aktivity obmedzovať na ľudí jemu na-                                                                                           
klonených, u ktorých požíva vážnosť a je presvedčený, že ho nezradia.38                
Vo februári 1928 bolo trestné pokračovanie zastavené s odôvodnením ne-
správneho pochopenia predovšetkým použitím nešťastného príkladu, ktorý 
jeho neinteligentné obecenstvo zle pochopilo, takže rečník snáď samej veci 
škodil.39 Podobne bol zbavený obvinenia z nútenia práce na farskej záhrade 
v deň štátneho sviatku, ktoré sa tiež nepotvrdilo.

Eduard Skalský nepochybne patrí k výrazným kňazským osobnostiam 
Spiša, ktoré sa vyznačovali aj nemenej zaujímavými politickými aktivitami. 
Jeho meno sa spája predovšetkým s ľudovou stranou, čo vzhľadom na geo- 
grafi ckú polohu nebolo ničím výnimočným. Krátku epizódu v jeho pôsobení 
v Brutovciach vypĺňa aj angažovanie sa v prospech iných politických strán, 
Československej ľudovej strany i Krajinskej kresťansko-sociálnej strany.                       
V zásade však možno povedať, že nešlo o koketovanie s politickými stra-              
nami s diametrálne odlišným programom, pretože všetky tri strany boli posta- 
vené na kresťanských základoch. Jeho politické presvedčenie a aktivizácia                      
však v Brutovciach spôsobovali v dvadsiatych rokoch nemálo komplikácií.  
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Vo vzťahu k Čechom pravdepodobne prešiel vývojom od bezhraničného 
privítania až po výrazný odpor, zaiste nemalou mierou spôsobeným vzá-
jomným nepochopením vstupných daností oboch zainteresovaných. Názory                    
a ťažkosti spojené s možnosťami i ochotou prijať iné politické predstavy             
stáli za ďalšími neporozumeniami medzi kňazom Skalským s jeho autoritou               
v obci, o ktorej zvlášť v medzivojnovom období niet pochýb, a politickým 
presvedčením na jednej strane a politickými oponentmi na strane druhej. 
Prejavy toho sú zrejmé z častých trestných oznámení založených na nepo-
chopení či vyhľadávaní obyčajných animozít, ktoré zase ani v Brutovciach 
nemohli prispievať k harmónii vzťahu kňaza a veriacich či iných obyvateľov 
obce. Rovnako však v príspevku naznačené otázky môžu naznačovať proble- 
matickosť politického pôsobenia katolíckeho kňaza v obci, v ktorej neboli 
obyvatelia jednoznačne „jednofarební“.
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DER EINFLUSS VON POLITISCHEN AKTIVITÄTEN
VON EDUARD SKALSKÝ AUF DAS LEBEN IN BRUTOVCE

IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

Michal Marťák

Die vorgelegte Studie konzentriert sich auf die Persönlichkeit von Eduard Skalský 
und vor allem auf seine politischen Aktivitäten in der Gemeinde, in der er als Pfarrer 
am längsten gewirkt hatte. Vor allem sein politisches Engagement führte in der Ge-                                                                                                              
meinde nicht selten zu Problemen. Im Weiteren in dem Beitrag auch auf das 
slowakisch-tschechische Verhältnis in der Gemeinde hingewiesen. Der Name von Skalský 
wird vor allem mit der Volkspartei in Verbindung gesetzt, was in Anbetracht der geo-                                                                                                              
graphischen Lage nichts Außergewöhnliches gewesen war. Eine kurze Episode                     
aus seinem Wirken in Brutovce spielt auch sein Engagement für andere Parteien                     
– der Tschechoslowakischen Volkspartei und der Christlich-sozialen Partei des Landes. 
Im Grunde kann aber konstatiert werden, dass es sich dabei um keine Zusamme-
narbeit mit Parteien mit diametral anderen politischen Programmen handelte, da alle 
drei Par-teien auf christlichen Grundlagen aufgebaut waren. Seine politische Über-
zeugung und Aktivierung hatten aber in Brutovce der zwanziger Jahre so manche 
Komplikationen verursacht. Im Verhältnis zu Tschechen hatte er wahrscheinlich die 
Entwicklung von unbegrenztem Willkommenseifer bis zum markanten Wiederstand 
durchlebt. Dies scheint durch das gegenseitliche Missverständnis der Ausgangssitua-
tion durch die bei-den Parteien verursacht wurden zu sein. Es waren die Vorbehalte 
und Schwierig- keiten mit anderen politischen Konzepten, die zwischen dem Priester 
Skalský auf der einen Seite, an dessen Autorität in der Gemeinde vor allem in der 
Zwischenkriegszeit in der Gemeinde kein Zweifel besteht, und den seinen politischen 
Opponenten auf der anderen Seite gestanden hatten. Dies spiegelt sich etwa in den 
häufi gen Strafanzeigen die ihre Grundlage in Missverständnissen hatten, was wiederum 
kaum in Brutovce             zu einem harmonischen Verhältnis zwischen dem Priester 
und den Gläubigen und weiteren Bewohner der Gemeinde führen konnten. Auf der 
anderen Seite können gerade die im Beitrag aufgeworfenen Fragen zur Problematik 
vom Wirken eines katholischen Pfarrers in einer Gemeinde, wo nicht alle Bewohner 
„einfarbig“ waren, Aufschluss bringen. 

      Übersetzt von Filip Fetko
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MASARYKOVA LIGA PROTI TUBERKULÓZE
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU POČAS 1. ČSR

Zuzana Pavlisová

Po štátnom prevrate bola zdravotná starostlivosť na Slovensku úplne 
neorganizovaná. Okrem verejných liečebných ústavov a nositeľov verejno-                                 
právneho poistenia tu iné zariadenia neboli. Ukázalo sa, že štátom riade-                 
ná verejná starostlivosť ešte dlhú dobu nebude možná. Jediným riešením                           
a prostriedkom na pomoc vojnou ťažko skúšaného ľudu boli dobrovoľnícke 
organizácie a spolky. Aj tie však museli byť legislatívne upravené.1 16. marca                       
1919 ministerstvo vnútra zaslalo list ministrovi s plnou mocou pre správu 
Slovenska Vavrovi Šrobárovi, ktorého predmetom bolo spolkové právo                     
na Slovensku. Spolková činnosť sa mala začať vzťahovať na celé územie 
republiky.2 Účelom spolkov bolo podnecovať, podporovať, organizovať a ší-           
riť všetky snahy usilujúce sa o sociálnu a sociálno-zdravotnú starostlivosť                                              
po stránke mravnej, rozumovej, telesnej a hospodárskej a podnikať všetko, 
čo by slúžilo tomuto účelu. Pomoc mala byť poskytnutá všetkým núdznym 
osobám bez ohľadu na ich vek, náboženstvo a národnosť.3 Spolky na vyspe-                                     
lej úrovni disponovali aj odbornými ústavmi, sociálnymi zariadeniami a po-                                                                                         
radenským servisom. Niektoré organizácie poskytovali tzv. poloofi ciálnu 
starostlivosť, ak boli pripojené k verejnej starostlivosti. Štát často podporoval 
ich činnosť pravidelnými fi nančnými príspevkami – subvenciami.4

Tabuľka: Počet hlásených úmrtí na tuberkulózu na 10 000 obyvateľov5 

1  KULHÁNEK, František: Prehľad sociálnych, sociálne-zdravotných spolkov a zariadení                          
na Slovensku. Bratislava 1936, s. V, VIII.

2 Národní archiv v Prahe (ďalej NAP), fond Ministerstvo vnitra 1919 – 1944, stará registratúra II. 
(ďalej MV), sign. 27/1, kartón (ďalej k.) 748, č. j. 8756/1919 adm.

3  KULHÁNEK, F.: Prehľad sociálnych, sociálne-zdravotných spolkov a zariadení na Slovensku, 
s. 3.

4  NEČAS, Jaromír: 20 let sociální péče v Československé republice. Praha 1938, s. 93.
5  FALISOVÁ, A.: Medzivojnové Slovensko z pohľadu zdravotného a sociálneho, In: ZEMKO, 

Milan – BYSTRICKÝ, Valerián (ed.)… Slovensko v Československu 1918 – 1939. Bratislava 
2004, s. 379.

1925 17,0 20,0 20,9 25,0 19,0

1937 11,8 11,6 13,0 17,7 12,3 

Rok Čechy Slovensko Podkarpatská Rus ČSRMorava a Sliezsko
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  6 STODOLA, Ivan: Či sa dajú suchoty liečiť? Zväzok prvý. Liptovský Sv. Mikuláš 1924, s. 61.
  7  SCHOTT, H.: Kronika medicíny, Bratislava 1994.
 8  Ďalej budeme používať skratku MLPT.
  9  MÁŠOVÁ, H: Nemocniční otázka v meziválečném Československu. Praha 2005, s. 56.
10  Štátny archív Levoča, pobočka Levoča (ŠALE, p. LE), Masarykova liga proti tuberkulóze, odbor 

v Levoči (MLPT – LE), k 2, nespracovaný fond, Stanovy Masarykovej Ligy proti tuberkulóze             
v Československej republike, s. 1., 1930/1931.

Podľa sčítania ľudu z roku 1919 malo Slovensko 2 940 374 obyvateľov. 
Úmrtnosť na tbc v rokoch 1914 až 1924 bola 114 920 ľudí a v Podkarpat-
skej Rusi s počtom obyvateľov približne 700 000 to bolo 23 520 úmrtí.                    
To znamená, že denne zomrelo na Slovensku na tbc v tomto období 31 ľudí 
a v Podkarpatskej Rusi 6 – 7.6 

Naliehavou potrebou sa stalo vytvoriť funkčný systém, ktorým by bolo 
možné kontrolovať toto závažné ochorenie. Návrh na vytvorenie spolku 
bojujúceho proti tbc podal už zopár dní po 28. októbri 1918 praktický lekár             
v Hlinsku v Čechách Čeněk Ježdík. Išlo mu o vytvorenie takej organizácie, 
ktorá by združovala odborníkov, ale aj ostatných občanov s cieľom orga- 
nizovať boj proti tbc. Návrh podporila Ústredná jednota československých 
lekárov, jednotliví odborníci ako Ivan Honl alebo František Hamza a bol             
s ním oboznámený aj prezident T. G. Masaryk, ktorý tejto dobrovoľnej ob- 
čianskej inštitúcii poskytol záštitu svojho mena.7

Vznikol poloofi ciálny spolok Masarykova Liga proti tuberkulóze.8 Táto 
dobrovoľná občianska spolupráca s úlohami verejnej starostlivosti sa stala 
hlavným prostriedkom celoštátnej protibuberkulóznej činnosti. Nebol to prvý                                                                                            
spolok takéhoto druhu. Z roku 1899 poznáme Český pomocný zemský spo-
lek pro nemocné plicními chorobami v Čechách. Ústredný zväz všetkých 
samostatných organizácií mala MLPT v Prahe, v roku 1937 ho tvorili štyri 
zemské zbory s 293 odbormi. Podobné zameranie mal v tom istom čase ne-
mecký spolok Gesamtverband der deutschen Hilfsvereine fűr Lungenkranke 
in der ČSR.9

Svoju činnosť začala MLPT rozvíjať 19. júla 1919. Svoje odbory mala                
v každom väčšom meste, starala sa o miestne dispenzáre, poskytovala príspev- 
ky pre nemajetné rodiny postihnuté tbc, uhrádzala pobyty v nemocniciach               
a liečebných zariadeniach nemajetným pacientom a vyplácala náklady pri za-                                                                                            
kladaní a prevádzkovaní letných osád pre deti ohrozené tbc. Financie získavala 
zo zbierok medzi obyvateľstvom, z vládnych dotácií a z osobných darov. 
Prezident Masaryk venoval na tento účel 50 000 francúzskych frankov.10 
Liga spoluprácovala so Zväzom sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov                          
v Bratislave, s Ústrednou sociálnou poisťovňou, s Okresnými nemocenskými 
poisťovňami, s Liečebným fondom, so Študentským zdravotným ústavom               
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v Bratislave a v Prahe, s Divíziou Československého Červeného kríža,11                    
so spolkami ČSČK, so Zemským ústredím pečlivosti o mládež, s Protituber- 
kulóznou ústredňou vo Viedni, atď.12

V tomto období existovala kategória tzv. sociálnych chorôb. Patrila tu 
tuberkulóza,13 alkoholizmus a pohlavné choroby. Nazývali sa sociálnymi, 
pretože na ich vzniku sa podpísali zlé sociálne, hygienické a kultúrne pomery. 
Išlo o hromadné spoločné bývanie, zlú životosprávu, neprimeranú stravu, 
nehygienické zamestnanie, nedostatky, nevedomosť a neznalosť základných 
podmienok a zdravotných predpisov.14 Ministerstvo verejného zdravotníctva  
a telesnej výchovy zriadilo pracovný odbor pre sociálnu patológiu a sociálnu 
hygienu, aby zamedzilo šíreniu sociálnych chorôb. Namiesto profylaxie však 
ministerstvo ohľadom tbc kládlo hlavný dôraz na propagačno-vzdelávaciu 
činnosť. Toto rozhodnutie znamenalo pre dobrovoľnícke organizácie vykonať 
väčšinu práce.15 

Tbc sa od ostatných infekčných ochorení odlišuje najmä svojím chro-
nickým, často celoživotným priebehom. Výrazne častejšie sa vyskytuje hlav-
ne v čase všeobecnej núdze, akou bola aj prvá svetová vojna. Má mnoho 
klinických prejavov, no najčastejšou je pľúcna forma, ktorá sa prenáša 
vzduchom. Na Slovensku bola významne zastúpená aj tbc dobytka, šíriaca 
sa u ľudí nepasterizovaným mliekom. Postihovala tráviaci trakt.16 Pôvodcu 
tbc v roku 1882 zistil nemecký bakteriológ Robert Koch, ktorý dokázal, že 
túto chorobu spôsobuje bacil Mycobacterium tuberculosis. Jeho zásluhou sa 
zmenil pohľad lekárov na tbc a poskytol racionálne základy pre prevenciu. 
Objavenie bacila spôsobujúceho chorobu viedlo k vývoju vakcíny pripravenej 
z oslabených tuberkulóznych bacilov z kráv, ktorá je známa pod skratkou 
BCG (francúzska skratka Calmettov-Guérinov bacil). Názov je podľa Alberta 
Calmetta a Jeana-Marie Guérina z Pasteurovho ústavu.17 

V medzivojnovom období sa na dobre vybavených nemocniciach vyko- 
návali aj chirurgické úkony v záujme liečenia pľúcnej formy tbc. Využíval sa                                                                        
pneumothorax – umelé zavedenie vzduchu alebo gázy medzi pľúcne blany, 
phrenicoexairesa – odstavenie bránice z procesu dýchania pomocou odstrá- 
nenia príslušného nervu. Praktizovala sa plastická operácia hrudného koša, 

11  Ďalej budeme používať skratku ČSČK.
12  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Boj o zdravie, Mimoriadne vydanie, ročník VIII, č. 2/a, s. 7. 
13  Ďalej budeme používať skratku tbc.
14  STODOLA, Ivan: Aké sú naše metody v boji proti tuberkulóze? Liptovský Sv. Mikuláš, b. r., s. 3. 
15 FALISOVÁ, A: Medzivojnové Slovensko z pohľadu zdravotného a sociálneho, s. 377.
16 RAŠKA, K.: Epidemiológia, Bratislava 1959, s. 310, 321.
17 GONZÁLEZ-CRUSSI, Frank: Medicína. Stručné dejiny. Bratislava 2008, s. 165  –  166. 
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alkoholizácia phrenikálneho nervu a medzirebrových nervov. Cieľom týchto 
zákrokov bolo vylúčenie chorobou postihnutých pľúc z dýchania a ich uve- 
denie do stavu úplného pokoja, čim sa im mala dať možnosť na vyliečenie. 
Pri zrastenej pľúcnej blanke sa na jej rozpadnutie využívali rozpálené                 
elektrické ihly – adhaeslolysa.18 

MLPT bola ústredným zväzom miestnych a pobočných spolkov v ČSR, 
ktorých cieľom bol boj proti tbc. Činnosť Ligy sa mohla rozšíriť aj na iné 
sociálne choroby. Svoj cieľ dosahovala osvetovou činnosťou, ako bolo orga- 
nizovanie zjazdov, prednášok, vydávaním novín, letákov, presadzovaním vy-                                                                                           
učovacej hodiny hygieny na všetkých školách atď. Spolupôsobila pri otáz- 
kach, ktoré súviseli s bytovou reformou, ochranou matiek a dojčiat, riešila 
otázky týkajúce sa sociálneho poistenia. Zriaďovala dispenzáre, poradne, lie-                                                                                         
čebne, pracovné kolónie a snažila sa o zriaďovanie vedeckých ústavov. Ako 
ústredný štátny zväz pozostávala MLPT z jednotlivých miestnych Líg. Miestne 
Ligy politického okresu tvorili okresnú Ligu. Celá republika bola rozdelená              
na deväť územných oblastí. V územných oblastiach pôsobili krajinské Ligy. 
Ústredie Ligy pridelilo okresné Ligy jednotlivým oblastiam.19 

Iné spolky, ktoré vykonávali svoju činnosť v sociálnom odbore, sa                 
mohli v zmysle stanov MLPT a premenou vlastných stanov prihlásiť za po-                                                                                           
bočný spolok Ligy alebo sa dať pod jej ochranu. Tieto spolky sa mohli 
domáhať hmotnej aj mravnej podpory. Boli oprávnené vysielať delegátov              
na krajinské zjazdy aj na valný zjazd.20

Odborným zázemím Ligy sa stal Československý vedecký spolok proti 
tuberkulóze. Jeho cieľom bolo vedecké bádanie, usporadúvanie prednášok, 
vydávanie publikácií, výchova lekárov a podpora ľudového boja proti tbc. 
Prvý dispenzár vznikol zásluhou Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši už               
v roku 1918, po ňom ďalšie v Brezne a Ružomberku. MUDr. Ivan Stodola sa 
stal prvým krajinským sekretárom MLPT na Slovensku, neskôr boli predse-                                                                                         
dami G. Mitický, MUDr. Ján Kohút, MUDr. Gejza Rehák a MUDr. Konštan-
tín Čársky.21 V Bratislave vznikol dispenzár pre tuberkulózne deti ako prvá 
takáto ustanovizeň v ČSR. Viedol ho prof. Josef Švejcar.22 MUDr. Ivan Stodola                                                                                       
bol redaktorom časopisu Boj proti tuberkulóze, ktorý vychádzal od roku 1926. 

18  STODOLA, I.: Aké sú naše metody v boji proti tuberkulóze?, s. 13. 
19  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k 2, Stanovy Masarykovej Ligy proti tuberkulóze v Československej 

republike, s. 2 – 3, 1930/1931.
20 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k 2, Stanovy Masarykovej Ligy proti tuberkulóze v Československej 

republike, s. 8, 1930/1931.
21 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 395.
22 Tamže, s. 408.
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Časopis bol zameraný na popularizačné články o ochrane zdravia, poskytoval 
rady a poučenia o prevenčných opatreniach infekčných chorôb.23

Rokovacím jazykom bola čeština a slovenčina. Činnosť členov bola dife- 
rencovaná. MLPT tvorili činní členovia, ktorí boli riadnymi členmi miestnych 
spolkov a platili ročný príspevok podľa pomerov najmenej vo výške 5 Kč. 
Zakladajúcimi členmi mohli byť fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré prispie-                                                                                                        
vali čiastkou najmenej 1 000 Kč naraz. Priaznivci Ligy prispievali sumou 100 Kč                                                     
ročne. Okrem týchto členov mohol Ústredný výbor menovať na návrh                                                                                                             
valného zhromaždenia čestných členov. Strata členstva mohla nastať v prípade                
neplatenia členského príspevku do roka alebo v prípade vylúčenia pre hrubé 
porušenie stanov. 

MLPT rozdelila ČSR na deväť územných oblastí, z ktorých každej určil 
sídlo ústredný výbor. V týchto oblastiach pôsobili krajinské Ligy. Tie mali             
za úlohu zariaďovať tuberkulózne pavilóny v nemocniciach, útulky pre cho-
rých s dielňami pre menej práceschopných, liečebne atď. Aby bola činnosť 
miestnych líg organizovaná a aby postupovala podľa programových zásad, 
konali sa v sídlach krajinských líg každoročne zjazdy. Spolky s podobným 
zameraním sa mohli na základe stanov prehlásiť za pobočný spolok MLPT 
alebo sa dať pod jej ochranu. Liga sa mohla zrušiť, ak sa na tom uznieslo 
valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov. Po eventuálnom zrušení Ligy celé jej 
imanie pripadlo štátu s podmienkou, že bude použité v súlade so stanovami.24

Spoločný znak všetkých protituberkulóznych organizácií po celom svete 
bol stanovený 23. októbra 1902 na Medzinárodnej protituberkulóznej konfe- 
rencii v Berlíne. Návrh podal Dr. Sersiron, ktorého podporovali profesori 
Landouzy a Brouardel. Tvar odznaku bol vytvorený na základe historickej 
spomienky na križiacke výpravy. Dvojitý kríž bol odznakom francúzskych 
križiakov. Znak symbolizoval odhodlanie do boja proti spoločnému nepriate- 
ľovi – tbc. Jednotný znak bol zavedený v 32 štátnych korporáciách, bol však 
podobný, nie rovnaký.25 

Do roku 1923 bolo na Slovensku založených šesť dispenzárov, ktoré             
sídlili v Levoči, v Prešove, v Ružomberku, v Spišskej Sobote, v Turčian-            
skom Sv. Martine a v Uhorskej Skalici. Spolu mali v evidencii 1 400 chorých.             
Zatiaľ čo lekár vyšetroval pacientov a poskytoval poradenstvo, zdravotná 
sestra si všímala domáce pomery. Na základe svojho pozorovania mohla 
zistiť, či prispievajú k šíreniu a vzmáhaniu sa choroby.26

23 FALISOVÁ, A.: Medzivojnové Slovensko z pohľadu zdravotného a sociálneho, s. 378.
24 Národní archiv v Prahe (ďalej NAP), fond Masarykova liga proti tuberkulóze 1920 – 1951              

(ďalej MLPT), kartón (ďalej k.) 1, inv. č. 1/1920 adm..
25 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Odznak MLPT/1933.
26 DORAZIL, Otakar. Čs. Červený kríž: 1919 – 1929. Praha 1929, s. 136 – 137.
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Na Slovensku združoval všetky odbory Krajinský zbor MLPT v Bratislave. 
Na dosiahnutie spoločného cieľa spolupracoval s ústredným zväzom Ligy,              
s Krajinským úradom v Bratislave, s nositeľmi sociálneho poistenia a s inými 
sociálno-zdravotnými spolkami. Viedol evidenciu o potrebách protituberku-                                                                                    
lózneho boja aj o pomoci, ktorá mu za týmto účelom bola poskytnutá. 
Zriaďoval a spravoval také činnosti a zariadenia, ktoré sa vymykali svojím 
rozsahom možnostiam odborov MLPT. Krajinský zbor mohol tiež usporadúvať 
divadelné predstavenia, koncerty, lotérie a iné zábavné podniky a mať podiel 
na zisku kín, ktoré boli v prevádzke. Miestne odbory MLPT na Spiši do roku 
1936 existovali v Kežmarku, Levoči a Spišskej Novej Vsi.27

Prelomovým rokom pre Slovensko v oblasti rozšírenia dispenzárov MLPT                                
bol rok 1937. V tom roku sa podarilo založiť v každom okrese protituber-                                                                                                      
kulóznu poradňu ako základnú bunku na každé protituberkulózne konanie. 
V tomto roku sa tiež podarilo koncentrovať celú protituberkulóznu činnosť 
do jedného spolku.

Odbory MLPT pomáhali v mnohých prípadoch aj hmotne osobám, ktoré 
boli nedostatočne zabezpečené. Darovali lieky v 934 prípadoch. Tam, kde 
nebolo postarané o lekárske prehliadky školskej mládeže, vykonávali prehliad-
ky oni. Išlo o deti, ktorým odporučila prehliadku správa školy. V niektorých 
prípadoch sa robili aj hromadné školské prehliadky. V roku 1937 bolo na hro-                                                                                           
madných školských prehliadkach vyšetrených 14 731 detí, čo bolo o 3 119  
detí viac ako v predchádzajúcom roku.

Miestne odbory kládli dôraz aj na ľudovýchovnú a osvetovú činnosť. 
Usporadúvali zdravotnícke prednášky aj vo veľmi malých a neprístupných 
dedinkách. Koncom roku 1937 bolo v 78 poradniach MLPT na Slovensku 
zamestnaných 81 lekárov a 60 zdravotných pracovníc.28 Krajinský sekretariát 
nezabúdal ani na neustále vzdelávanie zdravotníckeho personálu. Od 15. ok-
tóbra 1934 usporiadal 4-dňový röntgenologický kurz pre vedúcich lekárov Ligy 
v Bratislave so špeciálnym zreteľom na diagnostiku pre lekárov poradní.29

Osveta a nové poznatky ohľadom zamedzovania šírenia sa tbc boli spro- 
stredkovávané verejnosti. V letáku vydanom MLPT, ktorý bol priložený               
k Obežníku č. 11 z 9. mája 1931 s názvom Chráňme deti pred tuberkulózou 
sa opisuje očkovanie novorodeniatok proti tbc. Očkovalo sa podľa metódy 
prof. Calmetta a správy z celého sveta uvádzali, že toto očkovanie bolo účin-
né a navyše pri zachovávaní všetkých zásad nespôsobovalo žiadne ťažkosti.                                                                       

27  KULHÁNEK, F.: Prehľad sociálnych sociálne-zdravotných spolkov a zariadení na Sloven-                
sku, s. 8 – 10.

28  NAP, f MLPT, k. 1, č. 6/1938 adm. 
29 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, /1934.
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V ČSR sa táto vakcína vyrábala v Štátnom zdravotnom ústave v Prahe                            
a v bakteriologickom ústave prof. Honla pri Karlovej univerzite v Prahe. 
Najvyššiu účinnosť mala očkovacia látka vtedy, ak sa podávala iba niekoľko 
dní po narodení dieťaťa. Očkovanie nebolo bolestivé, pretože očkovaciu látku 
novorodeniatko jednoducho prehltlo. Množstvo látky bolo asi v obsahu jednej 
tretiny čajovej lyžičky a podávalo sa s čajom alebo s materinským mliekom 
trikrát za sebou, vždy každý druhý deň. Očkovanie nadobudlo svoju účinnosť 
po troch až štyroch týždňoch, v čase pred tým sa teda  muselo dbať na to, 
aby „kalmetizované“30  dieťa neprišlo do kontaktu s osobou nakazenou tbc.31 

Zložitá situácia vo veci rozšírenia nákazy tbc bola aj v Košiciach. 
Vysoká mortalita do jedného roku života súvisela s včasnou infekciou, 
a preto sa protiepidemické úsilie sústredilo predovšetkým na profylaxiu. 
Otec bol častejším zdrojom nákazy pre malé deti ako matka. Bolo treba                                          
z tohto dôvodu odstrániť nákazlivé zdroje z okolia dojčaťa, čo ale v žiad- 
nom prípade nebolo jednoduché. Navyše, v štátnej nemocnici sa oddelenie 
pre tuberkulóznych pacientov využívalo iba na 50 %, pretože druhú polovicu 
využíval Pasteurov ústav.32 

Sekretariát MLPT sa obrátil 19. decembra 1936 na Okresný úrad v Kežmarku                                                                                                        
vo veci rovnomerného rozdeľovania subvencií medzi sociálno-zdravotné 
spolky. Z rozpočtu okresného úradu na rok 1937 vyplývalo, že pamätal                        
na uhradenie platu zdravotných pracovníčok sumou 24 000 Kč. Problém však 
spočíval v tom, že sociálno-zdravotné pracovníčky honorované z prostried-                                                                                     
kov okresu nemali čas venovať sa aj činnosti v dispenzári MLPT a ostatnej 
protituberkulóznej starostlivosti. Následkom toho dispenzár Ligy v Kežmarku 
paril medzi tie, ktoré na Slovensku vykazovali najmenšiu činnosť, aj keď 
vyhovoval svojím umiestnením a mal aj všetko potrebné vybavenie na vy- 
šetrovanie pľúcnych chorôb. V iných okresoch bolo možné z podobného 
rozpočtu uhradiť aj plat samostatnej sociálno-zdravotnej pracovníčky iba pre 
protituberkulózny dispenzár. Bez takejto pomoci nebolo možné vykonávať 
preventívnu starostlivosť v rodinách, ani účinnú prevádzku dispezára.33

Často sa tiež stávalo, že ordinačné hodiny poradní MLPT sa pre zane- 
prázdnenosť lekárov nedodržiavali a v prípade odcestovania lekára bola                       
v ordinácii iba sociálna pracovníčka. Na jednotlivých valných zhromažde- 
niach preto mali byť ustanovení ordinujúci lekári a ich zástupcovia.34 

30 Názov bol odvodený od mena objaviteľa metódy.
31 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 11 Krajinského sekretariátu MLPT v Liptovskom              

sv. Mikuláši/ 1931.
32 Boj o zdravie, 1930, roč. V. č. 4, s. 55 – 58. 
33  Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠALE, PP), fond Okresný úrad v Kežmarku  

(1919) 1923 – 1945 (ďalej OÚ – KK II.), č. j. 1832/1936 prez.
34 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 4/1933.
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Dispenzár MLPT v Prešove nemohol z fi nančných dôvodov vyvíjať všetky              
potrebné aktivity pri prekonávaní tbc. Súviselo to aj s vysokým počtom 
obyvateľov. Mesto Prešov malo približne 24 000 obyvateľov a Okres Prešov 
64 000. V článku časopisu Boj o zdravie sa uvádza, že ešte v roku 1934                      
v tomto dispenzári nepracovala sociálna pracovníčka. V rokoch 1919 – 1932 
zomrelo v Prešove na tbc 354 ľudí, ročne teda asi 32. V Prešovskom okrese 
to bolo 704 osôb v rokoch 1921 – 1931. Najväčšie počty úmrtí vykazovali  
obce Varhaňovce, Teriakovce, Abramovce, Močarmany, Petrovany, Brestov 
a Bretejovce. Geografi cké ani fi nančné podmienky týchto obcí nenasvedčo- 
vali takému rozšíreniu tbc. Dalo sa vychádzať z toho, že rozširovanie tejto 
choroby sa tu dialo infekčne a nie sociálne. Izolovaním pacientov sa mohlo 
docieliť podstatné zníženie nákazlivosti. V evidencii prešovského dispenzára 
bolo 305 osôb ku koncu roka 1933, ale pod dohľadom malo byť približne 500                                                                                               
pacientov. Nie všetci chorí však prišli do dispenzára. V nasledujúcich rokoch  
sa zamýšľalo povzbudzovať verejnosť k väčšiemu pochopeniu protituberku- 
lóznej práce a po nástupe sociálnej pracovníčky malo ťažisko práce smerovať 
okrem Prešova aj do spomínaných zamorených obcí.35 

V Spišskej Novej Vsi bola Okresná MLPT založená 8. februára 1925. 
Hmotné prostriedky na svoju činnosť sa jej podarilo zadovážiť drobnými 
zbierkami, usporadúvaním večierkov, vyžiadavaním podpôr, subvencií a člen-                                                                                                
skými príspevkami. Bezplatná poradňa pre pacientov s tbc sídlila na Ma- 
sarykovom riadku č. 18. Ordinovalo sa tu každý pondelok, stredu a sobotu  
od 14,00 do 16,00 hod. Predsedníctvo v prvom roku činnosti: predseda banský                                                                           
radca Koloman Münnich, podpredseda okresný náčelník Leonard Zaic, riadi-                                                                                 
teľ československého štátneho reálneho gymnázia Ján Vítovský, tajomník Fero 
Lipták, pokladník štkpt. Ferdinand Kozmík, lekár MUDr. Anton Stahovský, 
zdravotná sestra: od 8. februára 1925 do 31. augusta 1928 evanjelická dia- 
konisa, od 1. septembra 1928 zdravotná sestra ČSČK.36 

Okresná MLPT v Spišskej Novej Vsi si zaobstarala už v roku 1929 
röntgenový prístroj v hodnote 14 833, 09 Kč. Dispenzárovej komisii predlo-                                                                                           
žili nasledovne žiadosť o preplatenie vynaloženej sumy. Dispenzárová ko- 
misia navrhla fi nančnému odboru, aby bola polovica tejto čiastky okresnej 
Lige udelená a druhá polovica im mala byť poskytnutá, až keď budú mať 
samostatný dispenzár. Toto rozhodnutie bolo schválené na schôdzi dispen- 
zárovej komisie dňa 10. mája 1929. Na schôdzi bol prítomný medzi inými                
aj MUDr. Ivan Stodola.37

35 Boj o zdravie, 1934, roč. IX, č. 2, s. 21 – 24.
36 Boj o zdravie, 1929, roč. IV, č. 6, s. 70 – 71. 
37 NAP, MLPT, č. 1/6/1929 adm.
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MLPT každoročne začiatkom marca usporadúvala fi nančnú a propagač-          
nú akciu v roku 1930 pod názvom Dobrovoľný zdravotný dar všetkých obcí                                                                           
a občanov Československej republiky pre rok 1930. Toho roku akcia prebie-                                                                                
hala 2. – 9. marca. Akcie sa organizovali vo výraznom ľudovýchovnom duchu.                                                                                                                               
Všetci úradní lekári boli vyzývaní k prednáškovej činnosti pre dospelých ob-                                                                                             
čanov aj žiakov a k písaniu vzdelávacích článkov do novín. Štátny mestský 
lekár v Spišskej Novej Vsi MUDr. Václav Marsa vykonal v roku 1930                           
od januára do apríla sedem prednášok o tbc. Konkrétne to boli prednášky 
pre miestnu vojenskú posádku, pre žiakov gymnázia v kine, v Markušovciach             
pre širšie obecenstvo, v aule gymnázia pre občanov, v škole v Novomest-           
skej Hute pre občanov. V rámci zdravotných výkladov si jeho prednášku                 
o tbc vypočuli aj žiaci učiteľského ústavu. V nasledujúcom roku MUDr.                                                                                         
Marsa urobil prednáška pre zamestnancov železníc v miestnom kine, na kto-
rej dal do súvislosti alkoholizmus s tbc. V roku 1932 prednášal pre žiakov 
odbornej školy. Do prednáškovej činnosti v roku 1930 sa zapojil aj obvodný 
lekár z Nálepkova MUDr. Arpád Deutsch. Okrem prednášok sa premietal fi lm 
K novému zdraví a zorganizovala sa zbierka v prospech MLPT s výsledkom 
487,60 Kč. V roku 1932 pokračoval MUDr. Deutsch prednáškami v Ná-                                                                                                  
lepkove, v Závadke a v Henclovej. Súčasne ním bola usporiadaná ďalšia 
zbierka s výsledkom 38,50 Kč, ktorý bol odoslaný na miestny odbor MLPT 
v Spišskej Novej Vsi.38

Ďalšie podujatie spolku na celoštátnej úrovni sa konalo v roku 1934.             
Ústredný výbor MLPT sa na svojej schôdzi 20. apríla uzniesol uctiť si pa-
miatku zosnulého predsedu prof. Dr. Procházku založením fondu, ktorý mal 
slúžiť k udržovaniu a rozširovaniu Detskej rodinnej zdravotnej starostlivosti 
MLPT vo Vlašime, ktorá bola založená podľa návrhu prof. Dr. Procházky. Táto                                   
preventívna starostlivosť určená na ochranu ohrozených detí tbc bola jediným 
zariadením tohto druhu v štáte a bolo zriadené podľa francúzskeho vzoru Ouevre                                                                                              
Granchet. Ústredný výbor prispel základnou čiastkou 10 000 Kč39 a vyzval 
všetky odbory, aby podľa svojich fi nančných možností prispeli do fondu urči-                                                                                                   
tou čiastkou. Odbor MLPT v Levoči sa uzniesol na podpore 20 Kč.40 V tomto 
roku začala tiež akcia Demokracie deťom. Ústredný výbor Ligy ponúkol 
svoju spoluprácu Ústrednému výboru Demokracie deťom. Nová akcia bola 
spustená za účelom pomoci všetkým deťom, ktoré trpeli nejakým nedostat- 
kom a zapojiť sa do nej mali všetky okresy.41

38  ŠALE, p. SNV, Okresný úrad Spišská Nová Ves (OÚ – SNV), č. j. 3182/1932 adm.
39  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, /1934.
40  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 8. mája 1934.
41  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Zápisnice 1925 – 1935, 8. mája 1934.
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24. júla 1933 žiadala Okresná MLPT v Spišskej Novej Vsi o podporu                                                                                             
obecnú radu v čase hospodárskej krízy. Spolok sa zaoberal liečením ne- 
majetných postihnutých tbc. Snažil sa o elimináciu tejto choroby už v jej                                                                                              
zárodkoch, preto okrem lekára zamestnával aj sociálnu sestru, ktorá navšte- 
vovala chorých v ich domovoch a poskytovala im potrebné rady. Spolok 
pôsobil na obyvateľstvo aj osvetovo: rozdávaním plagátov a periodík. Miestna                         
MLPT vyzdvihla vybudovanie bezplatnej poradne pracujúcej pre celý okres. 
V evidencii bolo vyše 500 pacientov. Do sanatórií a ozdravovní sa im poda- 
rilo umiestniť na vlastný náklad veľký počet chorých, ktorí by si liečenie 
nemohli inak dovoliť.42

Pre boj proti tbc bola veľmi dôležitá existencia dispenzárov.43 Budova 
dispenzára v Spišskej Novej Vsi bola postavená za 140 000 Kč. Dispenzár bol                                                                                           
postupne vybavený röntgenom, potrebami pre jeho obsluhu, horským slnkom, 
váhou pre osoby, teplomermi, injekčnými striekačkami a liekmi v hodnote 
približne 60 000 Kč. Táto ustanovizeň sa považovala za trvalú a vykonávajúcu                                                      
prospešnú činnosť v sociálno-zdravotnej oblasti pre tento obvod. Napriek 
vynaloženým prostriedkom sa dlžoba dispenzára vyšplhala na 40 000 Kč                                    
a k úplnému dokončeniu budovy požiadala Okresná MLPT v Spišskej Novej 
Vsi 23. mája 1932 okresný výbor o subvenciu 20 000 Kč pre vnútorné zaria-                                                                                            
denie. To zahŕňalo vybavenie čakárne, laboratória, izby sociálnej sestry, lekársky                                                                                              
vyšetrovací stôl atď. 31. augusta 1932 bola priznaná okresnej MLPT subvencia                                                                         
vo výške 10 000 Kč.44 K slávnostnému otvoreniu dispenzára došlo 11. sep- 
tembra 1932. V tento deň požiadal miestny odbor MLPT Okresný úrad                             
v Spišskej Novej Vsi o záštitu nad novovzniknutou inštitúciou. Slávnostné 
rozhodnutie o jej zriadení padlo už v roku 1928 pri príležitosti 80. narodenín 
prezidenta T. G. Masaryka.45

Dispenzáre pre pacientov s tbc zriaďoval na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi aj ČSČK. Do roku 1932 boli na Slovensku založené dispenzáre v Levoči,                         
v Prešove, v Ružomberku, v Spišskej Sobote, v Turčianskom Sv. Martine 
a v Uhorskej Skalici. V evidencii bolo vedených asi 1400 chorých. Lekári 
vyšetrovali pacientov a poskytovali im rady, zdravotné sestry si boli povinné 
všímať domáce pomery, či neprispievajú k vzmáhaniu sa choroby.46

Ústredie MLPT sa v roku 1931 rozhodlo pre nové formy propagácie Ligy.                              
Začalo sa s rozširovaním časopisu Boj proti tuberkulose medzi širšiu verejnosť. 

42  ŠALE, PP) Obecný notársky úrad okresu Poprad, (ďalej ONÚ – PP, PP), č. j. 4409/1933 adm. 
43 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 23/1933.
44  ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 7106/1932 adm.
45  ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 11 739/1932 adm.
46  DORAZIL, O.: Čs. Červený kríž: 1919 – 1929, s. 136 – 137.
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Časopis dovtedy vychádzal v náklade 3000 výtlačkov pre celú republiku. 
Všetky odbory MLPT mali preto vyčleniť 2 % zo všetkých príjmov z roku  
1930 na predplatné. Časopisy sa potom mali rozdať školám, čitárňam, sociál-                                                                                       
nym inštitúciám aj jednotlivcom, ktorí by si inak časopis nepredplatili. Ďalšou 
formou osvety bolo vydávanie diplomov žiakom v školách. Diplomy boli 
napísané po česky, slovensky, nemecky a maďarsky a získali ich žiaci, ktorí 
vypracovali najlepšie školské práce o základných zdravotných pravidlách, 
ktoré ochránia deti od tbc a iných nákazlivých chorôb.47 Osveta sa už za-                                                                
čala šíriť aj rozhlasom. Odbory MLPT boli Ústredím Ligy včas upozornené             
na prednášku vysielanú v rádiu, aby si mohli zariadiť čas a miestnosť na ko-                                                                                    
nanie valného zhromaždenia práve v čase vysielania. 8. marca 1931 boli                    
v Rádiojournale ako hostia predseda MLPT prof. Dr. Procházka a riaditeľ            
Dr. Včelák.48 5. marca 1933 mali všetky odbory Ligy zvolať valné zhromaž- 
denie za rok 1932. V ten deň v čase od 16,00 do 16,10 hod. bol v rozhlase 
odvysielaný príhovor zástupcu ústredného zväzu Ligy.49 

Mimoriadne vydanie časopisu Boj o zdravie bilancovalo rok 1932 v pôso-                                                                                         
bení MLPT na Slovensku. Dozvedáme sa, že protituberkulózne fi lmy boli 
premietané vo Zvolene, v Detve a v Žiline. Diapozitívové obrázky s prednáš-                                                                                        
kami boli prezentované v Ipeľských Šahách, v Ilave, v Topoľčanoch, v Lip-
tovskom Sv. Mikuláši, v Levoči, v Brezne, v Kežmarku, v Lučenci, v Senici, 
v Myjave, v Nových Zámkoch, v Spišskej Starej Vsi, v Dunajskej Strede,                 
v Nitre, v Starej Ľubovni, v Plešivci, v Trenčíne a vo Zvolene. 

Bol vydávaný VII. ročník časopisu Boj o zdravie v 3000 výtlačkoch. 
Na Slovensku bolo v roku 1932 spolu 52 odborov, z toho 46 poradní. 

Sociálne pracovníčky pôsobili v 32 poradniach a len 11 poradní malo lekára. 
Nové odbory boli založené v Ružomberku a v Púchove. Niektoré odbory 
dobudovali vlastné dispenzáre a začali v nich aj pracovať. Odbor v Tornali           
s nákladom 140 000 Kč, odbor v Spišskej Novej Vsi s nákladom 160 000 Kč,                                   
odbor v Liptovskom Sv. Mikuláši s nákladom 80 000 Kč. 

Zo subvencií Ústredia MLPT a Krajinského výboru bolo na liečenie v sa-                                                                                      
natóriách, v pľúcnych pavilónoch a v iných ústavoch použitých 46 537 Kč. 
V roku 1932 došlo 481 žiadostí o liečenie a ostalo100 žiadostí z minu-                          
lého roku.50

Na 9. valnom zhromaždení Odboru MLPT v Spišskej Novej Vsi 29. januára  
1934 sa pod predsedníctvom Ing. Kolomana Műnnicha v referátoch zhrnula 

47  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník MLPT č. 1/1931.
48  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník MLPT č. 2/1931.
49 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, /1933.
50 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Boj o zdravie, Mimoriadne vydanie, 1932, ročník VIII, č. 2/a,                

s. 3, 6.
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činnosť spolku z roku 1933, ktorý bol prvým rokom činnosti novej poradne. 
Poradňu viedol MUDr. Stahovský, evidovaných bolo 582 chorých, lekár uro-                                                                                               
bil 2856 prehliadok, sociálna sestra navštívila 639 rodín a do nemocníc                  
a sanatórií bolo odporúčaných 9 ľudí. Ročne pripadlo na jedného chránenca                       
38,50 Kč. Predsedníctvo pre rok 1934 držal Ing. Koloman Műnnich, I. pod-
predsedom bol Leonard Zaic a II. podpredsedom MUDr. Václav Marsa.51 
Správy z valného zhromaždenia z 23. januára 1936 v Levoči uvádzajú,                                                                                 
že počet osôb, ktoré navštívili poradňu, bol 1176. Lekármi a zdravotnou 
sestrou bolo vykonaných 593 návštev chorých. Počas 210 ordinačných           
hodín bolo vykonaných 472 lekárskych prehliadok. Horským slnkom sa 
ožarovalo 853-krát a do liečebných ústavov bolo umiestnených 14 pacientov. 
Pri hlasovaní bol do funkcie predsedu zvolený okresný náčelník Dr. Eugen 
Bohuš a za podpredsedov Ján Hadra a Vojtech Faměra, za pokladníka Štefan 
Korchňák a za revízorov Adam Liščák a Mikuláš Šima.52

Ešte pred začiatkom činnosti MLPT bol v Levoči v roku 1912 založený 
dispenzár a Ošetrovateľský spolok pre chorých na pľúca v Levoči.53 Medzi 
spoluzakladateľov patril aj MUDr. Bartolomej Rozsnyai.54 Cieľom spolku bolo 
zamedzovanie šírenia tbc zodpovedajúcimi opatreniami. Dôležitou súčasťou 
bolo ochrániť príbuzných od nakazenia a hmotne podporovať levočských 
chudobných chorých na tbc. Členom spolku mohol byť každý jednotlivec aj                                              
skupina, aj bez trvalého bydliska v Levoči, ak prispel ustálenou sumou a bol                                         
občanom ČSR. Valné zhromaždenie spolku volilo na trojročnú dobu hlavného 
lekára a druhého lekára. Hlavný lekár bol odborníkom pre všetky zdravotnícke                                                             
a lekárske záležitosti. V čase neprítomnosti ho zastupoval druhý lekár.55 
Starostlivosť o nakazených tbc zabezpečoval v prvých rokoch trvania prvej                                                  
ČSR aj ČSČK. Jeho miestne spolky mali ošetrovať pľúcne chorých v Spišskej                                     
Sobote, v Poprade a v Spišskej Belej.56 Po prevrate bol Ošetrovateľský spolok                                                                                         
premenovaný na Dispenzár ČSČK pre pľúcnochorých v Levoči a od 1. januára                   
1931 prešiel do správy spolku MLPT.57 Na mimoriadnom valnom zhromaž- 
dení bol z bývalých členov Dispenzára založený nový odbor MLPT.58

51  VOKÁLOVÁ, Z.: Zdravotnícka činnosť v meste Spišská Nová Ves v období prvej ČSR, s. 191.
52  Spišské hlasy, 18. 1. 1936, roč. III, č. 3, s. 5
53 ŠALE,. SŽ, č. j. 1302/1920 adm. CHALUPECKÝ, Ivan: Dejiny Levoče 2. zväzok. Košice 1978, 

s. 195.
54  SULAČEK, J.: Židovskí lekári na Spiši. In: Z minulosti Spiša XVIII/2010, s. 128.
55  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Stanovy Ošetrovacieho spolku pre pľúcnochorých v Levoči,              

s. 1, 6, 1930/1931.
56 ŠALE, SŽ, č. 1302/1920 adm.
57  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie/1931.
58  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Založenie spolku Okresná Masarykova liga proti tuberkulóze             

v Levoči/ 1931.
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V zápisnici z 5. apríla 1925 sa ako predseda spolku uvádza Dr. Gejza  
Okályi. Vedúcim lekárom bol MUDr. Bartolomej Rozsnyai.59 Úlohu pred-
sedu zastával od roku 1932 Jozef Chládek.60 Za nového hlavného lekára bol 
po smrti Bartolomeja Rozsnyaia zvolený 5. januára 1934 MUDr. Mikuláš 
Rozsnyai. Druhým kandidátom bol MUDr. Jozef Faykišš, ktorý bol zvolený 
za náhradného lekára.61

Dispenzár MLPT v Levoči nemal samostatnú sociálnu pracovníčku. Jej 
miesto zastávala sociálna pracovníčka ČSČK, ktorá vykonávala podobnú 
funkciu aj na detskej zdravotnej stanici ČSČK. Aj z tohto dôvodu tu bola 
práca lekárov náročnejšia v porovnaní s českými krajinami a aj ich fi nančné 
ohodnotenie bolo vyššie. Rozpočet spolku to však nezaťažovalo, pretože                  
z neho neplatili sociálnu pracovníčku.62 Do tejto funkcie bola 15. marca 1933 
prijatá sestra Wolfová, pretože zo stanice ČSČK bola preložená zdravotná 
sestra Višnyová a z úsporných dôvodov jej miesto nebolo obsadené. Ustálený 
mesačný honorár sestry Wolfovej bol 150 Kč.63 Aj v roku 1933 jestvovala 
funkčná stanica II. lekára, pretože dispenzár bol natoľko vyťažený, že v prí-
pade neprítomnosti hlavného lekára nemohlo ostať zariadenie bez ordinácie.64 
Honorár pre II. lekára bol 125 Kč mesačne. Vedúci lekár dostával honorár              
400 Kč mesačne.65 Krajinský sekretariát poslal miestnej MLPT v roku 1931                
50 letákov Chráňme deti pred tuberkulózou a brožúru Tuberkuloza příčinou 
mrzačení. Zdravotná sestra dispenzára ich mala rozdávať ľuďom.66

Dispenzár bol celý rok v činnosti, a okrem 2-týždňových letných prázdnin 
sa ordinovalo trikrát týždenne. Podľa zápisnice z 27. februára 1927 prišlo                
do dispenzára 306 chorých na tbc pľúc a iných orgánov. Na odborné liečenie 
a na podporu núdznych bolo odkázaných za rok 1926 – 88 osôb. Zo všetkých                                                                                   
liečených sa uzdravilo 81 pacientov, nevyliečiteľných prepustených pacien-
tov bolo 44 a 32 osôb opustilo ústav bez toho, aby boli odhlásení. Podporu                   
v potravinách získalo 48 osôb. 18. decembra 1926 sa konala v ústave vianočná 
nádielka, v rámci ktorej bolo balíkmi s rôznymi potravinami obdarovaných 
32 úplne chudobných pacientov. V detskej stanici bolo obdarovaných asi 
30 rodín balíkmi so šatstvom pre dojčatá aj väčšie deti. MVZTV poukázalo 
dispenzáru ročnú podporu 7000 Kč, divízia ČSČK v Turčianskom Sv. Martine                                                                                

59 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 5. apríl 1925.
60 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 30. mája 1932.
61  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 5. januára 1934.
62  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 25. januára 1933.
63 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 11. mája 1933.
64  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 25. januára 1933.
65 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 5. marca 1933.
66  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 18. septembra 1931.
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67  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 5. apríla 1925. 
68  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnica 1925 – 1935, 8. marca 1931.
69  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 8. júna 1931.
70 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 7. júla 1933.
71  Snaha o vybudovanie sociálneho domu pokračovala aj v čase druhej svetovej vojny. V roku           

1943 miestne sociálne spolky, Slovenský Červený kríž a Okresná starostlivosť o mládež chcela 
kvôli vhodným spolkovým miestnostiam zakúpiť židovský dom, ktorého cena bola 290 000 Ks. 
MLPT by v tomto dome mala potrebné miestnosti s vlastným vchodom. Stavebná základina 
MLPT, ktorá mohla byť použitá na zakúpenie spolkového domu, bola vo výške 70 000 Ks, ŠALE, 
p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisničná kniha., 16. júna 1943. 1. februára 1944 bolo rozhodnuté,                        
že na spolkové účely mal byť odkúpený dom Zoltána Schwarza, ŠALE, p. LE, MLPT - LE,                 
k. 3, Zápisničná kniha., 1. februára 1944.

72  ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisničná kniha, 17. júna 1938.
73  Štátny archív v Košiciach (ŠAKE), Košická župa (KŽ), č. j. 42498/1927 adm.

zaslala 5880 Kč na honorár pre lekárov. Okresný výbor prispel 500 Kč, 
mesto Levoča 600 Kč, župný výbor MLPT 600 Kč. Poplatky za röntgenové 
vyšetrenie od majetných pacientov tvorili sumu 725 Kč. 

K 31. decembru 1924 spolok disponoval stavebnou základinou v hod-           
note 30 707, 80 Kč a zamýšľal si zadovážiť Zdravotný dom, kde sa okrem úrad-                                                                                             
ných miestností mali umiestniť aj iné miestne dobročinné a kultúrne spolky.67 
Sústreďovať sa tu mali tie spolky, ktoré si mienili spolkové miestnosti 
samostatne zaistiť a ktoré by k nákladom primerane prispievali.68 V budove 
mala byť umiestnená Detská zdravotná stanica, stanica ČSČK a dispenzár 
okresnej MLPT v Levoči. Základina bola podľa spolkovej zápisnice z 8. júna 
1931 vo výške 50 000 Kč.69 7. júla 1933 spolok zvolal za spoluúčasti ČSČK 
schôdzu, na ktorej sa rokovalo o príležitostnej kúpe domu na Hermanovej  
ulici č. 10. Podľa MUDr. Bartolomeja Rozsnyaia bol dom pre ústav vhodný. 
Pri dome bola záhrada, ktorá bola vhodným priestorom na vybudovanie kina. 
V tomto roku spolok disponoval stavebnou základinou v hodnote 53 000 Kč.70 
17. júna 1938 sa OPM v Levoči podujala postaviť sociálny dom,71 v ktorom 
mali byť sústredené všetky levočské sociálne spolky. MLPT tam mala mať 
svoje sídlo s jednou čakárňou, ordináciou, s jednou menšou miestnosťou             
na röntgen a horské slnko a miestnosťou pre zdravotnú sestru.72

Spolok ČSČK v Košiciach sa obrátil na MPS v záležitosti povolenia zbierky                                                                                             
za účelom výstavby sociálneho zdravotného domu. Ešte v roku 1926 mal 
spolok v úmysle začať so stavbou a preto sa chcel obrátiť na úrady, banky 
a továrne so žiadosťou o podporu. Povolenie k zbierke bolo ministerstvom                           
udelené pod podmienkou, že zbierajúce osoby budú dôveryhodné a budú mať                                      
legitimácie vydané alebo potvrdené príslušným policajným/politickým úradom.                                                                                              
Milodary mali byť zapísané do zbierkových hárkov. Zbierka trvala na území 
Slovenska od 15. júna 1927 do 15. decembra 1927.73
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Miestny odbor MLPT v Levoči bol oboznámený Krajinským sekretariátom                                
v Liptovskom sv. Mikuláši o zriadení Detskej osady v Železnom pri Liptovskom                                                                                                  
sv. Mikuláši, ktorá bola otvorená v mesiacoch júl a august roku 1931 a pri- 
jímala 100 detí. Denná taxa bola 20 Kč,74 pre dospelých bolo k dispozícii asi                                                                              
18 izieb. Deti museli mať potvrdenie od lekára, že netrpia tbc. Liečili sa tu               
na anémiu. Osada sídlila vo výške 1000 m n. m. a výsledky boli najmä u det-                                                                                              
ských pacientov výborné.75 Aj spolok Zemskej prázdninovej pečlivosti na Slo-                                                                                                 
vensku v Bratislave prijímal podľa Obežníka č. 23 z 28. decembra 1931 do svo-                                                                                                    
jej zdravotnej osady v Malinskej iba deti, ktoré netrpeli žiadnym druhom tbc.76 

V roku 1936 na svojej ceste po Slovensku navštívil dispenzár v Levoči 
generálny sekretár Včelák a skonštatoval, že dispenzár vykonáva svoju činnosť                                                                                    
veľmi dobre, ale zistil, že horské slnko a röntgen už boli zastarané a dokonca 
mohli ohrozovať zdravie lekárov aj pacientov.77 Po dohode spolku sa malo nové                                                                                             
horské slnko zakúpiť ihneď a röntgen v roku 1937. Ústredie MLPT v Prahe 
poskytlo na kúpu nového röntgenu mimoriadny príspevok 2000 Kč pod pod-
mienkou, že miestny odbor prispeje z vlastných zdrojov čiastkou 16 700 Kč.78

MLPT organizovala v dňoch od 1. do 8. marca 1931 celoštátnu fi nančnú 
akciu v prospech sociálno-zdravotnej činnosti: Dobrovoľný zdravotný dar všet-                                                                                             
kých obcí a občanov Československej republiky pre rok 1931. Akcia bola orga-                                                                                                 
nizovaná so spoluúčasťou MVZTV, ministerstva vnútra, ministerstva školstva 
a národnej osvety. Všetky obce podľa počtu obyvateľov a svojich prostried-                
kov zložili v prospech zbierky zdravotný dar. Každý občan ČSR mal zložiť dobro-                                                                                                         
voľný dar najmenej 1 Kč. Do zbierky sa mali zapojiť spolky, rôzne korporácie                 
aj peňažné ústavy, účastinné spoločnosti, priemyselné závody, nemocenské po-                                                                                               
kladnice a odborové organizácie. Akciu riadili štátne, okresné, obecné a mest-
ské úrady. Na školách prebiehali divadelné predstavenia a iné fi nančné akcie                             
v prospech zdravotného daru. Učitelia prednášali žiakom osvetové prednášky                
s protituberkulóznou tematikou. Prednášky, články a predstavenia na túto 
tému boli propagované v divadlách, časopisoch, kinách. 

Mesto Levoča vyčlenilo na túto zbierku zo svojej pokladnice 500 Kč, ale 
medzi občanmi bola zbiera neúspešná.79 Ako aj po iné roky, tak aj v roku 
1931 získala MLPT v Levoči povolenie vykonať inú dobrovoľnú zbierku             
– umiestnením dvoch urien pred katolíckym cintorínom a jednou urnou pred 
evanjelickým cintorínom „na Dušičky“.80 

74 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 18. septembra 1931.
75 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 9 Krajinského sekretariátu MLPT/ 1931.
76 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 23 Krajinského sekretariátu MLPT/ 1931. 
77 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisničná kniha, 28. novembra 1936.
78 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisničná kniha, 19. januára 1937.
79 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Zdravotný dar/ 1931.
80 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Dobrovoľná zbierka v prospech MLPT/ 1931.
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Začiatkom marca 1932 bola zorganizovaná ďalšia propagačná a fi nančná 
akcia MLPT v prospech svojich sociálno-zdravotných úloh pod názvom Dobro-                                                                           
voľný zdravotný dar všetkých obcí a občanov Československé republiky pre 
rok 1932. Akcia prebiehala v súčinnosti všetkých odborov Ligy, štátnych aj 
samosprávnych úradov a iných korporácií v celej republike.81 Ďalšie takéto po-                                                                                              
dujatie prebiehalo aj v roku 1934. Dobrovoľný zdravotný dar sa od roku 
1936 začal nanovo organizovať. Všetky jednotlivé odbory si mohli vyzbierané 
peniaze v plnej miere nechať. Do roku 1936 museli totiž Ústrednému zväzu 
Ligy odvádzať 25 %.83 

Odbor MLPT v Levoči bojoval proti tbc propagačnou a sociálno-zdra-              
votnou činnosťou. Svoj účel dosahoval starostlivosťou o tuberkulóznych 
pacientov a o ľudí ohrozených touto chorobou poskytovaním podpôr a liekov 
chudobným chorým a umiestňovaním chorých v liečebniach, ozdravovniach 
a nemocniciach. Spolok získaval príjem jedine z darov a podpôr. Roku 1937 
zakúpili nový röntgen a horské slnko za 19 000 Kč. Z tohto dôvodu žiadal 
spolok o uvoľnenie podpory určenej okresným výborom pre MLPT v Levoči 
na rok 1937. Žiadosti sa vyhovelo a Okresný úrad v Levoči vyčlenil spolku 
sumu 8000 Kč.84

Dobročinné akcie občas vykonávali aj organizácie, ktoré na to neboli 
prvotne zamerané.85 Ústredie Masarykovej Ligy proti tuberkulóze v Prahe 
ponúklo miestnej pobočke Ligy v Levoči na predaj lósy z 13. dobročinnej 
lotérie, ale pre nedostatok fi nančných prostriedkov sa lósy objednať nemohli.86 

K výraznému zníženiu rozšírenosti tbc neprispeli len lieky, ale predovšet-
kým postupné zlepšovanie životných podmienok ľudí. Bola to najmä lepšia 
výživa, izolácia nakazených pacientov a vyššia miera hygieny v súčinnosti 
s dostupnejšou medicínskou liečbou.87

81 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, Obežník č. 15/1931.
82 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, / 1934. 
83 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 1, / 1938.
84 ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 8395/1937 adm.
85 ŘÍHA, J.: Zdravotnícká ročenka československá VIII. ročník. Praha 1936, s. 183.
86 ŠALE, p. LE, MLPT - LE, k. 3, Zápisnice 1925 – 1935, 18. septembra 1931. 
87 GONZÁLEZ-CRUSSI, F.: Medicína. Stručné dejiny, s. 167.
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Masarykova liga proti tuberkulóze na Východnom Slovensku počas 1. ČSR

DIE MASARYK LIGA GEGEN DIE TUBERKULOSE IN DER OST-
SLOWAKEI IN DER ZEIT DER ERSTEN TSCHECHOSLOWAKEI

Zuzana Pavlisová

Zu Beginn unserer Studie beschreiben wir die Aktivitäten und die Tendenzen                  
der humanitären Vereine und die Ursachen ihrer Tätigkeit. Es ist bemerkenswert, 
gemäß der Tabelle, dass es die hohe Sterblichkeit an Tuberkulose in der Zeit der ersten 
Tschechoslowakei war. Das unterstützte die Gründung der Masaryk Liga gegen die Tu-                                                                                                  
berkulose. Die Liga wurde zum wichtigsten Mittel der nationalen Aktivität gegen 
die Tuberkulose. 

Weiter erläutern wir das eigentlichen Wirken und die Organisation der Liga. In einigen                                                                                                               
Gemeinden funtionierte eine Dispensairbetreuung des Vereines. Die Liga bot Subven-
tionen für vermögenslose Familien an und zahlte ihnen den Krankenhausaufenthalt. 
Der Verein war besonders aus Sammlungen und staatliche Subventionen fi nanziert.

Die Autorin wendet sich im folgenden Teil der Beschreibung der Symptome                         
der Tuberkulose und ihre Behandlungsmethoden zu. Sehr wichtig waren die Aufklärung 
und die Prophylaxie. Auch in sehr kleinen Dörfern organisierte die Liga medizinische 
Vorträge. In einem Flugblatt der Liga von 1931 ist die Impfung die Neugeborenen 
gegen Tuberkulose durch Methoden Prof. Calmette beschrieben.Konkret und detailliert 
beschreiben wir den Betrieb der lokalen Niederlassungen der Liga in Zipser Neudorf/
Spišská Nová Ves, Leutschau/Levoča, in Eperies/Prešov, Kaschau/Košice und in Kes-
mark/Kežmarok. Halb berühren wir auch anderen Städte und Dörfer in der Ostslowakei.

 Übersetzung: Autorin 
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DEJINY HOTELA ŠPORT NA HREBIENKU

Katarina Potanková

Okrem hlavnej činnosti, prepravy cestujúcich z Popradu do Vysokých 
Tatier, ktorú Tatranská elektrická vicinálna dráha (ďalej TEVD) vykonávala, 
mala TEVD v roku 1927 rozbehnutú významnú investíciu. Na Hrebienku sa 
začala stavba hotela, ktorý dostal názov „Šport“ a stavebne bol pokračovaním 
už existujúceho zariadenia „Kiosk“, do komplexu ktorého patrila aj horná 
stanica lanovky.1 Vincent Matejka kúpil od starolesnianskych urbárnikov 
v bezprostrednom susedstve kiosku pozemok a postavil na ňom turistickú 
nocľaháreň so šiestimi hosťovskými izbami. Nocľaháreň vznikla z bývalej 
stanice električky v Starom Smokovci, ktorá bola na Hrebienok prevezená 
po jej demontáži v roku 1911.2 Predchodcom hotela bol spomínaný Kiosk, 
ktorý mala v prenájme vdova po Žigmundovi Samsónym a po nej od roku 
1920 novosmokovecký hostinský3 Žigmund Eischner o čom svedčí nájomná 
zmluva medzi ním a TEVD.4 V tomto kiosku bolo ponúkané občerstvenie              
a pre ubytovanie hostí tam bola tiež ubytovňa Tisza vila. Kiosk a ubytovňa 
boli potom zabudované do novopostaveného hotela Šport.5 Eischner mal Kiosk                         
v nájme veľmi krátko a to len do roku 1923, kedy bola 6. novembra 1923 
podpísaná nová nájomná zmluva medzi Hugom Fillom, redaktorom Sloven-
ského východu, jeho manželkou Jozefou Fillovou, nájomkyňou Pavilonovej 
reštaurácie v Sokolskom sade v Košiciach a TEVD. Zmluva mala platiť päť                                                                           
rokov, ročné nájomné činilo 20 000 Kč. Nájomca zaplatil kauciu 30 000 Kč.                                                                                              
Popri Kiosku bol Fillom prenajatý aj hotel Kolbach, ktorý slúžil pre uby-
tovanie zamestnancov Kiosku.6 Pre neplatenie nájomného manželmi Fillovými 
sa im nepredĺžila nájomná zmluva. Novým nájomcom sa od júna 1927 stal 
František Pavela s manželkou. Pán Pavela zaplatil manželom Fillovým ako 
odstupné 11 500 Kč. Na toto odstupné prispela TEVD sumou 5 000 Kč.7 
Od spomínaného roku 1927 a pravdepodobne do roku 1938 mali manželia 

Dejiny hotela Šport na Hrebienku

1  ARGALÁCS, Mikuláš – MICHELKO, Pavol: Kronika tatranskej električky a pozemnej lanovky. 
Kežmarok 2008, s. 47.

2  KOLLÁR Daniel – BOHUŚ, Ivan: Vysoké Tatry na starých pohľadniciach. Bratislava 2007,                          
s. 53.

3  GAŠPAR, Ján: Tatry Staré pohľadnice rozprávajú. Poprad 2002, s. 91.
4  Štátny archív Levoča, pobočka Poprad (ŠA Le – pob. PP), Tatranské elektrické železnice                                   

v Poprade (TEŽ), inv. č. 4/1924, šk. č. 1.              
5  MICHELKO, Pavol – HANDZUŠ, Milan: Volali ho omnibus. Kežmarok 2004, s. 90. 
6  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 5/1927, šk. č. 1. 
7  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.
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Pavelovci v prenájme od Dr. Guhra aj budovu „Kolbach“, neskôr nazývanú 
„Rozsa villa“, ktorá stála neďaleko Športhotela a v ktorom museli byť uby-
tovaní zamestnanci hotela Šport (pri výstavbe hotela jeho stavitelia nemysleli 
na izby pre zamestnancov). Slúžila tiež ako práčovňa a odtiaľ sa taktiež  
nosila voda pre hotel. Ročné nájomné „Kolbachu“ činilo 10 000 Kč.8

V informatívnej správe pre Ministerstvo obchodu písala Tatranská elek-                                                                                          
trická vicinálna dráha 25. septembra 1928 o hoteli Šport okrem iného na-                                                                                                   
sledovné: Tatranská elektrická vicinálna dráha úč. spol. postavila u stavajíci 
restaurace na Hrebienku ve Vysokých Tatrách nový hotel. Počet pokojú 66. 
Hotel souvisí s horejší stanici lanové dráhy Starý Smokovec a Hrebienok. 
Výška nadmorská 1267 m. Hotelier a restauratér pan František Pavela s chotí.                                                                                            
Náklad na stavbu hotela se zařízením činil cca 1 675.000 Kč. Celková cena 
objektu s restaurací a hospodářskými budovami obnáši cca 2 050.000 Kč. 
Hotel sám muže ubytovati v hlavní sezóne cca 200 osob. Hotel jest nejpří- 
hodnejším východiskem pro tury horolezecké, turistické a lyžarské.9 Minister-
stvo obchodu už 4. októbra reagovalo na postavenie hotela ďakovným listom 
v ktorom sa uvádzalo: Ministerstvo obchodu vzalo s povděkem na vědomí 
sdělení o postavení nového sportovního hotelu na Hrebienku ve Vysokých 
Tatrách, kterým si zjednalo vážené ředitelství o rozvoj zimních sportů v Ta-
trách velkou zásluhu a získalo vďek celé naší sportovní verejnosti.10 

Prvými nájomcami hotela Šport11 boli podľa nájomnej zmluvy z 15. no- 
vembra 1928 František Pavela a jeho manželka Mária Šimunková-Pavelová 
rod. Hoffmanová. Dalo sa očakávať, že nájomcami hotela sa stanú práve 
manželia Pavelovci, keďže už dobre poznali pomery na Hrebienku po pred- 
chádzajúcom nájme „Kiosku“. Z nájomnej zmluvy vyplývalo, že do nájmu 
dostali hotel Šport, turistická nocľaháreň, hospodárske budovy a pozemky 
na Hrebienku. Spomínané budovy boli manželom prenajaté aj s príslušným 
zariadením, nábytkom a inventárom. Nájomná zmluva sa uzatvárala na päť                                                      
po sebe nasledujúcich rokov a to od 1. októbra 1928 do 30. septembra 1933.                                                            
Za užívanie prenajatých objektov a celého zariadenia činilo ročné nájomné  
180 000 Kč.12 Prenájom hotela prinášal nájomcom aj výhody, ktoré poskyto- 
vala TEVD v podobe dvoch voľných lístkov v dobe trvania nájomnej zmluvy                                                                            
na elektrickú a lanovú dráhu, prevážanie potrebného materiálu pre chod ho-                                                                                              
tela a reštaurácie lanovou dráhou zdarma a električkou za polovičnú cenu. 

  8  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
  9  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 6/1928, šk. č. 1. 
10  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 6/1928, šk. č. 1. 
11  V archívnych prameňoch uvádzaného aj ako Športhotel.
12  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 –  1946, šk. č. 2. 
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Manželia sa však museli zaviazať, že svoj peňažný obrat si budú vkladať 
výlučne do Legiobanky, ktorá mala od roku 1925 svoju pobočku aj v Po-
prade.13 Už 24. októbra 1929 bola zmluva doplnená o body týkajúce sa vý-
stavby turistickej nocľahárne, ktorú mala Tatradráha postaviť so stavebným 
nákladom 176 000 Kč. Stavba mala byť dokončená 1. júla 1930 a od tohto 
dátumu sa mala stať predmetom nájmu manželov Pavelovcov čím sa malo 
aj adekvátne zvýšiť ich nájomné o 20 000 Kč na sumu 200 000 Kč ročne.14 

Rok 1930 bol pre hotelierstvo dosť nepriaznivý, čo sa hneď premietlo                                  
v tom, že nájomcovia nedokázali splácať nájomne a žiadali TEVD o od-
kúpenie ich do hotela prineseného inventára, následkom čoho by im bola 
určitá suma, v ktorej bol daný inventár, odpočítaná z dlhovaného nájmu.                                                        
V liste z roku 1931 žiadal Pavela riaditeľstvo TEVD o zníženie nájmu                 
o 20 % na rok 1931 a predĺženie nájomnej zmluvy. Ako obhajobu pre svoju 
žiadosť uviedol všetko, čo pre hotel spravil: úprava cesty a hospodárskej bu-                                                                                
dovy, výstavba parku a skleníka na pestovanie kvetín. Ako sa v liste vyjadril, 
interiér hotela zariadil tak: že sa mu už nikto nevysmieva. A ako ďalej píše: 
Tak mladý podnik požíva dnes všeobecnej vážnosti. Mám spoustu poděkování 
a doporučení, ale nebudou mi nic platná, proto, že zdravý mám podryté 18 
– 20 hodinovou službou a starosťami. Žena není na tom oníc lepší. Přes to 
nemohu ani na chvíli vypřáhnout a ani nemám pěnez na léčení. Nájomcom 
však bolo zaslané zamietavé stanovisko, na ktoré vo svojom liste reagovala 
už Mária Pavelová, keď písala: Poňeváč můj muž naháji své zájmi tak jak 
toho okolnosti vyžadují, ale snaží se vše snést. Já která se sebou starám,           
a starosti si víc připouštím než můj muž, se proto na Vás obracím. Ďalej píše:                                                                                       
Považuji za křivdu odmítnutí námi žádané slevy 20%-ní z nájomného výni-
mečne pro tento rok. Převzali sme hotel nový vlhký, v prvním a druhém roce 
byl remeselníci stále opravován. Šaty a obuv hostum ve skříni plesnivělo. 
Dobrou stravou, lacinými cenami, výzdobou celého hotelu, zařízením salonu, 
zřízením skleníku se nám podařilo povznést stav hotelu a pověst. Toto vše 
uvedené vyžádalo napětí všech síl a oběti veškeré získané tržby.15 Manže-
lom v sa tejto veci ani na urgencie pani Pavelovej nevyhovelo. Vyčítalo 
sa im, že zanedbávajú hotel pre svoj záujem o prenájom kúpeľného hotela                                     
v Komorní Lhotce v Tešínsku. Ten si na dobu jedného roka za sumu 72 000 Kč 
ročne prenajali. Doba prenájmu tohto hotela však trvala len veľmi krátko.16 

13 ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
14  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
15  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
16  Prenajímatelia rátali s tým, že nájomná zmluva bude postupne predlžovaná, Pavelovci                                   

z Tatier odídu a usadia sa v Sliezsku. Noví nájomníci mali v prenájme celý hotel aj s inventárom                                                       
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2. novembra 1933 bola manželom Pavelovcom predĺžená nájomná zmluva 
v trvaní od 30. októbra 1933 do 30. septembra 1936. Ročné nájomné činilo 
150 000 Kč. Podmienky zmluvy boli takmer totožné s nájomnou zmluvou                 
z roku 1928.17 Je možné, že prenajímatelia viackrát oľutovali, že prenájom 
hotela predĺžili práve Pavelovcom, pretože už o rok neskôr po predĺžení 
zmluvy riaditeľ TEVD Rejchrt písal Pavelovi o zistených nedostatkoch,18 
ktoré boli nájdené pri kontrole, ktorú vykonávalo ministerstvo obchodu                        
s okresným lekárom Dr. Mlinářem. V liste uvádzal: Divím se, že jako vedouci                                                       
můžete strpěti takové, v pravém slova smyslu, „svinstvo“ v okruhu pravo-
moci svěřeného Vám resortu, což by i v určité míre svědčilo o tom, že těmto 
věcem věnujete málo pozornosti. Riaditeľ urýchlene žiadal o odstránenie všet-                                                                  
kých nájdených nedostatkov.19 Pavela sa v liste riaditeľovi TEVD dôkladne 
bránil a tvrdil, že škody neboli v takom rozsahu, ako sa uvádzali v správe 
ministerstva obchodu.20 Rok pred vypršaním nájomnej zmluvy sa riaditeľstvu 
TEVD ozval nový záujemca o hotel Šport Antonín Svěřepa. V svojej ponuke 
uvádzal ročné nájomné 180 000 Kč. Pred vypršaním nájomnej zmluvy mal                                                                                             
o hotel Šport záujem aj Václav Řepa. Vo februári 1936 bola v Karpathen-Post 
uverejnená správa, ktorá informovala, že Pavela už nemá záujem o ďalší 
prenájom hotela. Na tento oznam už 3. marca reagoval záujemca Antonín 
Sveřepa, ktorý svoju iniciatívu pre prenájom hotela prejavoval už od roku 
1935. Riaditeľstvo TEVD písalo o tomto záujemcovi ako o reprezentačnom                 
a veľmi milom mužovi, ktorý by bol schopný povzniesť Športhotel k prospe-
chu TEVD, vložiť do jeho prevádzky značný kapitál a platiť mesačné nájomné                                                                    
180 000 Kč. V jeho prospech hovorilo aj to, že pôsobil ako vrchný čašník 
štátneho hotela na Štrbskom Plese. Mal skúsenosti v hoteliérstve. Druhý 
záujemca Václav Řepa bol nájomcom horskej chaty Kamzík. Riaditeľstvo                                                                                  
v prípade, že by sa novým nájomcom Športhotela stal Řepa uvažovalo 

a so zásobami piva, vína, liehovín a potravín ako aj s bazárom v hodnote 1  000 000 Kč úplne 
bez kaucie. Prenajímatelia len žiadali dopredu vyplatenie polovice nájmu. Pavelovci však peni-
aze nemali a Vochalovým, prenajímateľom hotela, zaplatili len 11000 Kč. Pretože nájomcovia                       
v mnohých bodoch nájomnej zmluvy nedodržali stanovené podmienky, ale aj preto, že hotel viedli 
veľmi zle, utrpela jeho dobrá povesť. Vochalový požiadali Pavela, aby sa nájomnej zmluvy čím 
skôr vzdal, čo aj o pár dní vykonal. Nájomca Pavela a jeho personál  spôsobili prenajímateľom 
rôzne škody ako poškodenie striech, zničenie ľadu a mnohé iné. Pavela v Komorní Lhotce úplne 
sklamal očakávania svojich prenajímateľov. Bližšie ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, 
šk. č. 2.

17 ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.  
18  Boli nimi najmä zašpinený koberec, rozbité okná, pokazené záchody, v kúpeľni špinavá                    

stena, v hospodárskej budove výkaly, ktoré tiekli do záhrady a šírili neznesiteľný zápach. Bližšie 
ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 

19  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
20 ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
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nad spojením Kamzíka s hotelom, ktorý by tak dostal ráz vysokohorského 
prvotriedneho podniku. TEVD charakterizovalo záujemcov ako oba uchazeči 
jsou pro Tatradráhu výborní. Jsme tomu rádi, že se ucházi o pronájem sport-                                                                                  
hotelu tak dobrí lidé, nota bene lide tatranští, kterí jsou o poměrech na Hre-                                                                                  
bienku dobře informovaní a nejdou tedy do obchodu slepě. Zo také nás 
naplňuje důverou v lepší buducnoust Sporthotelu.21 Aj napriek novým 
záujemcom bol hotel na žiadosť manželov Pavelovcov prenajatý opäť im. 
Zaručovala im to nájomná zmluva v bode 2, kde sa výslovne hovorilo, že 
prenajímatelia Tatradráhy sa musia zaviazať, že pri spísaní novej nájomnej 
zmluvy uprednostnia manželov Pavelovcov avšak za podmienok, ktoré po-                                                                      
núkajú iní záujemcovia. Zmluva mala byť podpísaná najneskôr do 15. augusta 
1936. Nájom bol tentoraz predĺžený len na dobu jedného roka. Zmluva bola 
podpísaná 19. septembra a jej trvanie bolo v období od 1. októbra 1936                                                                                 
do 30. septembra 1937. Je možné, že Pavelovci sa opäť stali nájomcami 
následkom toho, že zmluva nestihla byť do daného dátumu podpísaná.                    
Na druhej strane sa to zdá málo pravdepodobné, keď vieme, že noví záu-
jemcovia prejavili o hotel záujem už rok pred vypršaním nájomnej zmluvy. 
Časť v ktorej sa hovorí o tom, že môže byť zmluva predĺžená len za tých 
podmienok, ktoré ponúkajú noví záujemcovia nebola dodržaná, pretože ná-
jomné v novej zmluve činilo 150 000 Kč a nie 180 000 Kč, ako ponúkali 
Sveřepa a Řepa. Z doplnku k nájomnej zmluve sa dozvedáme, že nájom-            
covia opäť dostali štyri voľné lístky na elektrickú a lanovú dráhu počas 
doby trvania nájomnej zmluvy, všetok dovoz materiálu mala zabezpečovať 
výlučne lanová dráha, ktorá poskytovala prepravu tovaru zdarma a električka 
s polovičnou zľavou, porušenie tohto bodu bolo neprípustné a považovalo sa 
za jednanie proti podmienkam nájomnej zmluvy. V bode 4. sa hovorilo, že              
v prenajatých miestnostiach musia mať nájomcovia vyvesení platný cestovný 
poriadok TEVD a musia hosťom podávať vždy správne informácie ohľadne 
cestovania s TEVD, ktoré mali samozrejme uprednostniť pred jazdou autom, 
alebo autobusom. Nájomcovia nesmeli svoj osobný automobil použiť na pre-                                                                                          
pravu hostí a ak by sa to stalo, tak len v tých najnutnejších prípadoch.22 

Následne po predĺžení zmluvy bola v hoteli Šport 8. a 9. októbra vykonaná                                                                                  
kontrola inventára, hotelového zariadenia a hospodárskych budov. Ako kon- 
trola dopadla môžeme čítať v liste, ktorý TEVD poslalo Pavelovi hneď po 
kontrole: jsme veľmi překvapaní zjištenými závadami v tak velkém množství, 
dále pak nečistotou a nepořátkem.23 V protokole o kontrole sa spomínali 

21  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
22  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.  
23  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.  
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väčšinou len drobné nedostatky.24 Pavela o nich písal len ako o maličkostiach,                                                                     
ktoré musí každá kontrola nájsť, ale urobil ich následnú opravu.25 Už 29. 
októbra 1936 prišla Pavelovi ďalšia sťažnosť, ktorá hovorila o veľkej ne 
čistote okolo hotela Šport. Ako sa v sťažnosti písalo: odpadky z kuchyne, 
konzervy, střepiny sklenic a nádobí atd. skrátka smetisko. Na odporúčanie 
TEVD mala byť nájomcom hotela zaistená jama, do ktorej sa mal odpad                                        
z kuchyne sústrediť.26 Ako na túto sťažnosť Pavela reagoval nám nie                          
je známe. V rokoch 1936 a 1937 bol Športhotel pre svojich majiteľov stra-
tovým. V roku 1936 predstavovala strata 138 106 Kč a v nasledujúcom roku                                                                                          
88 033 Kč. 

Pavelovcom bola nájomná zmluva poslednýkrát predĺžená v roku 1937, 
keď podpísaná nájomná zmluva mala trvať v období od 1. októbra 1937 do 
30. septembra 1943.27 Avšak v roku 1942 bola Mária Šimunková-Pavelová 
vypustená z nájomného pomeru, takže jediným nájomcom sa stal František 
Pavela, ktorý 6. októbra 1942 zomrel. Po smrti Františka Pavelu fi gurovali 
ako nájomcovia jeho dediči, ktorými sa stali jeho dve dcéry Hedviga Pavelová 
a Karla Hilda Pavelová.28 V rokoch 1938 a 1939 nemal hotel Šport takmer 
žiadnych návštevníkov a bol takmer prázdny. Z tohto dôvodu bolo znížené 
nájomné z pôvodných 150 000 Kčs ročne na 1 200 korún. Toto zníženie ná- 
jomného malo pôvodne trvať len do 31. marca 1940, po nezlepšení situácie 
bolo toto nízke nájomné Pavelovi predĺžené do 30. septembra 1940. Postupne 
sa mu nájomné zase zvyšovalo a už od 1. októbra 1940 do 30. septembra 1941                                                                                             
mal nájomca platiť nájomné vo výške 24 000 korún.29 V období od marca 
1941 do marca 1943 bolo v hoteli Šport ubytovaných 250 nemeckých detí 
v rámci Kinderlandverschickung – KLV (ďalej len KLV) kvôli zvýšeniu 
ziskov Športhotela, ktoré boli v medzivojnových rokov veľmi slabé. Hneď 
po ubytovaní týchto detí bolo Pavelovi opäť zvýšené nájomné aj napriek do-                                  
hode, ktorá mala trvať až do septembra 1941, na 10 000 korún mesačne čiže                                                                                          
120 000 korún ročne.30 Počas pätnástich rokov, ktoré mal Pavela hotel v pre-                                                                                            
nájme zaplatil svojmu nájomcovi skoro 1 milión korún.

24  Napríklad: v izbe č. 301 chýbalo tienidlo na lampe, špagát na záclone v okne, bol uvoľnený 
vypínač svetla pri dverách, retiazka v umývadle bola roztrhnutá; v izbe č. 303 chýbala jediná 
nočná lampa, dvere v ľavej šatňovej skrini boli poliate žltou kyselinou; v izbe č. 304 sa nachádzala 
trhlina medzi stropom a stenou, vypínač svetla bol uvoľnený a mnohé iné. Bližšie ŠA Le – pob. 
PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.  

25  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
26  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2. 
27  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2.  
28  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 14/1943, šk. č. 1.
29  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 14/1943, šk. č. 1.
30  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 14/1943, šk. č. 1.
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Nájomcovia „Kiosku“ a hotela Šport a suma ročného nájomného.33

V mesačnom nájomnom bolo zahrnuté aj používanie inventára hotela,34 
ktoré podľa Hedvigy Pavelovej železnicu nemohlo stáť viac ako 200 000 až 
300 000 korún. Nájomným bol tento inventár viacnásobne úplne zaplatený. 
Po smrti Františka Pavelu sa o hotel a nemecké deti staral správca Jozef 
Janeček. Obdobie od 1. marca do 31. marca 1944 môžeme nazvať druhým 
obdobím ubytovania detí v hoteli Šport, pretože aj napriek viacerým urgenciám 
Tatranskej železnice na vedenie KLV, ktoré malo svoje pracovisko aj v 
Bratislave, sa deti pod vedením svojho vedúceho Heina z hotela nevysťa-                                            
hovali. Spísaním zmluvy sa vedenie železníc a KLV dohodlo na fi xnom den-                                                           
nom poplatku za každé dieťa, ktorých tu bolo ubytovaných v novembri 1943                                                                                           
185. O ich stravovanie a správu hotela sa stále staral Janeček, neskôr mal 
ubytovanie detí vo vlastnej réžii sám vedúci tábora. Od 7. decembra 1943 
prevzal stravovanie detí Bartolomej Duchoň. Deti v marci roku 1944 hotel 
opustili. V archívnom dokumente hlavných opráv Športhotela sa o hoteli                                         
Šport po ich odchode písalo nasledovné: Trojročný pobyt nemeckých detí                                                                                           
v Športhoteli behom druhej svetovej vojny zanechal na budove i zariadení 
veľmi nepriaznivé stopy. Deti, najmä chlapci, vedení a povzbudzovaní svojimi,                                                                                             
nie o mnoho staršími dozorcami, rozbíjali a ničili všetko, čo ich obklopo-                                                                                  
valo, takže stav podniku, po ich odchode bolo možné nazvať dezolátnym.35 

31  V tomto období mali manželia v prenájme „Kiosk“.
32  Dĺžka nájomnej zmluvy počas ktorej sa však cena nájomného menila
33  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927 – 1946, šk. č. 2; Tamže, inv. č. 14/1943, šk. č. 1.
34  Ako sa uvádza v nájomnej zmluve z 29. septembra 1937 sa ročné nájomné rozdeľovalo nasle-

dovne: „za nájomné starých budov mal nájomca zaplatiť 7 000 Ks, za užívanie hotelového                      
a reštauračného nábytku v starej budove  6 000 Ks, za nájomné ostatných budov 70 000 Ks,            
za užívanie nábytku v týchto budovách 60 000 Ks, za užívanie pozemku 1500 Ks, za budovu 
„Rozsa vila“ 5 500 Ks. Spolu činilo nájomné 150 000 Ks. Bližšie ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv.               
č. 14/1943, šk. č. 1. 

35  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2.

Nájomcovia „Kiosku“ a hotela Šport a suma ročného nájomného
Ročné nájomnéNájomcovia

Hugo Filla s manželkou 6. november 1923 – 1927 020 000 Kč
František Pavela s manželkou (1927 – 1928),31 15. 11. 1928 –
 24. 10. 1929  180 000 Kč 
František Pavela s manželkou 24. 10. 1929 – 30. 09. 1933 200 000 Kč
František Pavela s manželkou 30. 10. 1933 – 30. 09. 1936 150 000 Kč
František Pavela s manželkou 1. 10. 1936 – 30. 09. 1937 150 000 Kč
František Pavela s manželkou 1. 10. 1937 do 30. 09. 194332

František Pavela s manželkou 1938 – 30. 09. 1940 001 200 Ks
František Pavela s manželkoiu 1. 10. 1940 – 30. 09. 1941 024 000 Ks
František Pavela s manželkou marca 1941 – marca 1943 120 000 Ks

Obdobie trvania nájomnej 
zmluvy
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Inventár hotela bol v katastrofálnom stave.36 Z informatívnej správy pre  
Výkonný výbor Tatranských železníc (ďalej TŽ) z 8. decembra 1945 sa 
dozvedáme že: Hlavná oprava Športhotela je v hlavných častiach hotová. 
Dokončená je výmena potrubia vodovodného pre studenú aj teplú vodu, 
výmena rúr kanalizačných, nové stropy v kúpeľniach, prestavba sporákov, 
opravy okien a dverí v celej budove, oprava všetkých zámkov a znovuzro-                                                                                  
benie všetkých kľúčov, výmena 37 umývadiel a mís záchodových a vymaľo- 
vanie chodieb, schodíšť, kúpeľní, záchodov, kuchyne a šatne, inštalácia 
novej rozvodovej dosky pre svetelný a motorický prúd celého hotela, oprava 
nábytku hotelového aj reštauračného, otomanov a matrací.37 Počas opráv 
hotela sa uvažovalo čo s ním ďalej. Možnosti boli dve, a to predať ho, alebo                                                                            
ho prenajať. TEVD sa priklonili k možnosti hotel prenajať a tak bol 11. ok-                                                                   
tóbra 1945 v denníku Pravda č. 189 uvedený inzerát na prenájom hotela.                 
Na tento inzerát refl ektovalo 52 prvotných záujemcov,38 ktorí TEVD žiadali             
o bližšie informácie o ponúkanom objekte. Keďže hotel v tom čase nedispo-             
noval prestieradlami, prikrývkami, taniermi, pohármi a kuchynským riadom                                                                
záujemca o hotel si v prípade jeho prenajatia musel spomínané veci zbezpe-                                                                   
čiť sám. A práve to patrilo k hlavným dôvodom mnohých záporných odpovedí                                                                                                 
záujemcov na prenájom hotela. Z už citovanej informatívnej správy sa do-                                                                                        
zvedáme, že v decembri 1945 sa prenájom Športhotela ocitol na mŕtvom bode.                                                                                                        

36 Nečistota v kuchyni  i v izbách, mala za následok, že hotel bol plný švábov, rusov aj šteníc.                     
Deti zapchávali odtokové rúry balkónov, aby sa tam držala voda, na ktorej plávali papierové                                   
loďky. Z premáčaných podláh balkónov tiekla voda  skrz stropy do priestorov pod balkón-
mi. V kúpelňach, v ktorých chlapci prevádzali námorné bitky, presakujúca voda zapríčinila 
úplné zhnitie nosných trámov. Odtokové rúry dažďovej vody, zlomyseľne zapchaté rôznymi                                                  
predmetmi, ako lyžicami, vidličkami a inými vecami, neprepúšťali vodu. Voda, na miesto 
aby odchádzala do kanalizácie, presakovala do pivníc Športhotela a spôsobovala hnilobný                                                                                                                             
zápach v celom objekte. Dvere izieb aj skríň boli vložené do múrov, postele a stoly, boli rozsekané 
vrhanými nožmi, stoličky a kreslá boli rozstrieľané pištolkami. Neudržované a nie v pravý čas 
opravované potrubie vodovodné popraskalo na mnohých miestach vnútri budovy a premáčalo 
stropy izieb. V niektorých miestach dokonca rástla huba. Nutné je tiež poukázať na veľký počet 
rozbitých umývadiel, záchodových mís, zrkadiel, sklenených medzistien balkónových, skle-                      
nených tabúľ okenných, záclon, kobercov, rolet, linoleí, zasklenených zrkadlových skriní, konzól 
nad umývadlami atď. Kľučky dverí izieb chýbali všetky, z kľúčov nezostal v celom objekte                
žiadny. Múry  izieb aj chodieb boli pomaľované hákovými krížmi a heslami nacistickej kultúry. 
Všade bolo vidieť snahu poškodiť majetok Tatranskej železnice čo najviac. Bližšie ŠA Le – pob. 
PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2. 

37 ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2.
38  Medzi záujemcami napríklad boli: Jozef Masaryk zo Žiliny, Ing. C. Rudol Petru z Bratislavy,           

Ján Denk majiteľ hotela „Lipa“ z Bojníc, Viktor Vido nájomca kúpeľov Smrdáky pri Senici, 
František Zamkovič z Brna, Jaroslav Rosenbreyer, nájomca hotela „Mestský dom“ z Přerova, 
Karol Bláha hoteliér z Bratislavy, Bohdan Jakoubek reštauratér z Brna, Edita Neufeldová                                      
z Trnavy a iní. Bližšie ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2.
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Z uchádzačov zostali prakticky len dvaja: Ján Kocián z Prahy, ktorý pred-
pokladal začať s prevádzkou hotela v máji 1946 a Alois Červinka reštauratér 
z Čadce. Karol Bláha, ktorý bol hlavným uchádzačom o prenájom hotela sa 
o neho nemohol ďalej zaujímať, pretože družstvo „Slovhosť“, ktoré malo 
hotel prevziať, nebolo ešte úradmi schválené.39 24. augusta 1946 boli do-
končené opravné práce objektov TEVD na Hrebienku.40 Ako sa dozvedáme 
zo zápisnice o dokončení opravných prác Športhotela, turistickej chaty                
a garáží na Hrebienku na opravných prácach robotníci pracovali 344 dní             
a náklady na opravu siahali do výšky 1 287 849 Kčs. Ani v tomto období 
nebolo stále rozhodnuté o prenájme a prenajímateľovi hotela, pretože ako sa 
ďalej dozvedáme zo zápisnice: dňom 24. augusta 1946 opúšťajú Športhotel 
remeselníci a robotníci, ktorí ešte boli v práci. Dozorom nad Športhotelom 
od dnešného dňa 41 poverili sme zamestnanca TŽ Jozefa Gurníka, traťového 
robotníka. Keď nebude rozhodnuté behom septembra o predaji, alebo pre- 
nájmu Športhotela, uzavrie Gurník pred koncom septembra prístup vody               
do hotela a vypustí všetku vodu z vodovodov a ústredného kúrenia. Na hlav-                                                                                              
ných dverách bolo dnes umiestnené vyhlásenie: „Športhotel je dočasne                
zatvorený“.42 Prenájom hotela sa teda nájomcami Jánom Kociánom a Aloisom 
Červinkom nekonal. V období od 1. apríla 1946 do 31. marca 1949 mal byť 
Športhotel prenajatý Povereníctvu dopravy a verejných prác, dopravná správa, 
Bratislava, v zastúpení podporného fondu železničných zamestnancov. Ročné 
nájomné malo činiť 400 000 Kčs. Či bol tento prenájom naozaj na nájomcu 
prevedený nevieme, keďže v zápisnici o dokončení opravných prác Šport- 
hotela, turistickej chaty a garáží sa výslovne píše, že 24. augusta 1946 bol 
dozorom nad hotelom Šport poverený zamestnanec TEVD a ak do septembra 
1946 nebude rozhodnuté o predaji, alebo prenájme hotela, hotel bude uzavretý. 
Na základe toho môžeme dedukovať, že v tom čase prenajímateľom hotela 
nemohlo byť Povereníctvo dopravy, ako sa uvádza v nájomnej zmluve.43 Avšak                 
už v polovici roku 1947 bol na základe kúpnopredajnej zmluvy z 1. júla 1947                                                                                                          
hotel Šport aj s náležitým inventárom odpredaný Povereníctvu dopravy (v za- 
stúpení Podporného fondu železničných zamestnancov) pre rekreačné účely 
železničných zamestnancov na Slovensku. Kúpna cena činila 9 500 000 Kčs, 
z tejto sumy 8 259 697 pripadalo na budovy s príslušenstvom a pozemky   
a 1 240 303 Kčs na inventár. Kupujúci sa v článku 5 kúpnopredajnej zm-
luvy zaväzoval k tomu, že kúpené nehnuteľnosti použije pre ciele turistiky                                                                                             

39  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2. 
40  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2. 
41 t. j. 24. august 1946 – pozn. K. P.   
42  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2. 
43  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2.  
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a rekreácie železničných zamestnancov na Slovensku. V článku šesť sa kupu-                                                                                                  
júci zase zaväzoval, že v budúcnosti nebude robiť alebo umožňovať konkuren-
ciu lanovke TEVD.44 Akékoľvek stavebné zmeny na budove Športhotela, 
pokiaľ by sa dotýkali budovy lanovky alebo jej riadnej prevádzky, podliehali 
súhlasu TEVD. Po odpredaji hotela sa skončila jeho éra prenájmov, ktorá sa 
začala nájomkyňou – vdovou po Žigmundovi Sámsónym a skončila správ-
covstvom Jozefa Janečku.

44  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 16/1945, šk. č. 2. 
45  V tomto období mali manželia v prenájme „Kiosk“.
46  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927-1946, šk. č. 2; Tamže, inv. č. 14/1943, šk. č. 1. 
47  ROH – robotnícke odborové hnutie
48  KOLLÁR, Daniel – BOHUŠ, Ivan: Vysoké Tatry na starých pohľadniciach. Bratislava 2007,                    

s. 54. 
49  MICHELKO, Pavol –  HANDZUŠ, Milan: Volali ho omnibus. Kežmarok 2004, s. 104.
50  BOHUŠ, Ivan: Tatranské chaty. Tatranská Lomnica 2007, s. 82.

Nájomcovia „Kiosku“ a hotela Šport do roku 1943
Nájomcovia

Nájomcovia „Kiosku“ a hotela Šport do roku 1943.46

Po znárodnení v roku 1947 bol fond železničných zamestnancov deli- 
mitovaný ROH,47 hotel Šport sa stal jeho majetkom a bol premenovaný              
na Zotavovňu ROH Hrebienok.48 Obhospodarovaný bol Ústrednou správou 
rekreačnej starostlivosti v Bratislave.49

Hotel Šport na Hrebienku je stále v prevádzke, v roku 1999 bol však 
zmenený jeho názov na hotel Sorea a stal sa vlastníctvom Jednotného ma-
jetkového fondu Odborových zväzov Slovenskej republiky. Správcovskou 
spoločnosťou je SOREA, spol. s. r. o., do roku 2006 bola dlhoročnou ria-
diteľkou pani Mária Zeníková. Po jej odchode do dôchodku ju vystriedala             
vo funkcii pani Slávka Horbanová. Hotel prešiel mnohými rekonštrukciami, 
svojou terajšou architektonickou podobou už len v hmlistých obrysoch 
pripomína niekdajší Športhotel. V súčasnosti nesie názov Horský hotel 
Hrebienok.50 Tak ako nájomcov menil hotel Šport aj majiteľov, prvými sa 
stali TEVŽ a súčasným je spomínaný majetkový fond Odborových zväzov 
Slovenskej republiky. 

Vdova po Žigmundovi Samsónym ? – 1920
Žigmund Eischner 1920 – 1923
Hugo Filla s manželkou 6. 11. 1923 – 1927
František Pavela s manželkou 1927 – 192845

František Pavela s manželkou 1. 10. 1928 – 30. 09. 1943
Jozef Janeček – správca 6. 10. 1942 – 7. 12. 1943

Roky
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Dejiny hotela Šport na Hrebienku

51  ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 17/1927-1946, šk. č. 2; BOHUŚ, Ivan: Tatranské chaty.                                   
Tatranská Lomnica  2007, s. 82.

Vlastníci hotela Šport v rokoch 1928 – 1999

Tatranské elektrické vicinálne železnice          1928 – 1947
Povereníctvu dopravy (v zastúpení Podporného 
fondu železničných zamestnancov)

Revolučné odborové hnutie (znárodnenie)           1947
Jednotný majetkový fond Odborových zväzov 
Slovenskej republiky, Správcovskou spoločnosťou
 je SOREA, spol. s. r. o.

júl 1947

1999 –

 Vlastníci hotela Šport v rokoch 1928 – 199951
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GESCHICHTE DES SPORTHOTELS AM KÄMMCHEN/HREBIENOK

Katarina Potanková

Außer der Haupttätigkeit – Transport der Reisenden aus Poprad in die Hohe 
Tatra, die die Elektrische Tatrabahn (Tatranská elektrická vicinálna dráha; weiter 
TEVD) ausübte, begann TEVD mit einer bedeutenden Investition, und zwar fi ng sie 
auf Hrebienok (dt. Kämmchen) mit der Bau des Hotels an, das der Name „Sport“ 
bekam. Das Hotel Sport wurde im Jahr 1927 in Betrieb genommen. Es war eine 
Fortsetzung zur schon existierenden Einrichtung „Kiosk“, zu der auch die obere 
Station der Standseilbahn gehörte. 

Vom Anfang an bis zum Jahr 1947 wurde Hotel Sport vermietet. Im Jahr 1947 
wurde es mit dem dazu gehörenden Inventar an „Povereníctvu dopravy“ (in Ver-
tretung von „Unterstützungsfonds der Bahnangestellten“) verkauft. Es diente für 
die Rekreation der Bahnangestellten der Slowakei. Nach dem Verkauf des Hotels 
endete die Periode der Vermietung, die mit der ersten Vermieterin – die Witwe nach 
Žigmund Sámsóny anfi ng, darauf folgte Žigmund Eischner, Hugo Fillo, František 
Pavel und diese Periode der Mieter wurde dann mit dem Jozef Janečka, der das 
Hotel verwaltete, beendet. Die längste Zeit wurde das Hotel an das Ehepaar Pavel 
vermietet und zwar vom Jahr 1927 bis 1943. Sehr ungünstiger Zeitraum für das 
Hotel Sport war die Zeit von März 1941 bis März 1944, als in diesem Hotel 250 
deutsche Kinder Im Rahmen der Kinderlandesverschickung – KLV (weiter nur KLV) 
wegen des höheren Gewinns untergebracht wurden. Danach blieb das Hotel in einem 
desolaten Zustand und musste renoviert werden und zugleich auch die Ausstattung 
des Hotels ganz ausgetauscht werden. Nach der Verstaatlichung im Jahr 1947 wurde 
der „Unterstützungsfonds der Bahnangestellten“ durch die Revolutionären Gewerk-
schaften – ROH abgegrenzt. Das Hotel wurde zum Eigentum ROH und wurde zur 
Gewerkschaftserholungsanstalt ROH Hrebienok umbenannt. Hotel Sport auf Hrebienok 
ist immer in Betrieb. Im Jahr 1999 wurde der Name wieder geändert – Hotel Sorea 
und wurde zum Eigentum von „Einheitlicher Besitz – Fonds der Gewerkschaften 
der Slowakischen Republik“. Das Hotel wurde umgebaut und mit seiner derzeitigen 
Architektur erinnert es nur in groben Andeutungen an das ehemalige Hotel Sport. 
Zurzeit wird es Berghotel Hrebienok genannt.

      Übersetzung: Autorin
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 PEDAGOGICKÉ PÔSOBENIE LADISLAVA STANČEKA 
NA SPIŠI (1935 – 1958)

Ružena Kormošová

V roku 2013 si naša pedagogická a hudobná verejnosť pripomenula 115. 
výročie narodenia všeobecne uznávaného pedagóga, všestranného hudobníka, 
zbormajstra, skladateľa a teoretika Ladislava Stančeka. Vyše dvadsať rokov 
svojho aktívneho života prežil na Spiši, najprv v Spišskom Podhradí (1935  
– 1945) a neskôr Spišskej Novej Vsi (1946 – 1958). Práve túto kapitolu jeho 
života a tvorby pripomína pamätná tabuľa, ktorú mu v roku 1998 odhalili 
miestni matičiari na priečelí budovy bývalého Štátneho učiteľského ústavu 
(dnes sídlo Gymnázia na Školskej ulici) v Spišskej Novej Vsi. 

Detstvo, mladosť a seniorský vek prežil v Prievidzi. Skladateľovu tvorbu                                                                     
každoročne pripomína súťaž Stančekova Prievidza, jeho meno od roku 1994 
nesie základná umelecká škola a je po ňom pomenovaná ulica v Prievidzi.                                                                                        
Popri rodnom Ponitrí sa však hlavným námetom pre jeho hudobné stvárňo- 
vanie stál folklór Spiša. Tu vychoval niekoľko generácií učiteľov, ktorí ďalej 
rozsievali krásy našej ľudovej piesne.

Ladislav Stanček sa narodil 7. februára 1898 v rodine učiteľa a orga-            
nistu Jozefa Stančeka, ktorý bol literárne činný. Písal pod viacerými pseudo- 
nymami, najmä Castor. Hudba v rodine Stančekovcov, s koreňami v Rajci,              
sa dá sledovať ako neprerušená línia od konca 17. a začiatku 18. storočia. 
Ladislav mal dve staršie sestry: Matildu (1891 – 1913, Prievidza, zomrela                               
v mladom veku) a Margitu, vydatú Ďurinkovú (1893 – 1981, Nitra), ktorá              
bola učiteľka. Otec učil svojho syna i dcéru hre na husliach, klavíri i organe. 
Prvopočiatky hudobného vzdelania deti dostali už v predškolskom veku. La-                                     
dislav Stanček rok pobudol v Györi, kde ho otec poslal za učiteľom. Problém 
mu robilo to, že nevedel poriadne po maďarsky. V štúdiu pokračoval na gym-                                                                                           
náziu v Prievidzi a Učiteľskom ústave v Turčianskych (predtým Štubian- 
skych) Tepliciach. Ukončil ho v roku 1916 maturitnou skúškou a narukoval 
do prvej svetovej vojny. Po jej skončení zložil v roku 1921 štátnu skúšku                   
z hry na klavír a v nasledujúcom roku začal pôsobiť ako profesor hudby                   
na Učiteľskom ústave v Lučenci a v Turčianskych Tepliciach (1922 – 1925). 
Chcel mať však profesionálne hudobné vzdelanie. Študoval hru na organe            
na Konzervatóriu v Brne (1925 – 1928) u profesora Eduarda Treglera,1 

1  TRÉGLER, Eduard – nadšený klavírista – samouk, sám si postavil klavír. Pôsobil v dominikán-
skom kostole sv. Juraja v Prahe, neskôr v Drážďanoch. Venoval sa chrámovej hudbe. V roku 1913 
zvíťazil v konkurze na miesto profesora školy v Brne, kde bol riaditeľom Leoš Janáček. Vyučoval 
hru na organ. Tvoril preludiá, omše pre organ, vokálne skladby, chrámové skladby.
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dirigovanie u profesora Františka 
Neumanna,2 kompozíciu a duchovnú 
hudbu u profesora Viléma Petrželku3  
a Osvalda Chlubnu,4 neskôr učilište 
kláštora na Slovanoch. Úspešne zložil 
štátnu skúšku z hry na orgáne i z di-                        
rigovania.5 V brnenskej škole museli 
mať učebné osnovy ako v Prahe. Síce 
Leoš Janáček ho neučil, ale ostal ria-                                                   
diteľom a gestorom pre ľudovú mo-
ravskú pieseň. Vo dvore konzervatória 
mal skladateľ L. Janáček byt, tak sa 
denne stretávali. V pamäti Stančeka 
ostala jeho veta: Ja mám Slovaky 
rád...6

Ladislav Stanček po absolvovaní 
konzervatória pôsobil v rokoch 1928                
– 1935 ako regenschori v blumen-tál-
skom kostole v Bratislave.7 Externe 
učil v Mestskej hudobnej škole a ne-              
skôr vyučoval teoretické predmety              
na Hudobno-dramatickej akadémii              

 2  NEUMANN, František (1874 – 1929), dirigent, šéf opery, divadelný riaditeľ, propagátor diela 
Leoša Janáčka, hudobný pedagóg, jedna z najvýznamnejších osobností hudobného života                                  
v Brne.

 3  PETRŽELKA, Vilém (1889 – 1967) bol žiakom hudobného skladateľa Leoša Janáčka, študoval 
skladbu u Vítězoslava Nováka v Prahe (1913 – 1914), vrátil sa do Brna, kde vyučoval skladbu. 
Bol vynikajúci pedagóg, dirigent a skladateľ.

 4  CHLUBNA, Osvald (1893 – 1971) absolvoval školu Leoša Janáčka. Bol jeho žiakom a profe- 
sorom na konzervatóriu v Brne. Prednášal harmóniu, inštrumentáciu a náuku o nástrojoch, bol  
v organizačnom výbore Pražskej jari, predseda brnenskej pobočky Zväzu skladateľov.

 5  Vo výročnej správe brnenského konzervatória za školský rok 1927/1928 je meno L. Stančeka 
uvedené medzi absolventmi s poznámkou, že absolvoval „Treglerovou Sonátou C“.

 6  Spomienky doc. PhDr. Heleny Červeňovej, rod. Stančekovej, CSc., Nitra, január 2013.
 7  Blumentálsky kostol (kostol Nanebovzatia Panny Márie) v Bratislave v starom meste na rohu 

Floriánskeho námestia a blumentálskej ulice – slov. Kvetná ulica.
 8  Starší syn Jozef študoval 3 roky na gymnáziu v Levoči, potom rok v Prievidzi a od kvinty                                      

po oktávu na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Pracoval ako úradník a neskôr vyštudoval                                                       

v Bratislave. Tu sa začala jeho skladateľská činnosť. V roku 1931 sa oženil 
v Bošanoch s učiteľkou hudby Helenou, rod. Zaťkovou, absolventkou Uči- 
teľského ústavu v Leviciach. V Bošanoch sa rodine Ladislava Stančeka 
narodili tri deti: syn Jozef (1932), Ladislav (1933) a dcéra Helena (1936).8 
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V polovici 30-tych rokov prichádza Ladislav Stanček s rodinou do Spišského                                                                                             
Podhradia, kde sa v roku 1935 stal suplujúcim profesorom hudby na Rímsko-                                                             
katolíckom mužskom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule.9 Menovací dekrét 
z Referátu ministerstva školstva a národnej osvety k 14. septembru 1935                                                                      
dostal 18. septembra 1935.10 Profesor Stanček prišiel na Spiš po odchode 
profesorov hudby F. Bureša a E. Orsaga a pôsobil v Spišskej Kapitule plných 
desať rokov. Riaditeľom učiteľského ústavu v tom čase bol rodák z Leta-                                                                                 
noviec Jozef Brandobur, ktorý vyučoval pedagogiku, a jeho kolegami sa stali 
Hubert Horka (kreslenie, chémia, krasopis, pedagogika, husle), Dr. Alojz Miš-                                                                                
kovič (vyučovací jazyk, pedagogika), Viliam Haberland (matematika, fyzika, 
telesná výchova), Anton Mátëffy (zemepis, prírodopis, telesná výchova, poľné 
hospodárstvo), školský brat Štefan Oravec (ručné práce, nemecký jazyk),                                                                                      
Dr. Jozef Kapalla (náboženstvo), Dr. Valentín Kalinay (dejepis), Andrej Sčutor 
(cvičný učiteľ, husle) a Jozef Vronč (cvičný učiteľ). Ladislav Stanček vyučoval 
spev, klavír, organ, gregorián a bol triednym učiteľom IV. B triedy.11 Jeho 
uvádzajúcim profesorom z pedagogiky sa na dobu pol roka v troch týždenných 
hodinách stal 15. novembra 1936 riaditeľ ústavu Jozef Brandobur. Stanček mal 
hospitovať na jeho hodinách a naopak riaditeľ u Stančeka na speve, organe.12 
Referát s uvádzaním súhlasil.13 Účinkovanie v spišskokapitulskom učiteľskom 
ústave (1935 – 1945) bolo najplodnejším tvorivým obdobím jeho života.14 Hoci 
sa intenzívne venoval pedagogickej práci, našiel si čas aj na rozsiahlu skla-                                                                                           
dateľskú činnosť a plne sa zapojil do mimoškolskej práce. V Spišskom Podhradí 
sa neobišla nijaká významnejšia slávnosť, akadémia, konaná na výročité                                                                                                
národné a štátnej sviatky, rozpomienka na významné osobnosti slovenského 
národného života (Anton Bernolák, Ján Hollý, Ľudovít Štúr, Samo Chalupka,  
Štefan Moyzes), slávnosti slovenských ľudových piesní, rozličné jubileá 
slovenských dejín a inštitúcií bez toho, aby profesor Stanček neprispel svo-
jimi hudobnými číslami do programu. Sláčikový orchester a zborový spev 

chemickú priemyslovku. Pôsobil v Chemických závodoch v Novákoch. Syn Ladislav absolvo-
val nižšie triedy gymnázia v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Potom odišiel do Svitu do Baťovej 
školy práce. Večerne skončil strojársku priemyslovku a pracoval v Tesle Holešovice. Po otcovi 
zdedil pekný hlas a bol dlhší čas aktívnym členom spevokolu († 2006). Iba dcéra Helena,                                                                                                          
vyd. Červeňová (doc., CSc.) sa venuje hudobnej vede – dejinám hudby.

 9  Pamätník slovenského školstva za účinkovania T. G. Masaryka II. Bratislava 1937, s. 435.
10 Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA LE), fond Učiteľská akadémia v Spišskej Kapitule (ďalej               

UA Sp. K), č. 405/1935 adm.; 440/1935 adm. 
11  ŠA LE,  UA Sp. K., Ladislav Stanček – osobný spis 402/1935; 418/1935.
12  ŠA LE,  UA Sp. K, 548/1936 adm.
13  ŠA LE,  UA Sp. K, 574/1936 adm.
14 MIKO, Štefan: Náčrt dejín Rím. kat. učiteľského ústavu a Učiteľskej akadémie v Sp. Kapitule                

v období rokov 1929 – 1949, rkp., s. 27 – 30. ŠA LE, UA Sp. K., Kr. 16, č. 306/1949, f. 75.
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pod jeho vedením, vlastné hudobné skladby, zhudobnenie viacerých libriet 
profesora Miškoviča mali taký zvuk, že o obecenstvo v Spišskom Podhradí 
nikdy nebola núdza. Jeho skladby v tomto období často vysielal rozhlas v Bra-                                                                                          
tislave, Košiciach, neskôr v Prešove. Radiojournal odbočka Košice sa obrátil 
24. januára 1938 na riaditeľstvo učiteľského ústavu so žiadosťou o spolu-                                                                          
prácu so speváckym zborom ústavu. V žiadosti sa písalo, že, najmä preto,                                                                                           
že ide o prevedenie relácie s námetom z Vášho prostredia. Prosíme Vás 
zdvorile, aby ste sa postarali o nácvik 2 – 3 piesní, ktoré by zástupca našej 
odbočky vypočul a potom osobne s Vami dohodol o presnom programe vyššie 
uvedenej relácie. Skúška spevu sa mala konať 15. februára. Referent Radio 
žurnálu navštívil Spišskú Kapitulu 19. februára a vysielanie v Slovenskom 
rozhlase sa konalo 18. marca 1938. V relácii odznela krátka informácia             
o Spišskej Kapitule a o folklóre z okolia.15

Pedagogické pôsobenie L. Stančeka treba vyzdvihnúť v súvislosti s tým,                                                                                            
že úroveň prípravy budúcich učiteľov bola vyššia. Ako kvalifi kovaný profesor 
sa staral o povznesenie úrovne školy. Profesor Stanček sa natrvalo zapísal 
medzi významných slovenských hudobných skladateľov a jeho tvorba bez-
pečne patrí do pokladnice slovenského hudobného dedičstva. Obdobie jeho 

15 ŠA LE, UA Sp. K, 25/1938 adm.

Ladislav Stanček so študentami, Spišská Kapitula 1936 – 1937
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pedagogického pôsobenia na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule patrí 
aj k vrcholným obdobiam dejstvovania ústavu za stotridsať rokov v oblasti 
hudobnej výchovy, čím sa natrvalo zapísal do dejín tohto ústavu, napísal               
v roku 1949 Štefan Miko.16 Skladby a zbory profesora Stančeka hrali a spie-                                                                                       
vali žiaci ústavu v roku 1935 pri spomienke na zatvorenie Matice sloven-
skej (60. výročie). K Miškovičovej divadelnej hre „Zlomené duše“ (1936) 
skomponoval hudobný sprievod. Pri inštalácii nového organu v hudobnej 
sieni ústavu na hudobnej akadémii hral svoje skladby, Beethovenove skladby                   
a Toccatu d-mol od Johana Sebastiána Bacha. 26. februára 1937 na sláv-                    
nosti posviacky ústavného organu zahral v Spišskej Kapitule Toccata d-mol                                                                                                
od J. S. Bacha. 5. decembra 1937 na akadémii pri príležitosti osláv 150. výročia 
uzákonenia bernolákovej slovenčiny odznieva ním zhudobnená Miškovičova 
montáž Ešte naša slovenská reč žije v 4 obrazoch. Pri tej istej príležitosti 
bol v programe aj jeho pochod Na Spišskom hrade so sprievodom orchestra                   
a za jeho dirigovania a Tanečné motívy s orchestrom. Zložil hudobný sprievod 
ku hre Ivana Stodolu Banking house Kuvich and Comp. Na Deň Slovenskej 
rodiny spevokol ústavu zaspieval 5 piesní z jeho zbierky. Ako spomienku               
na tragickú smrť generála Milana Rastislava Štefánika k 20. výročiu zložil 
melodrámu Milan Rastislav Štefánik (1939). Roku 1935 vyšlo v hudobnom 
nakladateľstve Závodský v Bratislave 12 národných piesní pre tenor a kla-
vír, vydal spevník pre ľudové školy Hor´sa Slovák. Zložil spišské piesne pre 
veľký orchester Zhuri od Braniska, 3 piesne na slová Vladimíra Roya pre spev 
a orchester. Iné jeho skladby z tohto obdobia: Praeludium a meditácie pre 
violu a klavír, ďalej Zo slovenských dolín pre husle a klavír, Venček ľudových 
piesní (1940), viacero skladieb pre klavír a organ, napr. Andante Largo, Hojže 
Bože, Kto za pravdu horí, prelúdiá Jubilate Deo (1944), melodrámy: Smrť 
záhradníkova, Príchod sv. Cyrila a Metoda na Devín, orchestrálne skladby: 
Missa brevis ad duas voces saecuales, Ave Maria, Sub tuum praesidium, 
O salutaris hostia, Missa Sempiterne Deus (pre zmiešaný zbor, orchester                                                     
a organ), Staroslovenský Otčenáš pre tenor a harmónium, Responsoria Misae 
(1943). Jeho smútočný chorál Pomiluj nás, Hospodine vyšiel v hudobnej 
prílohe Slovenského učiteľa (1940). 

Keď z poverenia Matice slovenskej hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes 
chystal prvú slovenskú Školu pre organ (1941), profesor Stanček prispel do nej  
viacerými svojimi skladbami. Zložil 80 prelúdií v cirkevnom slohu (1940). 

Rozhlas v tom čase často vysielal jeho skladby, napr. roku 1940 vysielal 
jeho piesne, ktoré spieval Dr. Janko Blaho, taktiež aj ďalšie jeho skladby: 

Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1958)

16 MIKO, Štefan: Náčrt dejín, s. 27 – 28.
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melodrámu Žltá ľalia, Dorický kvartet, Parafrázu pre husle a klavír, Sonátu            
pre husle, Intermezzo pre sláčikový kvartet, Slovenské piesne pre orchester, 
umelé piesne a rozličné úpravy slovenských národných piesní.

Profesor Stanček sa venoval aj publicistike. Je autorom viacerých hudobno-                                                                                        
-teoretických prác. V Spišskom Podhradí vydal vlastným nákladom (1000 
kusov) teoretické dielo Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádza- 
nie s ním (1943). Ako napísal v úvode: túto knižočku napísal pre priateľov 
organu, tohto krásneho kráľovského hudobného nástroja. Chcel však pomôcť 
a poradiť aj organistom, žiakom a poslucháčom učiteľskej akadémie a kon- 
zervatória. Chcel ich oboznámiť so všetkým, čo potrebujú pre odbornú či 
kantorskú skúšku, ale aj nové vedomosti o dispozícii, o stavbe, ako šíriť 
tieto reformné idey. V knihe neboli obrázky, kresby, čo považoval za hlavný 
nedostatok. Bol však pri vydaní odkázaný sám na seba, preto nemohol na to                                                                                            
ani pomyslieť. Vo svojej knihe zhrnul viacročné usilovné štúdia, pozorovania,                                                                                      
zhromažďovania materiálu a údajov. Bol priekopníkom. Jeho kniha bola prvým                                                                                         
odborným spisom o organe v slovenskom jazyku. Zaujímal ho i organ v ka-
tedrále sv. Martina. Zistil, že ho vystavala fi rma Bratia Rieger, Jägerndorf. 
Organ mal dva manuály a pedal, kúžeľovú sústavu, organ mechanicky. Opísal 
aj školský organ učiteľského ústavu (Opus 2766) z roku 1937. V závere svo-                           
jej knihy píše: Isté je, že žiaden hudobný nástroj nie je tak spôsobilý                     
do kostola ako organ svojím majestátnym pokojom, vážnym charakterom                                                                                                      
a istou objektivitou. Organom vlastne povoláva cirkev do svojich služieb umenie, 
ale aj očakáva od neho umenie. Pamätajme na to.17 Stanček bol autorom aj 
ďalších teoretických prác. V roku 1944 vydal v Ružomberku Kapitoly o hu-                                                                                          
dobnom umení, spolu s cvičným učiteľom Jozefom Vrončom zostavil spevník 
pre slovenské ľudové školy Mladý spevák (učebnica hudobnej výchovy)                 
a Hudobnú príručku pre učiteľov (metodika pre 1. – 3. ročník ľudovej školy).                                                                                                              
ktoré sa rozšírili po celom Slovensku. Rád pracoval s deťmi, pre ne kompo- 
noval svoje najobľúbenejšie diela. V Spišskej Kapitule chodili študenti do spe-                                                                                         
váckeho zboru a povinne museli hrať na bohoslužbách pod dozorom svojho 
profesora. Z tohto výpočtu vidieť, akú rozsiahlu skladateľskú a osvetovú činnosť                                                                                                
na hudobnom poli vyvinul Stanček počas svojho pôsobenia ako profesor hudby                                                                                      
na Spišskej Kapitule. Jeho bývalí žiaci, ktorých pripravil do života v hudob-
nej kultúre, budú naňho vždy s úctou a vďakou spomínať.18 Pri výročiach 
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule študenti hovorili, že chodili do školy 
kvôli slovenskému jazyku, ktorý ich učil profesor Jozef Kutnik, a hudobnej 

17  Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním (1943), s. 44. Kniha má spolu               
57 strán. http://beho.szm.som/slabikar.pdf. (2. 2. 2013).

18  MIKO, Štefan: Náčrt dejín, s. 29 – 30.
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výchove, ktorú učil profesor Ladislav Stanček. Na kantorské skúšky pre 
organistov chodili záujemcovia na Spišskú Kapitulu z celého Slovenska. 

V školskom roku 1946/1947, po likvidácii Rímskokatolíckej učiteľskej 
akadémie v Spišskej Kapitule, bol Ladislav Stanček preložený na Učiteľskú 
akadémiu (ďalej UA) do Spišskej Novej Vsi. Spolu s ním bol pridelený                          
na uvedenú školu aj profesor gymnázia Rudolf Solčáni. Riaditeľom školy bol                                                                                            
Karol Brnčal a profesor Andrej Reiprich bol ustanovený za zástupcu riaditeľa.                                                                                           
Učiteľský zbor v tom roku tvorili Jolana Buociková, Dušan Hanula, Jozef 
Kafka, Ema Majerčáková a Jozef Baláž, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom.19 
Od roku 1945 sa študijný program UA zbližoval s gymnáziom. Od marca 1946 
sa začalo vyučovať podľa dočasných osnov. V školskom roku 1946/1947 sa 
konali posledný krát prijímačky do 1. ročníka učiteľskej akadémie. Stanček sa                 
stal triednym učiteľom I. B triedy. Veľkou prekážkou v jeho pedagogickej 
práci bol nedostatok učebníc. Zborový spev sa vyučoval ako nepovinný pred-
met a hre na klavír učila Klára Múdra. Pre predmet spev musel vypracovať 
nové osnovy. Pri výučbe hry na husle sa používal Zošit II. Nademlýnskeho.20 
Zároveň si musel zaopatriť rodinu, s ktorou sa v októbri 1946 presťahoval              
do Spišskej Novej Vsi. Rodina bývala u Novákovcov (domáceho Dr. Nováka 
profesor Stanček učil na Spišskej Kapitule, medicínu išiel študovať neskôr).  

Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1958)

19  Dosvedčuje to osobná korešpondencia Ladislava Stančeka (Súkromný archív rodiny Balážovej).
20 ŠA LE,  Učiteľská akadémia v Spišskej Novej Vsi (ďalej UA SNV), č. 654/1946.

Ladislav Stanček diriguje spevokol, Spišská Kapitula 1942
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V tom čase sa ulica, kde bývali, volala Masarykov riadok (dnes Letná ulica).21                               
Jeho deti mali problém so strednou školou. V Spišskom Podhradí síce bola 
meštianska škola, ale nemala vysokú úroveň. Synovia chodili do Levoče                 
do gymnázia a dcérka po skončení 5. triedy cvičnej školy pri UA začala 
navštevovať gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Profesor Stanček vyučoval            
v učiteľskej akadémii a zároveň v gymnáziu, ktoré bolo v septembri 1948 
premiestnené z budovy na námestí do budovy UA na vtedajšiu Partizánsku 
ulicu (dnes Školská ulica). Na gymnáziu učil v kvinte a sexte hudobnú 
výchovu. Vyučoval husle a nepovinne hru na organ. Učil tiež zborový spev. 
Často počúval so žiakmi nahrávky skladieb známych autorov. 3. mája 1947 
sa konala na námestí pri evanjelickom kostole pred sochou gen. M. R. Štefá-                                                                                             
nika pietna spomienka.22 Budúci učitelia položili k pomníku veniec a zmiešaný 
zbor pod vedením Ladislava Stančeka zaspieval Hojže Bože a Kto za pravdu 
horí v jeho úprave. Pri rôznych oslavách (výročie vzniku republiky, narode- 
niny prezidenta E. Beneša a i. (napr. Kto si rodom Slovák, Slovenské muškáty, 
Venček ľudových piesní) zazneli jeho úpravy piesni a recitácie profesora 
Jozefa Baláža. Vytvoril v škole študentský orchester, pre ktorý komponoval 
hudbu. Založil aj miešaný študentský spevokol, ktorý občas vystupoval aj 
mimo školy a s úspechom sa zúčastňoval súťaží školských zborov. 

Významnú etapu činnosti Ladislava Stančeka v Spišskej Novej Vsi tvorí 
oživenie činnosti Spišského učiteľského spevokolu (SUS). Prevzal ho 9. októbra                                                                                                
1947 a od tej doby vniesol sa do spolku nový duch, vážny, prísny a presný. 
Umelecké vedenie a patričná úroveň Spevokolu boli jeho osobou zaručené, 
konštatuje sa v kronike spolku.23 SUS sa pod vedením Stančeka zmenil po                                                                                                    
stránke kvantitatívnej aj kvalitatívnej. Nový dirigent stmelil teleso v jednotný 
celok. Každý člen bol samotným dirigentom zadelený do patričného hlasu, 
takže každý hlas bol úmerne zastúpený. Členmi zmiešaného zboru boli učitelia 
z viacerých okresov Školského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi. Cvičili sa 
zbory starších aj mladších slovenských hudobných skladateľov, najmä J. L.                                                                                             
Bellu zbor Ohlas, M. Laciaka Prosba, z mladších A. Moyzesova Nádej, zbor 
Stančeka Hor´sa Slovák!, Kto si rodom Slovák, Slovenčina moja a zbor E. 
Suchoňa Aká si mi krásna. Z ľudovej tvorby pripravil dirigent piesne trojakého 
rázu: jeho dva Venčeky, dva zbory Š. Jurovského Aj vy páni a Zvädla ruža. 
Tretia skupina bola zo slovenského Východu v jeho úprave Zhuri od Braniska, 
Milá moja a Richtarova nevesta, tiež polyfónne upravené, v úprave Dezidera 

21  Vedľa domu sídlila mestská knižnica a na prízemí bol obchod. Súrodenci Novákoví po čase             
dom predali. V budove sídlilo neskôr Okresné pedagogické stredisko v Spišskej Novej Vsi.

22  ŠA LE, UA SNV, K. č. 510/1946 a 328/1947.
23  Kronika Školského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi – Spišský učiteľský spevokol, 1942 – 1973, 

s. 5. 



231

Nágela jednoduché piesne so žartovným textom rozložené jednoduchou har-
monizáciou a rytmom. Umelá pieseň Roztvorili stromy náruč z dirigentovej 
vlastnej tvorivej dielne ospevovala krásu kvitnúcich orgovánov. Vstupný zbor 
bol od českého skladateľa Bedřicha Smetanu Sláva tebe. 

Po vyše polročnom cvičení sa odvážil konečne SUS prezentovať svoje 
umenie spišskej verejnosti. Dobrá propagácia prispela k veľkému úspechu 
spevokolu, ktorý sa predstavil 4. mája 1948 v Levoči a 5. mája 1948 v Spiš-                                                                                                    
skej Novej Vsi pri príležitosti osláv výročia tragickej smrti Dr. Milana Rasti-                                                                                        
slava Štefánika. Koncert sa uskutočnil na žiadosť mnohých umenie milujú- 
cich obyvateľov mesta. Spišská Nová Ves totiž spoznávala hudobné umenie 
mnohých cudzích hudobných súborov a prejavovala o hudbu pomerne veľký 
záujem. No, o vlastné hudobné teleso bol záujem zvlášť veľký, o čom svedčila 
skutočnosť, že veľkú sieň Reduty, v ktorej koncert bol prevedený, naplnili do 
posledného miesta poslucháči i hostia z blízkeho okolia.24 Po týchto dvoch 
úvodných vystúpeniach nasledovali ďalšie zájazdy do spišských mestečiek          
a obcí. Spišský učiteľský spevokol úspešne vystupoval v Poprade, v Spišskom 
Podhradí, v Spišskej Kapitule, kde bola hudobná sieň preplnená poslucháčmi 
učiteľskej akadémie a koncertu sa zúčastnil sám spišský biskup Ján Voj-
taššák, vo Svite, Nálepkove, Krompachoch, Markušovciach a Rudňanoch. 
Sezóna 1948/1949 sa tým skončila. Nový školský rok 1948/1949 priniesol 
však dislokáciu učiteľov a spevokol sa musel boriť s novými technickými 
ťažkosťami. Od spevokolu sa požadovalo prispôsobiť repertoár novej dobe. 
Skladateľ Stanček zharmonizoval niekoľko piesní z Harichoviec, upravil ľu-                                         
dovú pieseň zo Závady Ej, kto mi budze. Okrem toho musel upraviť pre 
zmiešaný zbor aktuálnu Novikovu Pieseň mieru a Pieseň práce. No spievať 
sa mohli aj jeho „bojovým rytmom“ znejúca Hor´sa Slovak! na slová Júliusa 
Bottu. Po prvýkrát vystúpil spevokol po prestávke 5. marca 1949 na pohrebe 
Alojza Miškoviča, riaditeľa I. Národnej školy v Spišskej Novej Vsi. Spieval                                                                                                
sa smútočný zbor L. Stančeka Keď cesty naše rozchodia sa na slová M. Rázusa.              
Na ďalšie vystúpenia pripravil Stanček aj svoju Banícku hymnu. 

Dňa 22. mája 1949 konala sa v Spišskej Novej Vsi VI. celoslovenská spe- 
vácka súťaž pre oblasť východného Slovenska. V tejto súťaži sa umiestnil 
SUS na 1. mieste a s 334 hlasmi získal nielen najviac hlasov na východnom 
Slovensku, ale aj na Slovensku vôbec. Spevokol bol pozývaný na vystúpenia 
do Humenného, Michaloviec, Trebišova, Rožňavy, Krásnej Hôrky, Rimavskej 
Soboty a i. Všetky koncerty dirigoval Ladislav Stanček, sólo spieval profesor 
Viliam Haberland a konferoval odborný učiteľ Štefan Mitrík. 

Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1958)

24 Kronika Školského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi – Spišský učiteľský spevokol, 1942                        
– 1973, s.  8.
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Svoje 25. výročie oslávil SUS 3. júla 1949 celovečerným koncertom                           
v spišskonovoveskom mestskom divadle. Ako uvádza kronika spolku, činnosť                                                                             
spevokolu zhodnotilo aj mesto Spišská Nová Ves a jeho dirigentovi Ladisla- 
vovi Stančekovi, ako slovenskému hudobnému skladateľovi, venovalo krásny 
strieborný pokál s venovaním za povznesenie hudobného umenia v Spišskej 
Novej vsi a okolí.25 

Profesor Stanček mal bohatú knižnicu literatúry o hudbe, nôt a partitúr. 
Odoberal aj hudobný časopis TEMPO (neskôr Hudební rozhledy). Knihy a ča-                                                                                          
sopisy si objednával z Prahy. Ako dirigent SUS pripravil umelecký program 
na 16 koncertov. Od skladateľa sa očakávalo, že pod jeho vedením učiteľský 
spevokol bude vystupovať nielen v mestách, ale aj priamo v továrňach                                                 
a na iných pracoviskách. Aj to bol jeden z dôvodov, že ho v roku 1949 vy-
striedal mladý dirigent Československého rozhlasu v Košiciach Dr. Teodor 
Hirner. Keď sa konali skladateľské súťaže, posielal Stanček svoje skladby, ale 
pretože pôsobil desať rokov v Spišskej Kapitule, bol to pre neho v období 
po roku 1948 veľký „biľag“.26 

V roku 1950 došlo k zrušeniu učiteľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi, 
preto profesor L. Stanček začal učiť na klasickom i Pedagogickom gymnáziu 
pre učiteľky materských škôl v Spišskej Novej Vsi, neskôr premenovanom 
na pedagogickú školu. Nemal veľké skúsenosti. Začínali na „zelenej lúke“. 
Musel sám zostaviť Spevník a zhudobnil texty pre malé deti. Dielo ostalo len                                                                                              
v rukopise, ale veľmi sa rozšírilo vďaka jeho bývalým žiačkam. Rukopis si 
odovzdávali z generácie na generáciu. Dodnes nebolo vydané tlačou.

Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia aj gymnázium predstavovalo „staré 
poriadky“. Nižšie triedy gymnázia boli zrušené a nahradila ho jedenásť-                 
ročná stredná škola (JSŠ). Stančekova jediná dcéra Helena záverečnou 
skúškou v Strednej dievčenskej škole v Spišskej Novej Vsi skončila v roku 
1951 základné vzdelanie, stala sa gymnazistkou a po dvoch rokoch žiačkou 
JSŠ. Zapojenie dcéry Heleny do činnosti spevokolu umocnilo jej rozhod-
nutie venovať sa hudobnej vede. Základy hry na klavíri získala od otca už 
v druhej triede ľudovej školy a v Spišskej Novej Vsi navštevovala Mestskú 
ľudovú školu (riaditeľom bol skladateľ Ján Móry). Mojou učiteľkou bola 
Lýdia Bogschová, neskôr vydatá Majerníková. Otecko pozorne sledoval moje 
pokroky a príležitostne sme spolu hrávali štvorručne, spomína po rokoch 
docentka Helena Červeňová, rod. Stančeková.27 Po maturite v máji 1954 
odišla študovať hudobnú vedu na FF UK v Bratislave.

25 Tamže, s. 13.
26  Pozostalosť Ladislava Stančeka je od roku 1979 uložená v Matici slovenskej v Archíve                            

hudobných rukopisov.
27  Spomienky doc. PhDr. Heleny Červeňovej, rod. Stančekovej, Nitra, január 2013. 
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Po penzionovaní sa profesor Stanček s rodinou v októbri 1958 presťahoval 
do Prievidze. Po vyše 20 rokoch odišiel zo Spišskej Novej Vsi i zo Spiša,  
ku ktorému si vytvoril blízky vzťah. Naďalej však s priateľmi udržiaval 
písomné kontakty. Keď mesto Spišská Nová Ves v roku 1968 oslavovalo 
700. výročie prvej písomnej zmienky, bol profesor Ladislav Stanček oslovený 
skomponovať znelku mesta. Rád sa tejto úlohy chopil. Znelka sa potom pre-                                                                                              
zentovala pri každej príležitosti počas uvedených osláv. Zúčastnil sa tiež ako                                                                                                  
čestný hosť a najstarší dirigent slávnostnej akadémie pri príležitosti 50. výročia                                                                                             
vzniku Spišského učiteľského speváckeho zboru, ktorá sa konala 21. decembra 
1972 v Spišskej Novej Vsi.28 

Bol dlhoročným členom Zväzu skladateľov, ktorý usporiadal v Prievidzi  
pri príležitosti jeho 75. a 80. narodenín koncerty a prednášky o jeho živote                   
a bohatej tvorbe. 

Viac-menej obľuboval komornú hudbu – za vrchol považoval sláčikové 
kvarteto. 

Skladal nielen komorné diela a orchestrálne skladby, ale písal aj pochody,                  
upravoval slovenské piesne. Repertoár tvorili predovšetkým vlastenecké zbory                                  
starších a mladších skladateľov – Alexander Moyzes, Eugen Suchoň, Šimon                                                                                              
Jurovský. Je autorom skladieb pre klavír i organ, melodrám. Medzi najznámej-                                                                                                                
šie diela patria Stančekove piesne – úpravy ľudových i umelých piesní a zbory, 
ku ktorým patria slovenské ľudové piesne pre stredný hlas so sprievodom 
klavíra. Tvoril umelé piesne na texty Štefana Krčméryho, Jána Bottu, Maše 
Haľamovej, Martina Rázusa, Pavla Országa Hviezdoslava, Andreja Žarnova. 
Upravil pre mužský zbor 28 východoslovenských piesní a 25 slovenských 
národných piesní. Piesne nevznikli naraz, nie sú rozsahom veľké, ale veľmi 
impulzívne, kompozične a melodicky sa odlišujúce od piesní staršej sklada-                                                                           
teľskej generácie. Inklinoval k moravskej moderne janáčkovského typu. Oblasť,                                                                           
ktorej sa systematicky venoval, bola chrámová hudba. Bol členom liturgickej 
komisie. Keď sa prestala používať latinčina ako liturgický jazyk, zhudobňo-     
val slovenské texty. Známe sú zhudobnenia 3 vianočných omší, ktoré však                                                                                               
ostali v rukopisoch. Napísal množstvo článkov a recenzií do rozličných časo-                                                                                                   
pisov.

Hoci od polovice 30-tych rokov 20. storočia nebol priamo v Bratislave,                 
v centre diania, kde sa rodila nová slovenská hudba, zaslúži si čestné miesto 
v slovenskej hudobnej histórii. Jeho tvorba nás presviedča o tom, že na neho 
nesmieme zabúdať ani na Spiši. 

Profesor Ladislav Stanček zomrel 15. apríla 1979 v bojnickej nemocnici. 
Pochovaný bol v Prievidzi.

Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1958)

28 Kronika Školského inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi – Spišský učiteľský spevokol, 1942                                                   
– 1973, s. 285.
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DIE PÄDAGOGISCHE WIRKUNG VON LADISLAV STANČEK
IN DER ZIPS (1935 – 1958)

Ružena Kormošová

Ladislav Stanček (1898 – 1979) gehörte zu allgemein anerkannten Pädagogen.                
Er war ein talentierter Musiker, Chorleiter, Komponist und Theoretiker. Er wirkte als 
Musiklehrer in Lučenec und Trenčianske Teplice, später nach weiterem Studium am 
Konservatorium in Brno als Regenschori in der Blumentaler Kirche in Bratislava und 
als externer Lektor von theoretischen Fächern auf der Musik – und Dramatik-Akademie. 
Mehr als 20 Jahre seines aktiven Lebens verbrachte er in der Zips, zuerst in Spišské 
Podhradie (1935 – 1945) und später in Spišská Nová Ves (1946 – 1958), wo ihm bei 
seinem hundertstem Geburtsjubiläum die Mitglieder der örtlichen Matica Slovenská 
eine Gedenktafel auf dem Gebäude der ehemaligen Lehranstalt eingeweiht hatten. Zum 
Hauptthema seines musikalischen Wirkens avancierte neben seiner Geburtsregion um 
Nitra auch die Zipser Folklore. Er bemühte sich um die Verbesserung der Ausbildung 
künftiger Lehrer im Gesang und dem Orgelspiel und gründete in Spišská Kapitula 
ein Bogenorchester. Im Weiteren widmete er sich dem Chorgesang, komponierte 
Musikstücke, arbeitete mit dem Rundfunk zusammen und verfasste musiktheoretische 
Arbeiten. Im Eigenverlag erschien ihm 1943 die erste Facharbeit zur Orgel in der 
slowakischen Sprache. Sein musikalisches Wirken hatte er auch während seiner Zeit 
in Spišská Nová Ves entfalten können. In den Jahren 1947 – 1949 lieferte er einen 
großen Beitrag zur der Erneuerung des Zipser Lehrervereins.

      Übersetzt von Filip Fetko
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Profesor Alfred Grosz – milovník Tatier a fotograf

ČLÁNKY

PROFESOR ALFRED GROSZ
– MILOVNÍK TATIER A FOTOGRAF

Erika Cintulová

 „Domovina moja, Spiš prekrásny kraj,
 byť Tvojim dieťaťom Bože stále daj.“
 (Úryvok z básne Alfréda Grosza – Kde rad štítov Tatier...)

Tento rok si pripomíname 40. výročie úmrtia významného kežmarského 
rodáka, profesora, spisovateľa, prírodovedca, dobrovoľného požiarnika, špor- 
tovca, fotografa – Alfréda Grosza (26. 8. 1885 – 1. 3. 1973). Bol to človek, ktorý 
svojou čestnosťou, skromnosťou, bohatstvom ducha, úprimnosťou a nesko-                                                                                                
nalou obetavosťou sa zapísal do sŕdc mnohých ľudí. Jeho život bol previa-                              
zaný s mládežou, s ich výchovou, vzdelávaním, ale aj s poznávaním a obja-                                                                                           
vovaním krás Spiša, ktorý tak vrelo miloval. 

Alfréd Grosz sa narodil v Kežmarku 26. 8. 1885. Jeho predkovia žili už                 
v rokoch 1500 – a možno aj skôr v Georgenbergu – Spišskej Sobote. Matka 
– Ella Groszová sa narodila v Kežmarku v roku 1850 a zomrela v roku 1933. 
Bola dcérou Ľudmily Rumanmovej, vydatej Schickedanz. Jeho otec – Ernst 
Grosz (1833 – 1900) bol profesorom, neskôr riaditeľom kežmarského evanje- 
lického gymnázia. Alfréd mal staršieho brata – Ernsta (7. 2. 1881 – 16. 3. 
1931), ktorý sa preslávil predovšetkým na hudobnej scéne. A. Grosz v roku 
1903 absolvoval gymnázium v Kežmarku. V roku 1911 získal odborný diplom                        
na vyučovanie telovýchovy v Budapešti. Následne dostal menovací dekrét    
na vyššie gymnázium v Jászberényi. Počas 1. svetovej vojny slúžil 4 a pol 
roka na fronte, z toho 3 roky na talianskom. Po skončení vojny nastupuje  
opäť na svoje predchádzajúce pracovisko v Jászberényi. Jeho blízky vzťah            
ku Vysokým Tatrám ho však v roku 1919 prilákal naspäť do Kežmarku.1                  
Dva roky pracoval ako účtovník v továrni na umelecké výšivky C. Schickedanz 
and Co. svojich tiet Kornélie a Heleny Schickedanzových. Od 15. 2. 1922                
začal vyučovať telesnú výchovu na Nemeckom evanjelickom a. v. gymnáziu 

1 Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
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v Kežmarku, kde zotrval až do júna 1944. Po ukončení 2. svetovej vojny 
vyučoval 2 roky na slovenskom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a potom                     
2 roky na slovenskom gymnáziu v Kežmarku. Školské roky patrili medzi 
jedno nezabudnuteľné obdobie v živote A. Grosza. Ale nielen pre neho, ako 
to vyplýva aj zo spomienok jeho študenta – Jozefa Vargu: Študenti ho brali 
ako takého otca. Bol veľmi obľúbeným človekom. Vedel sa zastať žiakov aj                    
v učiteľskom zbore, ale aj pred riaditeľom. Vždy hľadal zlatú strednú cestu. 
Bol ideálom profesora, učiteľa. Vedel pomôcť, radiť, vedel pôsobiť na žiakov. 
Nikdy nekričal. My sme v ňom videli veľmi čestného človeka, takmer otca.  
Na druhej strane aj on očakával zo strany nás – žiakov istú snahu, aby to, 
čo nám hovoril, sa v nás aj ujalo, aby sme sa toho v spoločnosti aj v ďalšom 
našom raste pridržiavali a podľa toho sa aj chovali ... Bol to človek, ktorý 
si plne zaslúži, aby generácie, ktoré prídu po ňom, na neho spomínali...2 

A. Grosz bol známy svojou láskou ku Kežmarku a Vysokým Tatrám, 
ktorú v ňom prebudil jeho otec. Vo svojich spomienkach uvádza: ...môj ne-
bohý otec urobil zo mňa oduševneného priateľa prírody a dobrého človeka.                
Ako malého chlapca ma bral počas letných prázdnin každé jasné ráno o pol                                                                                        
šiestej na dlhšiu osviežujúcu prechádzku na Michalský vrch....Každé nedeľné                                                                                   
odpoludnie... vytiahli sme do lesa na Goldsberg a pokochali sa na nádhere 
kvetov, vôni lesa a speve vtáctva. Toto čisté vnímanie prírodných krás 
urobilo na mňa veľmi podmanivý dojem. Získal som tým presvedčenie,                                                                                             
že neporušená príroda je nevyčerpateľným prameňom čistých, zdravých 
pôžitkov.3

A. Grosz sa aktívne zapájal aj do spolkovej činnosti – pracoval v Kar- 
patskom spolku a v Tatranskom spolku. Zaslúžil sa o značkovanie chodníkov 
a o zásobovanie chát. Svoje poznatky a vedomosti z objavovania tatranských 
zákutí, štítov a dolín zachytil v rukopisoch, ktoré vyšli aj v tlačenej podobe. 
Počas svojho života zozbieral 72 povestí o Vysokých Tatrách. Tieto sa po 40 
rokoch dočkali aj knižného vydania so slovenským prekladom. Sumár jeho 
publikačnej činnosti nájdeme v jeho životopise:
 1. Môj prvý článok s titulom Tri tatranské túry vyšiel roku 1906 v ro-                

čenke Karpatského spolku;
 2. Žltá veža – vyšiel roku 1910 v Turistaság és Alpinizmus, Budapest; 
 3. Krátky popis záchranárstva v Tatrách ročenka Karpatského spolku 1914; 
 4. A Békás-torony csoportjából. Zo skupiny Žabieho hrotu. Turisták Lapja 

1914, Budapest;

2  Spomienky Jozefa Vargu. Archív Múzea v Kežmarku.
3  Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
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 5. Na hrote Svišťových veží Ročenka Karpatského spolku 1914; 
 6. O lavínových pomeroch Vysokých Tatier. Ročenka Karpatského spolku 

1916 (Je to prvá učebnica o lavínach);
 7. Na sedlách medzi Studenovodskými dolinami. Ročenka Karpatského spolku 

1916; 
 8. Silvestrovské večery v horách. Karpathen Post a Turistaság és Alpinizmus; 
 9. Zimný prvovýstup na Rumannov hrot. Turisták Lapja, Budapest;
10. Prvovýstup na južnej stene Markasitovej veže. Ročenka Karpatského 

spolku 1917;
11. Na Vidlicovom hrote. Turisták Lapja, Budapest;
12. Na najvyššej rímse. Turistik, Alpinismus und Wintersport, 1921. V tomto 

článku je popísaný prvovýstup cez západnú stenu Zadného Gerlachu; 
13. Zimný prvovýstup na Ostrú vežu. Turisták Lapja, Budapest;
14. Lyžami na Širokej. Vyšlo v jubilejnej ročenke Maďarského zväzu lyžiarov 

r. 1933; 
15. Vytvorte zväz pre ochranu prírody vo Vysokých Tatrách! Karpathen Post, 

1934; 
16. Zimný výstup na Žabieho koňa. (A Simon-torony első téli megmászása). 

Jubilejná ročenka Karpatského spolku 1939;
17. Po stopách Hincov. Die Karpathen, 1943; 
18. Kto prvý vyliezol na Lomnický štít? Die Karpathen, Késmárk, 1941, č.4.; 

Turisták Lapjá, Budapest, Österreichische Alpenzeitung;
19. Podiel kežmarského lýcea na sprístupnení Vysokých Tatier. Výročná správa 

Nemeckého ev. a. v. gymnázia v Kežmarku 1943;
20. Príspevky k dejinnému vývoju lyžiarstva na Slovensku. Kežmarok 1955. Je 

len v rukopise k dispozícii. O vypracovanie tohto príspevku ma požiadala                                                                                   
Vysoká škola pre telovýchovu v Bratislave ako aj Športová sekcia Minis- 
terstva výuky;

21. Vysoké Tatry. Dejiny Uhorského Karpatského spolku. Tlačou vyšlo                      
v Stuttgarte 1961. O vyhotovenie tejto práce ma požiadala Slovenská 
akadémia vied v Bratislave. Keď sa môj priateľ historik prof. Dr. Johann 
Lipták. niekdajší predseda Karpatského spolku dozvedel, že som túto prácu 
posielal do Bratislavy, požiadal ma o jednu kópiu tejto práce. Poslal som 
ju cez Pražskú hlavnú cenzúru r. 1955. Dr. Lipták zomrel roku 1958. Tri 
roky po jeho smrti bol tento elaborát v Stuttgarte vydaný; 

22. Dejiny kežmarského požiarnictva. Len v rukopise;
23. História spolku spišských lekárov. Zostavené roku 1969 s riaditeľom 

nemocnice MUDr. Ladislavom Tóthom; 
24. Kto prvý zliezol Gerlachovský štít? Ročenka Karpatského spolku, 1970 

Föld és Ég; 

Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 – 1958)
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25. Povesti o Vysokých Tatrách. München 1971; 
26. Príspevky ku galérii cti tých bývalých žiakov a učiteľov kežmarského 

ev. a. v. gymnázia, ktorí boli mimoriadne literárne činní. 1972.
Okrem uvedených článkov písal som aj mnohé iné. Aj množstvo príspevkov 

do podrobných horolezeckých príručiek Vysokých Tatier mnohých autorov, aj 
do Tatranskej encyklopédie.4

Osobitnú kapitolu by mohli tvoriť moje popisy jaskynných výskumov, ktoré 
som robil so svojím milým priateľom Karlom Piovarcsym v Tatrách, v okolí 
prielomu Hornádu, vo vápencových oblastiach Stratenej ako aj Dobšinskej 
ľadovej jaskyne a vedľa nej v “Dučanskom zosuve”. V tomto zosuve sa na-
chádza aj pekná sála s peknými ľadovými útvarmi, ktoré sa však v horúcom 
lete roztápajú.4 

A. Grosz spolupracoval na tvorbe horolezeckých sprievodcov s Januszom 
Chmielowskim a Witoldom H. Paryskim, ako o tom svedčia aj jeho zápisky 
v adresári. Tieto tvoria súčasť pozostalosti, ktorá sa zachovala v zbierkovom 
fonde Múzea v Kežmarku. Tu nájdeme aj spis o Tatrách v rukopise, ktorý 
zahŕňa poznatky o tatranských končiaroch, fl óre a faune. 

Do horolezeckej kroniky sa zapísal 119 prvovýstupmi. Svoju lásku ku 
Tatrám prenášal aj na svojich študentov: ...Na kežmarskom lýceu vládla                   
po 400 rokoch taká tradícia, že niektorí vyučujúci so svojimi chovancami 
chodili na vyučovacie hodiny do Tatier. Prv, než som v roku 1922 na tento 
ústav prišiel, stál som už na všetkých štítoch Tatier, holdoval som alpinizmu                                                                                   
aj vo viacerých alpských horstvách, získal som teda potrebné znalosti                        
a skúsenosti, aby som mohol školskú mládež zaviesť do skalného sveta našich 
hôr. Považoval som za svoju úlohu a povinnosť pokračovať v spomínanej 
tradícii, ktorá začala od roku 1590. Najprv som sa na výletoch venoval malej 
skupine podnikavých, veselých, schopných chlapcov a dievčat – chcel som, 
aby získali vedomosti a patričnú opatrnosť pri lezení, učil som ich používať 
lano, skoby, správne istiť, tiež aby poznali nebezpečenstvo skál (lámavosť, 
padanie kamenia, nebezpečenstvo blesku, lavín, atď.), ale aby aj poznali                                                                                              
a vedeli poskytnúť záchrannú službu, transport ranených, zhotoviť provizórne 
nosidlá atď. Táto vycvičená skupinka žiakov mi potom vytvorila skupinu 
prvolezcov a inštruktorov pri výstupoch s početnými účastníkmi výletov... pri 
výletoch pod mojim vedením sa neprihodilo nikdy žiadne nešťastie. Keďže 
nebolo hneď po skončení 2. svetovej vojny horských vodcov vo Vysokých Ta-
trách ani záchranných čiat, požiadal ma levočský veliteľ žandárstva kapitán 
Buchsta, aby som uskutočnil viacdenné záchranné kurzy pre príslušníkov 

4  Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
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bezpečnosti... Tejto povznášajúcej výzve som veľmi rád vyhovel a viedol som 
v polovici mája 1945 v okolí Kežmarského Zeleného plesa dvakrát takéto 
viacdenné podujatia, ktorých sa zúčastnilo po 30 mužov.5 

Profesor Grosz pre svojich študentov zakúpil z vlastných fi nančných 
prostriedkov 10 kompletných horolezeckých a 10 lyžiarskych výstrojov. Štu-
dentov zasväcoval nielen do základov turistiky, horolezectva, lyžovania, ale 
oboznamoval ich aj s tatranskou fl órou, faunou, geologickým zložením štítov. 

O profesorovi A. Groszovi bolo známe, že ku svojej práci pristupoval zod-                                                                                                
povedne, rozvážne a precízne. Svedčí o tom množstvo odbornej špecializova-                                    
nej literatúry, ktorú nazhromaždil a preštudoval, ale aj prípravy na hodiny 
telesnej výchovy, ktoré sa zachovali v rukopise. Okrem textovej časti, kde sú 
podrobne rozpísané jednotlivé učebné postupy na hodine, sú obdivuhodné aj 
detailné nákresy cvikov. Je pochopiteľné, že A. Grosz aj pri plánovaní horo-                                                                                         
lezeckých výstupov a turistických trás študentov do Vysokých Tatier musel 
mať všetko presne naplánované a premyslené. Dôkazom tejto skutočnosti 
sú aj zachovalé dve fotografi e v Štátnom archíve v Levoči, na ktorých je 
zakreslená trasa výstupu na tatranské štíty. Fotografi a bola pre A. Grosza 
nielen ako učebná pomôcka, ale zároveň aj ako možnosť zachytiť neopako- 
vateľné zážitky a momenty z tatranskej prírody, zo života ľudí, ale aj zo spo-                                                                                          
ločných chvíľ so študentmi. Jeho láska ku horám, študentom sa naplno              
preukázala práve v zachovalých fotografi ckých záberoch. 

Na Alfreda Grosza ako profesora, ale aj ako fotografa s obdivuhodným 
nadšením a láskou spomína aj jeho bývalá študentka Nadine Klobusicky              
(ktorá v súčasnosti žije v Amerike). Emotívne zážitky tejto študentky sa vra- 
cajú do obdobia jej nástupu do školských čias – na hodiny telesnej výchovy, 
spomína na kultúrne programy, majálesy, lyžiarske kurzy, ktoré organizoval 
prof. Grosz. Časť spomienok je venovaná jeho fotografi ckej práci: ...prof.  
Grosz bol zručným fotografom. Robil umelecké čiernobiele fotky. Trvalo                                                                                     
dlhý čas nastaviť aparát, dlhý čas urobiť fotky, najmä malých skupín se-
diacich alebo stojacich na skalách alebo popri brehu jazera. Niekedy sme 
bývali nedočkaví, kedy už budú fotografi e hotové. Ale v neskorších rokoch, 
keď svetové udalosti „zanechali jazvy“ na jeho „mláďatách-mladých horolez-
coch“ po všetkých kontinentoch, mnohí z nich zanechajúc bez majetku, zna-                                                                                              
menalo pre nás veľa, keď nám z Kežmarku dorazili poštou jedna či dve 
zväčšeniny fotografi e. Keď mal prof. Grosz 70 a neskôr 80 rokov, musel byť 
najatý špeciálny poštár, ktorý mu v brašni doručoval poštu z celého sveta.6 

5  Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
6  Rukopis Nadine Klobusicky – Jar 1973. Archív Múzea v Kežmarku.

Profesor Alfred Grosz – milovník Tatier a fotograf
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Množstvo krás, ktoré zachytil                                                           
svojim fotoaparátom, sa snažil pri-                                                                  
blížiť aj ďalším nadšencom tatranskej                                                                
a podtatranskej oblasti. Svoje bohaté                                                                    
vedomosti, zážitky odovzdával nielen                                                      
prostredníctvom publikačnej čin- 
nosti, ale aj na prednáškach, ktoré 
obohacoval premietaním diapozitívov                                                          
a fotografi í, ktoré sám zhotovoval. 
Svoju tvorbu na poli fotografi e cha- 
rakterizoval A. Grosz takto: Aby som                                                    
svojej vlasti a mojej spišskej domo- 
vine preukázal dobré služby propa-
gáciou cestovného ruchu, zhotovo- 
val som vlastnoručne diapozitívy               
k prednáškam a napísal k ním aj                                                 
sprievodný text. V roku 1910 som 
urobil svoju prvú sériu diapozitívov 
s asi 100 obrázkami 85 x 85 mm                                                                                                  
a robil s nimi svoje prvé prednášky, 

7  Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku

dal ich k dispozícii aj Karpatskému spolku. Neskôr nasledovali aj ďalšie                                                                                       
série. V prvej som sa zapodieval rozličnými témami Vysokých Tatier.                            
Po 1. svetovej vojne pribudli aj Východné a Západné Tatry, Zem a Ľud Spiša, 
Belianska kvapľová jaskyňa a Kežmarské gymnázium. O našich veľhorách 
som vyhotovoval texty v reči nemeckej, maďarskej a slovenskej a vypožičia-
val som svoje série celkom bezplatne aj do cudziny: do Rakúska, Nemecka                    
a Poľska. Boli zimy, počas ktorých sa moje série diapozitívov premietali aj                                                                                              
na 100 miestach. S náhradou materiálov pri požičaní a vrátení zlomených 
alebo inakším spôsobom poškodených a už neupotrebiteľných platní a za- 
sielaním sérií som mal počas 30 rokov mnoho práce a výdavkov. Ja som 
tieto peňažné obete, námahu a čas rád pre blaho vlasti a hlavne pre pro-                                                                                                  
pagáciu Spiša priniesol. Keď v 2. pol. 30. rokov v Bratislave vznikla prvá 
slovenská štátna cestovná kancelária Slovakotour pod vedením riaditeľa 
Fodora a tajomníka Poscha, dal som tejto ustanovizni celkom bezplatne                 
k dispozícii veľkú sériu diapozitívov o Tatrách a príslušné texty pre prednášky 
v tuzemsku a cudzine. Mimo toho som poslal Slovakotouru tiež niekoľko             
sto kópií mojich najkrajších vlastných fotografi ckých záberov Vysokých             
Tatier vo zväčšenom formáte 130 x 180 mm pre reklamné účely pre cudzinu.7  
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O tom, aký široký tematický okruh zahŕňa fotografi cká tvorba A. Grosza, 
sa môžeme dozvedieť z jeho zachovalej pozostalosti. Predpokladáme, že veľká                                                                                            
časť ekranických materiálov prof. Grosza sa nachádza v súkromnom vlast-
níctve jeho bývalých študentov, môžeme sa však oprieť o archívne a muzeálne 
fondy, ktoré sú v obdivuhodne dobrom stave a pomerne dobre zastúpené. 

Podstatná časť pozostalosti po profesorovi Alfrédovi Groszovi sa nachádza 
v Štátnom archíve v Levoči. Celý fond je prehľadne vytriedený a spracovaný. 
Inventár vypracovala Virginia Mislovičová v roku 2006. Písomnosti sú roz-                                                                                                     
delené na osobné doklady a písomnosti, štúdium, 1. svetová vojna, pedago- 
gická činnosť, odborná publikačná a prekladateľská činnosť, verejnoprospešná 
činnosť, korešpondencia. Samostatné oddelenie fondu tvoria fotografi e, a to 
pozitívne kópie a negatívy. Fotografi e obsahujú zábery samotného Alfréda 
Grosza, fotografi e Spiša (85 kusov), Vysokých Tatier (481 kusov) a rôzne 
fotografi e z konca 19. storočia (1267 kusov). Pozitívne kópie pochádzajú               
z konca 19. storočia, 1. pol. 20. stor. a obsahujú albumy rodinných fotografi í. 
Medzi najviac zastúpené fondy patria negatívy, ktoré obsahujú fotografi cké 
dosky, fi lmy, diapozitívy a štočky – celkove v počte 2326 kusov. Tieto sú roz-                                                                                               
delené na: 
a/  fotografi cké dosky (zábery z poľovačky, Vidor Jurán na poľovačke                        

na líšky, Alfréd Grosz v Tatrách...); 
b/  fi lmy – sú usporiadané podľa abecedného zoznamu a pochádzajú z rokov 

1912 – 1970. Obsahujú rôzne zábery osôb – jednotlivo aj v skupinách                
v počte 1000 kusov, Vysokých Tatier (130 kusov) z obdobia 1944 – 1958, 
zábery z kurzu pre záchranárov (2 kusy) z r. 1945, zábery z rôznych 
školských podujatí (roky 1950 – 1967) v počte 74 kusov, športových                  
(r. 1955), spoločenských a politických podujatí (r.1950 – 1963) celkove           
v počte 64 kusov, rôzne zábery budov, krojov a osláv (r. 1957 – 1965)                   
v počte 186 kusov;

c/  diapozitívy – pochádzajú približne zo 40 rokov 20. stor. a sú v počte 132 
ks. Ide o čiernobiele diapozitívy, ktoré Alfréd Grosz používal pri pred-                                         
náškach o Vysokých Tatrách. Štočky v počte 12 ks pochádzajú približne                                                                                          
z roku 1909 a taktiež boli prezentované na prednáškach. 11 kusov štočkov                                                     
je vyhotovených do publikácie Görgey, Albert: A toporci és Görgöi Görgey 
nemzétség és a svábóci és tótfalvi Svábi nemzetség történetéböl. Spišská 
Nová Ves, 1909. Súčasťou archívneho fondu sú aj veľkoplošné fotografi e v 
počte 39 ks s rozmermi 29,9 x 39,5 cm. Ide o obdivuhodne krásne zábery                        
prírodnej scenérie v umelecko-romantickom duchu. Niektoré z nich boli                                                                                                           
vystavené na fotovýstavách, čoho dôkazom sú aj pečiatky na zadných 
stranách niektorých fotografi í: “Vystavené na 2. Fotovýstave KSTL v Hu- 
mennom, december 1947“, „Celokrajinská výstava Máj 1947 Kežmarok“, 
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„Vystavené na VII. Fotovýstave KSTL v Považskej Bystrici, november 
1947“. Na každej fotke na zadnej strane je ručne ceruzou písaný text názvu 
fotografi e od prof. Grosza, napr. Prebudenie jara v doline Kežmarského 
Zeleného plesa, V moci kvitnúcich kopretin8 a i. Tieto čierno-biele zábery 
sú dôkazom hlbokého estetického citu, vnímania a talentu A. Grosza. 
Právom si zaslúžia, aby sa stali podkladom pre samostatnú výstavu, ktorá 
si nepochybne nájde svoje miesto aj v umeleckých kruhoch.

 
Samostatná časť ekranických materiálov predstavujú fotografi e, a to ne-                     

gatívy a fi lmy. Medzi negatívmi sa nachádza aj 10 kusov negatívov s roz-                                                                                                               
mermi 6 x 6 cm z archeologického výskumu na nádvorí hradu z roku 1965. 
Daný fond je chronologicky podľa abecedného poradia zoradený a usporia- 
daný. Tu nájdeme zábery obcí (Ľubica, Slovenská Ves, Huncovce), miest 
(Kežmarok), prvomájových osláv z rokov 1955 – 58, Vysokých Tatier (130 
kusov), ale aj rôzne rodinné zábery (rodina Vesela, Alexander Tidli, pani 
Tomčikova, Tomešova, Fábry Erika, rodina Česelková a iné.

Sklenené dosky v počte 19 kusov predstavujú prevažne zábery z poľo-
vačiek. Zábery Vysokých Tatier sú zastúpené vo väčšom počte – 132 kusov. 
Ide o čierno-biele diapozitívy, ktoré A. Grosz používal na svojich pred-                                      
náškach (zábery tatranských štítov, pasúce sa ovce pod končiarmi Tatier, bača                         
s valachmi a deťmi pred salašom, Belianska jaskyňa, kalamita v Tatrách, 
zábery rastlín, vodopádov a iné).

Zachovalé fotografi e Spiša presahujú rámec dokumentárnej fotografi e                    
a taktiež majú charakter umeleckej fotografi e: pomerne známy záber kamen-             
nej lavíny v Tatrách z roku 1930, fotografi a lúky s krokusmi, lyžiar na ka-                                                                                      
mennej lavíne...

Časť pozostalosti prof. Grosza je uložená v Múzeu v Kežmarku. Predo-                                                                       
všetkým ide aj o fotografi cký materiál, potom nasledujú rukopisy a v men-   
šom počte aj publikácie. Trojrozmerné zbierkové predmety sú zastúpené                              
v minimálnom počte (menovka s menom Alfréda Grosza, postriebrený pa- 
mätný pohár, ktorý venovali študenti VII. triedy lýcea v Kežmarku bratovi                
A. Grosza – Ernestovi Groszovi).

Vzácne a nesporne veľmi zaujímavé sú rukopisné predmety, ako sú už 
spomínané prípravy na telesnú výchovu. V rukopise sa zachovali aj poznámky                                                     
A. Grosza o tatranských štítoch Kôpky, Vysokej a Českom štíte. Taktiež               
ako pri predchádzajúcom rukopise ide o texty v maďarskom jazyku, ktoré sú   
doplnené kresbami štítov. In Memoriam – to je názov rukopisu A. Grosza, 
ktorý pozostáva zo spomienok na rozprávanie Ernesta Bethlenfalvyho. Rukopis                                                                                 

8 Fond Ministerstva vnútra SR – Štátny archív v Levoči.
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je v reči maďarskej na 27 listoch. Na začiatku sa nachádza posledná foto-               
grafi a E. Bethlenfalvyho. 

Ďalším zaujímavým zbierkovým predmetom je adresár prof. Grosza. 
Medzi menami sa uvádzajú mnohé významné osobnosti: Emma Sovánka,                    
Dr. Eduard Kehler, Gerge Ernest Knechtoberger – Philadelphia, Eugen Hart-                                                                                                 
mann – Izrael,   Almássy Boldizsár – Budapešť, Univerzitný profesor Til- 
kovski – Praha, Hefty Andor – Budapešť, Ignác Altmann – Uruguay, Monte- 
video, prof. Štefan Radkiewicz, Ontario – Kanada, Mieczyslaw Radkiewicz 
– Zakopane, Witold Paryski – Zakopane. Na poslednej strane sú ceruzou                        
písané mená s dátumom (pravdepodobne narodenia), napríklad Else Grosz                                                                                                         
– 31. dec., Gerda Grosz 14. april, Eva Grosz 18 juni...

Medzi ďalšie vzácne rukopisné práce z pozostalosti A. Grosza patrí jeho 
prekladový slovník – bez abecedného poradia sú tam slovíčka preložené                 
zo slovenského jazyka do nemeckého a maďarského a z maďarského do slo- 
venského. Zaujímavý je aj slovníček s poľskými piesňami s textovou časťou. 

Samostatnú kapitolu zo zachovalej pozostalosti prof. Grosza tvoria bio-
grafi cké údaje – rukopis významných osobností Kežmarku vrátane vlastného 
životopisu prof. A. Grosza: MUDr. Vojtecha Alexandra, Gregora Františka 
Berzeviczyho (národohospodára a inšpektora lýcea), Eugena Bindera (básnik 
a profesor náboženstva na kežmarskom lýceu), Juraja Bohuša (profesor prí-                                                                                              
rodných vied na kežmarskom lýceu), Samuela Bredetského (prírodovedec                   
a mineralóg), Karla Brucknera (riaditeľ kežmarského gymnázia), Dr. Viktora 
Brucknera (univerzitný profesor), Dr. Viktora Brucknera ml, (chemik a príro-                                                                          
dovedec), Juraja Buchholtza ml. (prírodovedec a priekopník Tatier), Jakuba 
Buchholtza (prírodovedec a priekopník Tatier), Dezidera Csánkiho (historik               
a bývalý študent kežmarského lýcea), Ferdinanda Filarského (botanik),                      
Dr. Daniela Fischera (lekár), Dávida Frőlicha (astronóm a prírodovedec), Chris-                                                                                              
tiána Genersicha (historik), Jána Genersicha (pedagóg kežmarského lýcea),             
Dr. Júliusa Gréba (historik a národopisec), Dr. Michala Greisigera (lekár, historik                                                                                                              
a archeológ), Dr. Michala Guhra (lekár, prírodovedec), Fridricha Hazslinského 
(prírodovedec a zemepisec), Dr. Pavla Hunfalvyho (jazykovedec a zakladateľ                   
maďarskej porovnávacej gramatiky), Dr. Jána Hunfalvyho (zakladateľ maďarskej                                                                                                     
vedeckej geografi e), MUDr. Jozefa Konca (univerzitný profesor v Gőttingene),                                          
Fridricha Lama (spišský básnik), Ernesta Lindnera (spišský básnik), Dr. Johana                                                                                   
Liptáka (historik), Dr. Johana Loicha (spišský básnik), Tomáša Maukscha                                      
(prírodovedec a znalec Vysokých Tatier), Jakuba Meltzera (historik a zeme-
pisec), Karola Nendtvicha (nestor maďarskej chémie), Jána Daniela Perlitzia 
(lekár a zakladateľ súkromnej lekárskej školy v Kežmarku), Dr. Samuela Rotha                                                                                  
(prírodovedec a znalec Tatier), Fridricha Scholtza (profesor bývalého lýcea               
v Kežmarku), Prof. Dr. Elemíra Schuleka (lekárnik, chemik, člen Maďarskej 
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akadémie vied), Dr. Eugena Szelényiho (teológ a fi lozof), Alfréda Therna 
(elektrotechnický inžinier), Dr. Ota Vargu (matematik, bývalý kežmarský štu-                                                                                               
dent), Samuela Webera (spišský historik), Dr. Viktora Mohra (spišský spiso-
vateľ), Dr. Jána Loicha (spišský básnik). Z ďalších zaujímavých rukopisov 
treba spomenúť mapu časti tatranského chotára, notový a textový záznam 
spišskej piesne o Vysokých Tatrách, reč prof. Grosza prednesená pri príleži-
tosti 40. výročia stretnutia maturantov nemeckého gymnázia, rukopis prof. 
Grosza o občianskych právach. O tom, že profesor Grosz bol aj vynikajúcim 
maliarom-kresličom, svedčí aj kresba neznámych štítov, kresba ceruzou                
a náčrtník s kresbou (farebná ceruza) tatranských štítov.

Z printových materiálov je to práca o Gerlachovskom štíte (vybrané                    
z neznámej publikácie), železničný preukaz a zamestnanecký preukaz prof. 
Grosza, časopis Turisták lapja, kde je publikovaný článok prof. Grosza – Kto 
prvý vyšiel na Lomnický štít?, separát z novín Die Karpathen s článkom prof. 
Grosza na tému Käsmark oder Kesmark?, kde sa zaoberá teóriami názvov 
mesta Kežmarok, separát z výročnej školskej správy nemeckého gymnázia: 
Der Anteil unserer Anstalt an der Erschliessung der Hohen Tatra (Podiel 
nášho ústavu pri objavovaní Vysokých Tatier), separát z Die Kaprathen: Auf 
den Spuren der Hinzen (Objasnenie názvu Hincovo.) a parte prof. Grosza.

Najrozsiahlejší fond Múzea v Kežmarku z pozostalosti prof. Grosza tvoria 
ekranické materiály – fotografi e (91 kusov), sklenené pozitívy a negatívy              
(cca 300 kusov, z toho je 264 evidovaných medzi zbierkové predmety a vyše                                                                                               
40 v pomocnom materiály). Tento materiál môžeme študovať z rôznych po-                                                                                               
hľadov – tematického zamerania, exteriérové, interiérové, národopisné, 
tatranské....

Veľká časť fotografi í nie je ešte v súčasnosti identifi kovaná. Týka sa to 
predovšetkým záberov, na ktorých sa nachádza prof. Grosz s neznámymi oso-
bami. Na mnohých záberoch vidíme profesora Grosza vo Vysokých Tatrách, 
či už samého, väčšinou však v spoločnosti študentov a priateľov. Časť týchto 
materiálov bola prvý krát použitá počas výstavy Fotoateliéry v Kežmarku               
(r. 2000), kedy boli vystavené aj sklenené dosky A. Grosza. V rámci cez-
hraničného projektu INTERREG III A Poľská republika-Slovenská republika 
boli na výstave s názvom Fotografi a tatranského regiónu použité aj zábery                
A. Grosza. Výstava bola inštalovaná na 19 miestach v Poľsku a na Slovensku. 
V súčasnosti sa nachádza v prednáškovej miestnosti Kežmarského hradu. 
Medzi takými významnými fotografmi, ako bol Karol Divald, Gusztáv Matz, 
Adolf Stengel, Steckel, Géza Spády, Kornel Neuhold, Erdélyi, Pietschmann, 
J. Zeman sa nachádzajú aj zábery Alfréda Grosza. 

Jeho zábery (týka sa to predovšetkým sklenených dosiek) tvoria nevy- 
čerpateľný zdroj informácii: nájdeme tu staré zábery miest a obcí na Spiši 
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(Levoča, Spišská Sobota, Starý Smokovec, vyhorený Toporec, kúpele Mlyn-
čeky, Gelnica, katolícky kostol v Medzeve, trh v Spišskej Sobote, drevený 
most vo Veľkej Lomnici, kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch, zvonica v Po-                                                                                            
dolinci, zvonica v Spišskej Sobote, kostolná veža v Spišskej Novej Vsi, cen-                                                                                             
trum v Spišskej Belej, neexistujúca obec Ruskinovce, domy na námestí                 
v Spišskej Sobote, Spišská Kapitula, Medzev, Ľubica, Niedzecký hrad, Vrbov).                                                                                  
Nechýbajú ani interiérové zábery (drevený evanjelický kostol v Kežmarku), 
alebo exteriérové – historický sprievod na námestí v Kežmarku, požiar 
kežmarskej radnice.9 Jeho interiér kostola v Červenom kláštore sa stal pod-
kladom pre pohľadnicu z roku 1931.10 

Múzeum v Kežmarku nedávno získalo novú akvizíciu od Mgr. Milana 
Chomu – ide o ateliérový záber od Istvana Kissa zo začiatku 20. storočia. Ide 
o fotografi u troch sediacich mužov na drevenej lavičke, v pozadí maľované 
ateliérové plátno. Na zadnej strane fotografi e je ceruzou ručne písaný text             
v nemeckom jazyku – rukopis A. Grosza, v preklade: vľavo Kosempal 
nočný strážnik Jakob Breuer vodca 3. triedy Csisak predavač plesnivcov 
záber Stefan Kiss Kežmarok pri Smokovci. Ide o jeden z najstarších záberov 
priekopníkov Vysokých Tatier. 

Profesor Alfred Grosz – milovník Tatier a fotograf

 9 Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
10 Zo súkromnej zbierky Mgr. Maroša Semančíka
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Profesor Grosz sa aktívne zúčastňoval na rôznych spoločenských, kul-
túrnych a športových podujatiach. Vďaka tomu sa môžeme popýšiť práve 
takouto vzácnou kolekciou sklenených diapozitívov. Vo fonde sa nachádzajú 
národopisné snímky: priadky, ženy v krojoch, krojované skupiny. Nesporne 
najvzácnejšími zbierkovými predmetmi sú interiérové zábery z budovy lýcea                  
a exteriérové zábery cvičiacich študentov, ktoré vďaka profesorovi Groszovi 
sú aj zvečnené.

Časť pozostalosti A. Gosza sa nachádza aj v Technickom múzeu v Koši- 
ciach a obsahuje sklenené diapozitívy s rozmermi 8,5 x 8,5 cm v počte cca 
130 kusov. Sú z rokov 1925 – 1926. Väčšinou sú na nich zachytené zábery 
Belianskej jaskyne.

V Múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici sú zastú-
pené v oveľa menšom počte sklenené dosky A. Grosza. 

Toto bol život profesora Grosza. Jeho odkaz žije v jeho študentoch, ale 
aj v tých, ktorí sa s jeho posolstvom stretávajú v súčasnosti. Bol to človek, 
ktorý zanechal po sebe nielen duševné bohatstvo, ale aj materiálne, za ktoré 
sme mu nesmierne povďační. 

Na záver ešte posledná citácia – odkaz mladej generácii od A. Grosza: 
„Nehľadajte v Tatrách len skúšku sily vlastnej vôle, nebažte len za výkon-
mi, nevyhľadávajte steny len ako lezecké lešenie, ale naučte sa ľúbiť hory, 
nekonečne bohaté, nesmrteľné a večné tak, ako sme ich my starší ľúbili!                  
A keď už raz zostarnete, neodhadzujte čakan a lano do kúta, ale navšte-              
vujte s nimi Tatry, kým len budete so silami vládať.“11

Prof. Alfréd Grosz zomrel 1. marca 1973. Podľa poslednej vôle sa jeho 
popol ...“ spojí s prvými jarnými kvietkami, krokusmi a divými prvosien- 
kami v jeho milovaných horách – vo Vysokých Tatrách.“12  Vo veku 70 rokov 
spomínal: „toto je život, plynie ako sen. Je preč rozprávkový svet bezsta-
rostného detstva, jar mladosti, naplnená ilúziami, je preč oceľová sila ťažko 
pracujúceho muža. Človek nemôže zadržať prítmie, naplnené občas bolestivou 
rezignáciou. Majúc sivé vlasy som uprostred toho všetkého. Meno „starý“ sa 
mi teraz akurát hodí. Dobrá nálada je vzácnym hosťom. Ale stále mi ostáva 
dobrá dávka humoru a žiadne trpké sklamanie, ani pochmúrnosť súčasnosti 
nemôže zabiť moje čestné zmýšľanie a môj nepoškvrnený idealizmus“.13 

Jeho odkaz a myšlienky stále žijú v tých, ktorých poznal. Svedčí o tom aj                                                                                           
list N. Klobusickej, ktorá v závere spomienok píše: „Reakcia mojej priateľky, 
keď sa dozvedela o smrti prof. Grosza bola: Zaujímalo by ma – bude moja 

11 Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku.
12 Rukopis – Nadine Klobusicky.
13 Rukopis – Nadine Klobusicky.
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vnučka Janice a tvoj vnuk Gabe mať niekedy takého učiteľa, akým bol                      
prof. Grosz? Keď sa dnes obzriem späť, cítim, že tento život bol plný viery 
a ušľachtilého cieľa.“

Profesor Alfréd Grosz bol nesporne vzácny a výnimočný človek. Jeho 
kultúrne bohatstvo, ktoré nám zanechal, si zaslúži, aby sa viac dostalo do po-                                         
vedomia širokej verejnosti. Predovšetkým jeho veľkolepá fotografi cká tvorba 
si zaslúži náš obdiv a uznanie. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti budeme 
môcť opäť ukázať všetkým milovníkom Vysokých Tatier a jeho okolia nád-
herné a vzácne fotografi e A. Grosza. Mala by to byť výstava, ktorá právom 
bude považovaná za výkvet umeleckého ducha, zmyslu pre krásu prírody, 
úcty ku národným tradíciám a lásky ku človeku.

Použitá literatúra:

1/ Vlastný životopis Alfréda Grosza. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku
2/ Fond: Pozostalosť A. Grosza – Štátny archív v Levoči
3/ Rukopis Nadine Klobusicky – Jar 1973. Archív Múzea v Kežmarku
4/ Spomienky Jozefa Vargu. Archív Múzea v Kežmarku
5/ Súkromná zbierka Mgr. Maroša Semančíka
6/ Zbierkový fond Múzea v Kežmarku
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NEMECKÍ EVANJELICI NA HORNOM SPIŠI
PO II. SVETOVEJ VOJNE

Nora Baráthová

Obyvateľstvo na území Spiša bolo národnostne veľmi pestré – žilo tu 
pôvodné slovenské obyvateľstvo, od 13. storočia nemeckí kolonisti, postupom                                                                               
stáročí prichádzali Poliaci, Maďari, Rusíni, Bulhari, Rómovia, Gréci atď. 
Reformácia Dr. Martina Luthera zapustila zásluhou nemeckého obyvateľstva                           
na Spiši veľmi hlboké korene a evanjelické obyvateľstvo tu bolo v pre-            
vahe až do 70. rokov 17. storočia. Následkom protireformácie zaniklo všetkých 
98 evanjelických a. v. cirkevných zborov so 101 kostolmi. Až vďaka arti-                                                                                  
kulom Šopronského snemu (1681) a hlavne Tolerančnému patentu (1781) si 
mohli evanjelici zase stavať kostoly a v nich slobodne vyznávať svoju vieru.                                                                                     
Možno ich počet v 17. – 18. storočí na Spiši o niečo poklesol – avšak                       
k úplnému zdecimovaniu evanjelikov došlo až po II. svetovej vojne, keď mu-                                                                                              
selo odísť nemecké obyvateľstvo. 

Dodnes sa vo viacerých dedinách zachovali mŕtve evanjelické a. v. kos-
toly, v ktorých sa konajú bohoslužby snáď raz do roka za účasti evanjelikov                     
z celého okolia a náhodne prišlých niekdajších nemeckých obyvateľov. 
Niektoré evanjelické kostoly už vôbec neslúžia svojmu pôvodnému účelu 
(napr. v Žakovciach ho používajú gréckokatolíci, v Mlynici sa z kostola 
urobilo múzeum dopravných prostriedkov) a viaceré sú v dezolátnom stave 
(napr. Tvarožná, Lomnička). Časť nemeckého obyvateľstva dobrovoľne eva-                                                                                              
kuovala ešte v roku 1944, druhá časť nútene v januári 1945 a tí, ktorí ostali, 
boli najprv internovaní a potom v rokoch 1946 – 1947 násilne odsunutí.                
Do vyľudnených obcí sa od konca vojny sťahovalo “do hotového” obyva- 
teľstvo (predovšetkým tzv. lumpenproletariát) z celého Slovenska i z tých 
častí Spiša, ktoré pripadli Poľsku. 

Čo sa v tom období na Spiši v skutočnosti dialo, dozvedeli sme sa z tor-                                                                                                   
za listín archívu Evanjelického a. v. farského úradu v Kežmarku, ktoré sa 
náhodou našli pohodené na dvore miestneho poľnohospodárskeho družstva, 
kam ich odviezol pred pár rokmi na likvidáciu “tiežcirkevník”. (Za ich zapo-
žičanie ďakujem Ing. Hanudelovej, ktorej manžel listiny našiel a zachránil.)

Kežmarským farárom v období II. svetovej vojny a po nej bol Ondrej 
Spišák, zakladateľ miestneho slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru                                                                                            
(1940). Človek, ktorý pomáhal pred fašistami zachrániť zostreleného ruského 
pilota Archipova, pokrstil okolo stotridsať Židov zo Slovenska, ale aj iných 
štátov, aby ich tak zachránil pred deportáciami (Židia pred vojnou predsta-
vovali v Kežmarku až pätinu obyvateľstva), no po skončení vojny neváhal 
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a pomáhal nevinne prenasledovaným obyvateľom nemeckej národnosti. 
“Všetkých Nemcov bez rozdielu na ich chovanie, vek a pohlavie koncen-                                                          
trujú”, píše farár Spišák 31. júla 1945 na Biskupský úrad do Košíc. Presne  
o mesiac sa obracia na biskupský úrad so žiadosťou, aby mohol pre Nemcov                              
v pracovných táboroch a koncentračných strediskách robiť bohoslužby. 
Uviedol, že v okrese Kežmarok je osem táborov s cca 1500 – 2000 ľuďmi, 
z toho 90% evanjelikov. “O duchovné zaopatrenie týchto bolo by sa treba 
postarať, lebo si to sami žiadajú. V okolí Kežmarku to aj robíme. Keď niekde                                                                                          
vonku odbavujeme služby Božie, prídu títo ľudia do chrámu a aj Večeru Pá-                                                                  
novu im prisluhujeme. Tu v Kežmarku máme dva pracovné tábory (v hrade  
a niekdajšom okresnom súde – pozn. NB). Je tam mnoho ľudí. Žiadali si, 
aby som im prišiel odbaviť do tábora služby Božie a prislúžiť Večeru Pánovu. 
Katolíci chodia tam odbavovať omšu, pravda, majú v hrade svoj kostolík. 
Mne je to však nemožné, lebo tam niet žiadnej miestnosti a do katolíckeho 
kostolíka nás nepustia.... V druhom tábore tiež niet žiadnej miestnosti. Podal 
som žiadosť na ONV, aby títo ľudia mohli chodiť na riadne služby Božie                                        
do chrámu každú nedeľu... Dôvodil som tým, že keď tí ľudia chodia cez týždeň                                                                                          
na prácu k sedliakom a neujdú, môžu prísť aj v nedeľu do kostola. Pri pre-
jednávaní tejto žiadosti na ONV okresný veliteľ NB (národnej bezpečnosti) 
povedal, že sa na to musí spýtať na hlavnom veliteľstve v Bratislave. Bol tam                                                                                         
osobne a po návrate mi povedal, že nesmú chodiť do kostola. Je to trochu 
divné počínanie...” Farár ďalej prosil biskupa o pomoc, “aby títo ľudia mohli 
byť duchovne zaopatrení. Veď nato majú právo ešte aj vrahovia, ktorí sedia 
vo väzeniach, a nie ľudia v pracovných táboroch.” Biskupský úrad boho-
služby pre internovaných skutočne vybavil a samotné Prezídium Povereníctva  
Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné dňa 5. októbra 1945 nariadilo pra-                                                                                               
covným táborom, aby boli konané bohoslužby pre všetkých veriacich záko-                                                                                                 
nom uznaných cirkví, avšak pri zachovaní potrebných bezpečnostných opatrení. 
“Príslušníkom cirkví má byť umožnené, aby mohli byť prítomní nábo-                                                                                          
ženskej potechy.”

V táboroch si “odsedeli” obyvatelia nemeckej národnosti niekoľko me- 
siacov, potom ich ešte súdili, ale na málokom sa našla nejaká skutočná vina.                                                                                                     
Kým dovtedy sa obyvatelia rôznych národností znášali, po vojne bola vyvo-                                                                                              
laná davová nenávisť. Na Vianoce 1945 v obci Holumnica si chceli ostavší 
nemeckí obyvatelia odbaviť nemecké služby Božie – v prvý deň im zakázal 
predseda MNV zvoniť, v druhý vianočný sviatok veriacich z kostola jedno-                                                                              
ducho vyhnal a kantor mu musel vyhrávať na organe ním požadované 
piesne. Ako dôvod predseda MNV uviedol, že obyvatelia nemali povolenie 
od ONV konať bohoslužby v nemeckej reči. Farár Spišák o tomto incidente 
informoval ONV v Kežmarku a žiadal, aby povolenie vydalo a zakročilo 
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proti jednaniu MNV: “Myslíme, že tým sa nijako proti slovenskému národu 
tí ľudia neprehrešia, keď budú v nemeckej reči Bohu slúžiť... To bude vecou 
cirkvi, aby časom všade boli slovenského služby Božie, na tento čas nemá 
dostatok farárov a kantorov. A konečne vina je aj na politických činiteľoch 
– presídľovacích komisiách – ktoré nepripustili do nemeckých obcí Slová-
kov evanjelikov, ktorí boli iste uvedomelejší a o mnoho charakternejší ako 
sú tí, ktorí sú tu nasťahovaní.” 

Podobný incident sa stal v obci Stará Lesná, kde manželka predsedu 
MNV si vyžiadala kľúč od evanjelického kostola, aby sa tam náhodou nič cez                                                                                         
Vianoce nedialo. Dva dni predtým “noví obyvatelia” vyvalili zámok do kos-                       
tola sekerou a vyzváňali na zvonoch, kedy sa im chcelo, takže ten kľúč bol aj 
zbytočný. “Podotýkame ešte,” píše farár Spišák 31. decembra 1945 na ONV,                                                                                           
“že deti novoprisťahovaných obyvateľov majú veľmi dobrú zábavu, keď ka-                                                                                             
meňmi z ulice hádžu na evanjelické zvony a nikto im za to nič nepovie. 
Pekná morálka, chvályhodní rodičia. Takto budú reprezentovať noví oby-
vatelia Slovákov pred cudzincami v Tatrách... Prosíme Vás, aby ste ráčili 
láskave poučiť Národný výbor, aké má práva, čo smie a čo nesmie a ako sa 
má obyvateľstvo chovať i voči majetku ev. a. v. cirkvi a že MNV je vlastne 
morálne viazaný takýto majetok ochraňovať a nie pomáhať ho ničiť. Mohlo 
by im stačiť, že zničili súkromný alebo národný majetok.” 

Viaceré pôvodne čisto nemecké obce dostali po vojne novú “tvár”. Veď 
napr. do Veľkej Lomnice prišli kolonisti z cca 100 rôznych obcí. Inak nebolo 
ani v Žakovciach (kde ostali len tri pôvodné národnostne zmiešané rodiny), 
Mlynici, Starej Lesnej, Tvarožnej, Ľubici, Vrbove, Výbornej, Stráňach pod 
Tatrami, Rakúsoch, Podhoranoch atď. Hneď po skončení vojny Evanjelický 
a. v. biskupský úrad v Košiciach i Evanjelický a. v. seniorský úrad vo Veľkej 
pri Poprade zisťovali, čo z evanjelických kostolov zmizlo následkom eva- 
kuácie i “zásluhou” príchodu kolonistov. Farár Spišák mal obrovský obvod 
od Starej Lesnej až takmer po hranice s Poľskom, ale práve vďaka tomu 
môžeme zistiť, čo sa v okolí Kežmarku dialo. Obvod bol síce priestorovo 
naozaj veľký, ale bolo v ňom len 450 slovenských evanjelických duší, pritom 
samotný Kežmarok ich nemal ani 200.

Citujeme z listu biskupskému úradu zo dňa 31. júla 1945: “Matriky a cen-                                                                                               
nejšie archiválie všetkých farských úradov nemeckých boli odvezené do Ne- 
mecka, ale že kde, to sa nevie. Ostatné spisy, ktoré tu ostali, poväčšine horliví 
vojaci a civili spálili alebo rozvláčili... Veľkú knižnicu bývalého evanjelického 
lýcea v Kežmarku sme ubránili... Z Huncoviec odviezli Nemci oltárny obraz 
a z Veľkej Lomnice tiež. Po ostatných zboroch je ťažko zistiť, čo odviezli                                                                                      
a čo slovenskí kultúrni kresťania pokradli. V Tvarožnej vykradli kostol i faru,  
zlodejov sme zistili, ale nesmie sa im nič stať, lebo z luteráka si údajne 
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pani veliteľa milície kostým chce dať alebo dala ušiť. Do nemeckých obcí 
nám navozili nových obyvateľov, pred ktorými nie je nič sväté a ukradnú 
ešte aj nás. Tu niet ľudí, ktorí by mali pochopenie pre pamiatky, ale zato                
po nich zostane pamiatka neľudského barbarstva, aké dejiny nepoznajú.”

Niektoré debny s archiváliami (napr. aj z Kežmarku) sa našli v Čechách a 
veci sa poväčšine vrátili tam, kam patrili. V Kežmarku išlo hlavne o matriky.                                                                                     
Nepoškodené ostalo aj spovedné náčinie. To najcennejšie zo 17. storočia 
odmietol dať na evakuáciu kurátor nemeckého zboru a niekdajší riaditeľ 
Evanjelickej a. v. dievčenskej meštianskej školy Otto Bruckner a zakopal ho 
do zeme, čím ho v skutočnosti zachránil. Nevrátil sa však napr. evakuovaný 
inventár nemeckého gymnázia a bez stopy sa stratili z lyceálnej knižnice                
aj niektoré unikátne spišské vydania, resp. diela Spišiakov (napr. všetky diela,                                                                                                   
ba aj pamätník cisársko-kráľovského matematika a kežmarského obyvateľa 
Dávida Frölicha, o ktorých s istotou vieme, že boli v knižnici ešte pred  
vojnou).

Kým kežmarské cirkevné budovy neboli prechodom frontu až tak veľmi 
poškodené (na kostoloch boli vybité okná, na nemeckej fare mali vojaci kan-                                                                                          
celárie a vojenskú kuchyňu, vojsko obsadilo aj evanjelické gymnázium, 
evanjelickú dievčenskú meštianku, ako aj internát gymnázia – majetok cirkvi), 
z listu farára Spišáka zo 14. septembra 1945 sa dozvedáme, že napr. fara                 
v Ľubici “najviac utrpela po oslobodení rabovaním miestnych obyvateľov              
– neostalo tam nič, len steny, aj tie boli poškodené.” Očití svedkovia i dnes 
spomínajú, ako prisťahovalci z rusínskych oblastí vyhadzovali von oknami 
fary nemecké cirkevné knihy a spevníky, ba dokonca jedna žena roztrhala 
Bibliu a vyhadzovala ju po jednotlivých stranách. Onedlho zomrela, čo každý 
považoval za trest Boží. 

V Spišskej Belej bolo “odcudzené zariadenie cirkevnej kancelárie, ktoré 
však bude vrátené, lebo ho odcudzil tajomník KSS, sám sa k tomu priznal.”  
V Majerke bola poškodená cirkevná škola “rabovačkou miestneho obyvateľ- 
stva a novoprisťahovalcami.” V Rakúsoch faru vykradli a “z kostola oltárne 
rúcha spálili ruskí vojaci”. V Holumnici fara bola poškodená “rabovaním novo-                                                                                                
nasťahovaných obyvateľov, lebo tí všetci trpia ťažkou kleptomániou, z ktorej 
ich nemožno vyliečiť...” V Lomničke ostal kostol nepoškodený, bol pred opra-
vou, ale farár Spišák dal eternity odviezť, aby ich kolonisti nerozkradli. Zrejme 
k oprave nedôjde, lebo “niet výhľadu, že by sa tam evanjelici nasťahovali. 
Noví obyvatelia sú Rusíni.” (V súčasnosti sú obyvateľmi Lomničky už len 
Rómovia a o kostole ako sakrálnej stavbe sa už nedá hovoriť – pozn. N. B.)

Situáciu v okolí Kežmarku dokresľuje list farára Spišáka z 18. septembra 
1945: “Pomery sú tu hrozné. Ľudáci slávia svoj triumf pod červenou zásta-
vou. Pri kolonizácii nechcú pripustiť sem evanjelikov a chceli by ešte aj 
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cirkevné majetky zhabať. Nasťahovali sem samých... zlodejov a darebákov. 
Máme veľmi zlé vyhliadky do budúcnosti. Budeme aj hladovať, lebo všetko 
bude znivočené. Je to veľmi smutný obraz. Títo zlodeji si nerobia starosti, čo 
bude, či sa tam udržia alebo ich vyložia, oni nemôžu nič stratiť. Rozkradli                     
všetko, odvláčajú do svojich domovov... Veď ešte dosiaľ sa nevie, čo bude 
s Nemcami. Ak tu zostanú, musia mať možnosť aj žiť.” 

Žiaľ, opak bol pravdou. Z pôvodného nemeckého obyvateľstva ostala len                                                                         
hŕstka. Nedivme sa, že farár Spišák sa stal pre svoju smelosť tŕňom v oku                        
pre nastupujúcu KSS a pre jeho nekompromisné jednanie mu nakoniec                                                                                
roku 1952 odňali štátny súhlas na pôsobenie v Kežmarku a v celom Výcho-
doslovenskom kraji. Po odňatí súhlasu bol pol roka bez miesta a platu.

Po nemecky sa nesmeli odbavovať služby Božie ešte ani v polovici                                                                    
50. rokov – keď ďalší kežmarský farár Alexander Kowarik chodil do Vr- 
bova, musel vždy dávať pozor, kto sedel v kostole. Ak tam boli iba Vrbov- 
čania, kázal po nemecky. Ak uvidel neznámu tvár, po slovensky. Boho-                                                                                   
služby a Večera Pánova v nemeckom jazyku sa obnovili po novembri 1989 
v Kežmarku. Avšak po roku 2002 zanikli – nemali sa už pre koho slúžiť.

Nemeckí evanjelici na Hornom Spiši po II. svetovej vojne

Ondrej Spišák, evanjelický farár v Kežmarku
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BIJACOVCE V 20. STOROČÍ OČAMI POZOROVATEĽA

Pavol Kalinay1

 Tento dejinný úsek Bijacoviec, ako rázovitej spišskej obce pod Braniskom, 
možno rozdeliť do štyroch na seba nadväzujúcich etáp:
Prvá etapa: Obdobie na konci Rakúsko-uhorskej monarchie (do r. 1918)
Druhá etapa: Obdobie ČSR až po jej prvý zánik (do r. 1939)
Tretia etapa: Obdobie Slovenskej republiky v čase 2. svetovej vojny 
            (1939 – 1945) 
Štvrtá etapa: Obdobie po druhej svetovej vojne (po r. 1945)

 

Obdobie na konci Rakúsko-uhorskej monarchie 

Pred rokom 1848 boli Bijacovce ešte poddanskou obcou panstva Csá- ky-
ovcov. Vcelku medzi obcou a panstvom panovali pomerne dobré a korektné                                                                               
vzťahy, až na prípad, keď sa obec v čase cholery (v r. 1831) vzbúrila proti 
vrchnosti, viniac ju, že svojím počínaním (sypaním práškov do studní) pod- 
porila šírenie cholery. Pochopiteľne príčina vzbury tkvela v nespravodlivom 
sociálnom postavení poddaných a vzbura bola iba ventilom ich určitej ne-
spokojnosti. Vtedy na šibenici odvislo niekoľko ľudí z obce, na čele s rich-                                                                                    
tárom. Dodnes je známe miesto na pomedzi Bijacoviec a Pongracoviec, kde                   
stala šibenica. Vtedy si Bijacovčania vyslúžili titul rebelianci, ktorý sa 
dodnes traduje. Grófske panstvo Csákyovcov, ako patróni farnosti sa celkovo  
vzorne staralo o jej potreby. Určitým negatívom bola však istá závislosť                       
miestneho farára na panstve. Je známe, že napr. farár Vencko, významná                                                                                               
osobnosť na Spiši, bol v tom čase dosť závislý na svojom patrónovi z ro-
diny Csákyovcov. Podobná situácia bola aj inde na Spiši. Tým však sa nedá 
pochybovať o úprimnom slovenskom cítení bijacovského farára Vencku,  
čo je celkom evidentné z jeho ďaľšej činnosti, najmä v literárnej oblasti.                 
V Bijacovciach krátky čas pôsobil aj neskorší spišský biskup Ján Vojtaššák 
(v r. 1903 – 1904) ako kaplán, čo zanechalo pozitívnu stopu vo vedomí oby-                                                                                            
vateľov obce, prežívajúcich vtedy krušné časy tuhej maďarizácie popri 
sociálnej biede. 

Zaujímavý pohľad sa črtá na situáciu v kultúrnej oblasti a vo vzdela- 
nostnej úrovni obce. Z radov miestnej inteligencie treba uviesť niekoľko 

Bijacovce v 20. storočí očami pozorovateľa

1 Spomienky bijacovského rodáka uverejňujeme ako uznanie a dar autorovi k jeho osemde-                        
siatým narodeninám, ktoré oslávil 18. mája 1933.
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osobností, na niektorých z nich sa prejavoval citeľný vplyv maďarizácie, 
aj keď zostávali naďalej úprimnými príslušníkmi svojej čisto slovenskej 
rodiny. Bol to predovšetkým akademický maliar Andrej Bača, pôsobiaci                     
v Budapešti ako vysokoškolský učiteľ na polytechnike, ktorý si zobral za 
ženu poľskú grófku, a v Bijacovciach, kam chodieval cez letné prázdniny, 
si dal postaviť ateliér, ktorý je dodnes známy ako dom „na pustyni”. Avšak 
nedá sa celkom označiť za promaďarsky orientovaného intelektuála (pri jeho 
orientácii zrejme zohrala značnú rolu skutočnosť, že bol fi nančne podporo- 
vaný grófskou rodinou Csákyovcov ako talentovaný študent). Je na to jeden 
dôkaz. Známy slovenský spisovateľ a maliar Janko Alexy si veľmi dobre spo-                                                                                           
mína na Andreja Baču, odborného asistenta na technike v Budapešti.2 Keď 
prišiel za Bačom so skupinou slovenských akademikov, aby ho požiadal o ur-                                                                                            
čitú pomoc v prospech týchto slovenských študentov, ten ich otcovsky prijal, 
vyzval k opatrnosti v ich aktivitách ako slovenských vlastencov. Z postoja 
Baču k slovenským akademikom a tiež z rozhovoru s ním si ho J. Alexy jedno-                                                                                     
značne otypoval ako slovensky citiaceho človeka. 

Druhou takou osobnosťou je Matej Rusnák, vyšší štátny úradník v Bu-  
dapešti, dosť promaďarsky orientovaný, zrejme asi kvôli kariére a uplatneniu. 
Dokonca si aj pomaďarčil svoje meno na Mátyas Oroszy. Taktiež pestoval 
veľmi dobré vzťahy s rodinou v Bijacovciach, kam pravidelne chodieval                 
so svojou rodinou cez letné prázdniny. Žiaľbohu, jeho rodina sa celkom 
pomaďarčila.

Istou výnimkou v tomto smere bola ďalšia významná osobnosť z Bija- 
coviec – Dr. Ján Seman, spišský kanonik a dlhoročný riaditeľ Učiteľského 
ústavu na Spišskej Kapitule. Vďaka jemu mnoho chlapcov z rodnej dediny                                    
ako aj z iných okolitých obcí získalo učiteľský diplom, a tak dostalo správnu 
kresťanskú svetonázorovú orientáciu pre budúce ťažké časy útlaku. O tom 
sa bolo možné presvedčiť pri stretnutiach s viacerými ešte žijúcimi abitu- 
rientami tohto ústavu, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1993 a 1999 v Spiš-
skej Kapitule. Dr. Ján Seman, ako riaditeľ najstaršieho ústavu pre výchovu 
učiteľov v Uhorsku (od r. 1904), napísal monografi u o tomto ústave v ma- 
ďarskom jazyku, ale po roku 1918 sa plne zapojil do epochálnych plánov 
Jeho. E. Jána Vojtaššáka, sp. biskupa3 pri vytváraní a ďalšom organizovaní 
tohto moderného ústavu, ktorého riaditeľom bol až do r. 1932. Bol veľkým 
dobrodincom a mecénom rodnej obce. 

2 ALEXY, J.: Osudy slovenských výtvarníkov. Bratislava 1948.
3 VENCKO, J.: Z dejín okolia Spišského hradu. Spišské Podhradie 1940.
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Obdobie ČSR až po jej prvý zánik 

Vznik ČSR po prvej svetovej vojne nastal do slova v hodine dvanástej 
pre slovenskú sociétu. Tuhá maďarizácia, odcudzenie inteligencie, zlá so-
ciálna situácia (v dôsledku dožívajúceho feudálneho systému) boli príčinou 
naznačeného stavu. Keby vtedy, teda na začiatku vzniku ČSR, bolo vypísané 
referendum, možno by bolo zle dopadlo pre vznik nového štátu. Mnohí 
totiž nechápali, že vznikom nového štátu sa vytvorila ďaleko priaznivejšia 
situácia pre rozvoj slovenského národa ako v starej monarchii. Nastala teda                                              
nová situácia s novými problémami. Nová vláda v Prahe si chcela získať na 
svoju stranu široké vrstvy obyvateľstva rozsiahlou parceláciou pôdy, v prí-                                                                                      
pade Bijacoviec parceláciou časti grófskej pôdy. Pod pláštikom veľkorysého 
prideľovania pôdy žiadalo sa členstvo v agrárnej strane, ktorá bola akýmsi 
trojským koňom presadzovania centralistickej politiky vlády v Prahe voči 
Slovensku. Táto politika sa uskutočňovala najmä v citlivej národnostnej 
otázke, kde presadzovali, ako je známe, myšlienku jednotného českoslo-                        
venského národa, ktorá bola v podstate nereálnou fi kciou. V sociálnej ob- 
lasti naďalej pretrvávala nezamestnanosť. Mnoho mladých ľudí odchádzalo                        
za zárobkom do Ameriky a tam, keď našetrili nejaké doláre ťažko pracujúc                  
v baniach, železiarňach, vracali sa domov a za našetrené peniaze kúpili role.                                                                                                
(Napr. môj starý otec, po svojom veľmi oneskorenom návrate zo zajatia             
v Rusku – doma si mysleli, že už zahynul na fronte – vydal sa až dvakrát                 
do Ameriky a po každom návrate kúpil role pod Spišským hradom, ako 
to hovorieval, pre svojich vnukov). Pochopiteľne, že taký človek bytostne 
zrastený s pôdou si veľmi vážil, keď za podstatne priaznivejších podmienok 
získal ďalšie role cez parceláciu časti grófskej pôdy priamo v chotári a bez 
škrupúl sa stal „argalášom”, čiže členom agrárnej strany. 

V tom čase na dedine silne začala zapúšťať korene Slovenská ľudová 
strana na čele s Andrejom Hlinkom, ktorá si postupne ziskávala dôveru ľudí 
svojím autonomistickým, národne orientovaným programom, ktorý sa opieral 
o kresťansko-katolícku náboženskú orientáciu. Napokon táto orientácia pre-
vládla nad hmotnými výhodami, ktoré ponúkala agrárna strana. K ľudovej 
strane sa pridala aj dedinská chudoba (drobní remeselníci a želiari), keďže 
vplyv komunistov a sociálnej demokracie bol v tomto čase ešte zanedba-              
teľný. Vtedy ľudi odstrašoval už známy protináboženský postoj tých strán 
a tiež to, že tu neboli robotníci, pracujúci v priemysle. Napr. v Bijacov-                                                                       
ciach dlhé roky za prvej ČSR bol iba jeden jediný komunista (Pivovárnik), 
hoci jeho rodina (žena, deti) bola nábožensky založená na takej úrovni ako 
ostatní veriaci z Bijacoviec. Nie je známe, ako sa tento jediný komunista 
dostal k svojmu presvedčeniu, ale neskôr zahynul v koncentráku. (Zaujímavé 
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je, že jeho vnuk je teraz dobrým organistom v kostole a najnovšie aj sta-
rostom v obci). 

Pôsobenie dvoch medzivojnových strán v Bijacovciach (agrárnej i ľu-
dovej) značne polarizovalo vtedajšiu spoločnosť na dva tábory, takmer ako 
dnes, s jedným rozdielom, že neviedlo až k toľkej nenávisti, nevraživosti 
ako dnes medzi ľuďmi. Aj vtedy padali sem tam facky na predvolebných 
zhromaždeniach, neraz i krv tiekla pri ostrejších výmenách názorov, ale ne- 
viedli sa až také špinavé kampane proti politickým protivníkom ako dnes. 
(V tejto súvislosti si spomínam ako môj starý otec bol poranený na nejakom, 
možno predvolebnom zhromaždení v Spišskom Podhradí, na ktorom rečnil  
A. Hlinka. Dedo sa s kýmsi poškriepil v prospech A. Hlinku a dosť si potom 
ťažkal, že ho na súde nepodržali ľudáci preto, lebo vedeli, že volil agrárnu 
stranu). Pri voľbách dochádzalo ku kurióznym situáciám, keď jeden člen 
rodiny volil ľudákov a druhý agrárnikov. 

Po náboženskej a sociálnej stránke vládla v Bijacovciach v podstate istá 
znášanllivosť a vzájomné porozumenie (až na bežné vlastnícke spory, že ten 
ktorý sused si privlastňuje širšiu brázdu na poli, než mu patrí). Peňazí bolo 
veľmi málo, ale ľudia sa dokázali uskromniť v malom. Domnievam sa, že 
ľudia vedeli lepšie rozlišovať medzi dobrom a zlom ako v súčasnosti. Keď 
sa niekto dopustil niečoho zlého, čakal spravodlivý trest (neraz i vykričanie 
priamo z kazateľnice a pociťovaná hanba). Pravidelne po desatich rokoch, sa 
konali ľudové misie (teda isté duchovné cvičenia vo farnosti), ktoré konali 
obyčajne misionári z reholí a trvali celý týždeň. Vtedy sa obmedzil bežný 
život a práca na minimum. Obyčajne sa misie končili spoveďou všetkých 
farníkov a ich pristúpením k sv. prijímaniu. S odstupom času predsa možno 
konštatovať isté slabiny náboženského života. Bolo v tom dosť formálnych 
prvkov. Ľudia neboli dostatočne pripravení po duchovnej stránke, najmä       
v otázkach viery, pre budúce krušné časy, ktoré čoskoro mali prísť po druhej 
svetovej vojne. 

V kultúrnej oblasti sa zintenzívnila divadelná činnosť miestneho ochot-
níckeho spolku pod vedením učiteľa, alebo mladého kaplána, ktorí požívali 
úctu a vážnosť ako nikdy potom, v čase totality. Neskôr sa v organizovaní 
ochotníckych divadiel stále viac a viac angažovali miestni študenti, ktorých 
počet potešiteľne vzrástal, najmä vďaka blízkosti už spomínaného Učiteľského 
ústavu na Spišskej Kapitule a Gymnázia v Levoči. Po absolvovaní prepa-
randie viacerí učitelia z Bijacoviec sa ocitli na rôznych miestach Slovenska, 
kde sa úspešne zapájali do vzdelávaco-osvetovej práce, na základe svojej 
solídnej vzdelanostnej úrovne a kresťanskej orientácie, získanej počas stúdia 
v Spišskej Kapitule. O tom svedčia viaceré príklady (napr. Ján Ševčík, Ján 
Kál, Ján Slezák, ktorí pôsobili na východnom Slovensku, Štefan Varga a Ján 
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Kalinay na západnom Slovensku). Absolventi Gymnázia v Levoči väčšinou 
pokračovali na vysokoškolských štúdiách v zahraničí (napr. Valentín Kalinay 
v Insbrucku v Rakúsku) a v Prahe (Štefan Štofko a Ján Štofko). Dr. Va-                  
lentín Kalinay sa stal neskôr profesorom dogmatiky v kňazskom seminári   
na Spišskej Kapitule, Ing. Štefan Štofko riaditeľom výstavby Oravskej prie-
hrady a Ing. Ján Štofko riaditeľom geologického prieskumu v Žiline, kde aj 
tragicky zahynul. Ako vidieť z uvedených príkladov na malú dedinku pod 
Braniskom to bol pomerne slušný podiel inteligencie k celkovému počtu oby-                                                                             
vateľstva (sotva jednej tisícky).

Obdobie Slovenskej republiky počas 2. svetovej vojny 

Ľud na slovenskom vidieku nebol až tak informovaný o tom, čo sa deje 
vo svete a vo veľkej politike ako dnes. O Hitlerovi možno kde-tu počuli 
iba z rozprávania ľudí (napr. jeden o sebe tvrdil, že slúžil spolu s Hitlerom                     
v rakúsko-uhorskej armáde v jednom regimente). Rádiá pred vojnou boli veľ-                                                                               
kou zriedkavosťou na dedinách a ľudia sa na rozhlas dívali ako na malý 
zázrak. Zrazu sa dozvedeli, že na Slovensku v októbri 1938 bola vyhlásená 
autonómia a o pár meiacov neskôr vlastný samostatný štát. Jednoduchí ľudia 
skoro si neuvedomovali, za akých okolností vznikol. Ľudia prijali vyhlásenie 
samostatnosti s veľkým nadšením. Myslím si, že v tom čase sa sotva našiel 
niekto na slovenských dedinách, ktorý by sa neradoval zo vzniku vlastného 
štátu. Zbierky na zlatý poklad Slovenska boli tak spontánne, že sa sotva dajú 
porovnať s podobnou akciou po vzniku samostatnosti v roku 1993. To, že 
prezidentom štátu sa stal katolícky kňaz Dr. Jozef Tiso bolo celkom priro-
dzené a prijateľné, vzhľadom na vážnosť duchovného stavu, pretrvávajúcu 
už celé stáročia v mysliach jednoduchých ľudí, ktorí videli v tom záruku 
spravodlivosti v novom štáte pre všetkých.

Aj v Bijacovciach nová situácia bola plne akceptovaná, najmä mladšou 
generáciou. Začiatok všeobecnej spokojnosti z novej situácie bol skalený 
necitlivým prístupom k jedinej židovskej rodine Štárkovcov, ktorí vlastnili 
krčmu na dolnom konci obce. Pod vplyvom akejsi antižidovskej psychózy, 
prameniacej ešte z minulosti, v čase jarného roztápania sa snehov roztopašní 
mládenci vyniesli rôzne veci tejto rodiny na potok, a tým upchali prietok 
vody cez most, čím došlo k vyliatiu jarných vôd z jeho koryta Po tomto 
hlúpom, nerozvážnom čine, židovská rodina opustila Bijacovce, alebo bola 
donútena odísť (to už si nepamätam). Neskôr sa rozniesla správa, že dvoch 
synov tejto židovskej rodiny videli v pracovnom tábore v Seredi a o iných 
sa stratili stopy. Po vojne sa už nik z tej rodiny nevrátil. Teda popri radosti           
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z vyhlásenia samostatnosti mi utkvela v pamäti aj takáto smutnejšia spo- 
mienka z detstva na vtedajší čas očakávania a nových nádeji na lepší život 
v nových podmienkach spoločnosti.

Treba však konštatovať, že život v obci sa predsa len začal cíteľne zlep-
šovať po každej stránke. Náboženský život sa zintenzívnil najmä príchodom 
mladých kaplánov, ktorí sa stali inšpirátormi nového duchovného života, 
najmä s mládežou. Farár Vencko mohol jednoznačnejšie prejaviť svoje kres-                                                                                        
ťanské a národné cítenie podporou týchto mladých kňazov, zapálených                 
za duchovnú obrodu a povznesenie obce a jej veriacich. (Zdá sa, že hospo-
dárenie na farskom majetku, ako dôsledok minulého času, cítil ako zbytočnú 
príťaž svojho poslania – ale nám chlapcom, miništrantom, sa vždy čosi ušlo             
zo zimných zásob ovocia, keď už doma o takom niečom nebolo „ani chýru,            
ani slychu”). Činnosť mladých kňazov sa prejavovala najmä v práci s mlá-                                                                                          
dežou, organizovaním ochotníckych divadiel, spoločných výletov, atď. 
Takým bol Jozef Dragoš – Alžbetinčan. Po odchode z Bijacoviec odišiel                   
do zahraničia (do Ríma a do Kanady), kde údajne veľmi úspešne pôsobil 
medzi krajanmi v cudzine aj ako náboženský spisovateľ, redaktor kato-          
líckej tlače a zostavovateľ modlitebných knižiek. Druhým takým bol                                                                            
Dr. Jozef Ligoš, ktorý sa svojím duchovným pôsobením na mládež hlboko 
zapísal do detských duší. Z Bijacoviec odišiel na Spišskú Kapitulu, do bo-
hosloveckého seminára, kde sa stal špitituálom a profesorom. Neskôr, v čase 
dubčekovského odmäku, sa stal generálnym vikárom spišskej diecézy, ktorá                                                                                          
po biskupovi Vojtaššákovi, veľkom martýrovi Slovenska, nemala svojho  
sídelného biskupa. Jeho pôsobenie v tejto funkcii bolo skutočným po-                                                                                                   
žehnaním pre celú diecézu, aspoň na krátky čas, pretože predčasne zomrel              
za dosiaľ nevyjasnených okolností, keď všemocní cirkevní tajomníci hrubo                     
obmedzovali činnosť cirkevných predstaviteľov. Po Dr. Ligošovi prišiel              
na kaplánske miesto Dr. Lajoš, ktorý vyštudoval v Ríme v známom Russicu 
pre prípravu misionárov do býv. ZSSR. Bol skôr pragmaticky založeným člo-                                                                                           
vekom, o čom svedčí skutočnosť, že po vojne popri svojom krátkom pro-
fesorskom pôsobení v bohosloveckom seminári vykonával aj určitú funkciu      
v miestnej správe Spišského Podhradia za Spišskú Kapitulu. (Ešte pred zru-
šením bohosloveckého seminára sa oženil, bol odvolaný z miesta profesora 
a údajne sa stal propagandistom strany). 

Po sociálnej stránke život v tomto období v obci sa tiež značne zlepšil. 
Peňazí bolo viac ako predtým, ľudia si mohli viac zarobiť. Nebola veľká 
nezamestnanosť. Jednoducho život sa stal menej ťažkým oproti predchádza-
júcemu obdobiu, hoci na východe zúrila krutá vojna. Obec to výraznejšie 
nepociťovala, iba ak v tom, že viacerí mladí, narukovaní na prezenčnú 
službu, museli ísť na východný ruský front. Neskôr došlo aj k rekviráciám 
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a kontrole pri mlátení obilia (stredoškolskí študenti z obce boli takými                   
kotrolórmi priamo pri mláťačkách). Bolo však vojnové obdobie a do určitej 
miery každý to aj tak chápal. Boli aj nedostatkové tovary (napr. cukor, 
mydlo), ktoré sa ľudia snažili nahradiť iným (napr. domácou výrobou                        
cukru a výrobou mydla z kostí). V roku 1942 bola v Bijacovciach zave-    
dená elektrina, čo znamenalo ďalšie zlepšenie životnej úrovne (prestali 
„gaple” s konským pohonom napr. pri rezaní sečky, začalo sa s motorickým 
pohonom šrotovníkov pre prípravu krmiva, sejačky, atď.). 

Po politickej stránke možno pozorovať zaujímavú polarizáciu síl priamo              
v jednej politickej strane – HSĽS. Po vzniku samostatného štátu sa strana      
v Bijacovciach začala vnútorne deliť na dve skupiny (podľa dnešného slovníka 
na dve frakcie): na skupinu radikálnejšiu, ktorej predstaviteľom a zároveň 
predsedom bol sám farár J. Vencko. K tej skupine sa hlásili chudobnejšie 
vrstvy (ako napr. želiari na grófskom majetku, drobní remeselníci, obecný 
pastier kráv, ktorí očakávali zrejme z toho nejaké vylepšenie svojej sociálnej 
situácie). Do tejto skupiny patrili aj gazdovia jednej časti obce dodnes na-
zývanej „Hlinkov riadok”, na čele s Jánom Ševčíkom, vládnym komisárom 
(teda starostom) Bijacoviec po roku 1943, ktorého však po prechode frontu 
odvliekli do Ruska, kde aj tragicky zahynul. Z tejto skupiny niektorí sa stali 
aj členmi Hlinkovej gardy, ktorá v Bijacovciach sa len veľmi pomaly ujímala, 
keďže gazdovské vrstvy obce inštinktívne vycítili jej radikalizmus, ku ktorému 
necítili dôveru. Druhá skupina, ktorú by sme mohli označiť ako „umiernení 
ľudáci” sa grupovala väčšinou z ostatných obyvateľov Bijacoviec, ktorí tiež 
úprimne privítali osamostatnenie, ale činnosť gardy bola im cudzia a v nej 
sa neangažovali. Do tejto skupiny patril aj Ján Kalinay, môj otec, ktorý hneď 
po osamostatnení štátu bol zvolený za starostu obce – do roku 1943, keď 
ho nahradil už spomínaný Ján Ševčík. Tým, myslím si, bol zachránený život 
môjho otca, pretože keby bol pokračoval vo funkcii, bol by ho stihol osud 
zavlečenia do sovietskych gulagov ako J. Ševčíka, ktorý sa ako predstaviteľ 
obce musel kontaktovať s Nemcami, najmä po potlačení povstania a tesne 
pred prechodom frontu. Celkove možno konštatovať, že život na dedine sa 
pokojne odvíjal vzhľadom na vtedajšie podmienky a zúriacu vojnu na východe. 

Vypuknutie SNP urobilo koniec pokojnej atmosfére, hoci sa dediny pri-
amo nedotklo. Objavil sa nový fenomén času – pojem „partizán”. Ľudia sa 
zrazu dozvedeli, že k partizánom sa pridal aj istý mladý muž z Bijacoviec 
(J. Franko), ktorý dovtedy slúžil ako sluha u jedného gazdu. V októbri 1944 
dostal Franko tajný odkaz od starostu Šefčíka, aby sa rýchlo schoval. On 
okamžite utiekol po jednej časti obce, po druhej ho už išli zatknúť Nemci, 
v sprievode starostu, ktorý ich musel sprevádzať pri takejto akcií. Z rozhlasu 
sa ľudia dozvedeli, čo sa stalo na strednom Slovensku. Ale všetko to bolo 
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pre nich cudzie. Nemali dôvod, prečo by novú situáciu mali vítať s radosťou. 
Zakrátko sa smerom k Prešovu alebo opačne cez Branisko začali presúvať 
kolóny nemeckej armády a od Vyšného Slavkova skupiny vojakov slovenskej 
armády, ktorú odzbrojili Nemci na východe Slovenska. Ľudia boli akosi 
zneistení a s obavou pozerali do budúcnosti, čo spôsobí príchod blížiaceho 
sa frontu. A vzdialené dunenie kanónov od Karpát bolo neklamným dôka-
zom toho, že ten čas sa rýchlo blíži. Pred Vianocami Bijacovce boli plné 
nemeckých vojakov. Všetci chlapi chodili kopať zákopy okolo Levoče a za- 
čali sa ukrývať pred hroziacou im deportáciou. Samotní nemeckí vojaci sa 
správali vcelku slušne. (Pre ilustráciu ich správania uvediem príklad jedného 
vojaka, ktorý býval v našom dome. Otec odišiel s inými chlapmi do lesa, 
aby sa zachránil pred deportáciou. Práve sa nám narodil pred Vianocami 
najmladší brat. Ten Nemec pomáhal mame ukryť veci na bezpečné miesto. 
Pravda, u susedov boli aj takí Nemci, ktorí chceli pozabíjať aj naše ošípané 
a len vplyv vyššieho nemeckého dôstojníka, ktorý tiež býval u nás, zachránil    
situáciu). Front nakoniec prešiel cez našu obec bez spôsobenia väčších škôd.                                                                                      
Červená armáda, ktorú predchádzali nie príliš optimistické správy, obišla 
Branisko smerom na Krompachy (na ľavo), na Ľubicu, Kežmarok (na pravo) 
a od Vyšného Slavkova cez Bijacovce prešla česko-slovenská brigáda na čele  
s gen. Ľ. Svobodom, takže zmeny prebehli vcelku bez väčších ťažkostí.

Obdobie po druhej svetovej vojne 

Keď aj obvyklý život v obci sa po prechode frontu veľmi nezmenil, 
predsa len bolo cítiť, že nastali nové tvrdšie časy. Ľudí začali predvolávať 
do Levoče na policajné výsluchy. Asi štyroch z dediny (vrátane Jána Šef- 
číka, starostu obce) zaistili a odovzdali sovietskej polícií (NKVD), ktorá                         
ich s mnohými ďalšími, často aj s úplne nevinnými ľuďmi, odvliekla do so-                                                                                            
vietskych gulagov, kde mnohí z nich našli svoju smrť, (medzi iným i už spo-                                                                                                    
mínaný Ján Šefčík). V pokojnom živote dediny predsa len nastal istý nepo-
koj, najmä v doterajších ľudských vzťahoch. Z ničoho nič sa objavili v obci                                                                                            
komunisti, a to i z radov bývalých ľudákov a z miestnych drobných remesel- 
níkov. Táto nová polarizácia občanov v obci bola pravdepodobne vyvolaná 
novou a zároveň poslednou parceláciou grófskeho majetku, hlavne pôdy. 
Posledný gróf Michal Csáky odišiel do cudziny s celou svojou rodinou ešte  
pred príchodom frontu. Neslúži ku cti Bijacovčanov, že niektorí z nich pod-
ľahli povojnovej psychóze a propagande o triednom nepriateľovi. Vnikli             
do kaštieľa, pobrali si kusy historického nábytku a čo bolo nepochopiteľne 
barbarské, že vyhodili celý archív na dvor kaštieľa (a my deti, v svojom 
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fi latelistickom zápale, sme vystrihovali známky z archívnych listov). Začalo 
sa hovoriť o triednom nepriateľovi a mnohí z chudobnejších ľudí veľmi 
ľahko podľahli tejto propagande. Získali pôdu, ktorú aj tak za krátky čas,                
s ľahkým srdcom, odovzdali do JRD. To je rozdiel oproti iným, ktorí už 
dávno vlastnili pôdu a museli sa jej „dobrovoľne” zriecť.

Po tomto značne chaotickom začiatku povojnového obdobia, keď došlo   
k obnove ČSR, ale predsa len v odlišných podmienkach ako počas prvej 
ČSR, sa uskutočnila istá stabilizácia pomerov. Do dediny prišli za sebou dvaja 
kapláni (Štefan Maitner, rodák zo Sp. Podhradia a Štefan Baláž, rodák zo Smi-                                                                                                 
žan), ktorí začali intenzívne pracovať s mládežou, s deťmi. Nacvičovali sa 
ochotnícke divadlá, v ktorých začali pracovať aj bijacovskí študenti, najmä 
počas letných prázdnin. Veľká sála v kaštieli sa ukázala byť vhodným miestom 
pre také podujatia. Pamätam sa na jednu z posledných hier – Svetlo z hôr, 
z mexického prostredia, ktoré svojou náplňou bolo už akousi predzvesťou 
situácie, ktorá mala nastať o pár rokov neskôr. V politickej oblasti po zá-
kaze HSĽS boli založené dve nové strany: demokratická a komunistická.                     
V demokratickej strane boli väčšinou členovia zakázanej ľudovej strany, kým 
v komunistickej sa grupovali robotníci, želiari, drobní remeselníci, tiež bývalí 
členovia zakázanej ľudovej strany, ktorí čakali od novej situácie vylepšenie 
svojich sociálnych pomerov, uverili novej propagande, ale pritom väčšinou 
naďalej zostali veriacimi. Totiž zo začiatku ideológovia komunistickej strany 
len veľmi opatrne ukazovali svoju ateistickú tvár. Snažili sa ľudí presvedčiť,                                                                                                     
že ide iba o ich dobro, že Ježiš Kristus bol prvým komunistom, atď. Avšak 
voľby v roku 1946 s veľkou prevahou vyhrala demokratická strana. Skryté na-                                                                                               
pätie naďalej pretrvávalo a s blížiacim sa februárom r. 1948 neustále narastalo.

Ďalšie obdobie (po roku 1948) bolo poznačené najmä založením JRD 
(Jednotného roľníckeho družstva) a postupným nátlakom ľudí na vstup                 
do družstva (na oko vraj dobrovoľným). Pochopiteľne, najväčší tlak sa vyví-                                                                                                  
jal na tých, ktorých deti študovali. Tí, ktorí prišli k pôde parceláciou grófského 
majetku, vstupom do družstva nemali čo stratiť, pretože ešte nenadobudli  
taký vzťah k pôde, ako tí, ktorí vlastnou námahou a drinou získali role 
(trebárs ťažkou prácou v Amerike), alebo ich získali ako dedičstvo z pred-
chádzajúcich generácií. Takíto sa ľahko nechceli vzdať svojho vlastníctva                
a veru sa nehrnuli dobrovoľne do družstva. Ponajprv začal nátlak na tzv. 
kulakov, ktorým hrozila deportácia z dediny. Na šťastie v Bijacovciach sa 
neuskutočnilo takéto niečo (ako napr. v Ordzovianoch, v susednej obci),              
čo slúži ku cti Bijacovčanov. Avšak miestna správa sa snažila pritlačiť stred-
ných roľníkov zvyšovaním povinných dávok (kontingentov). Dôležitou pákou 
na tých, ktorých deti študovali, bola hrozba vylúčenia zo školy. Viacerí sa 
vzopreli a ich deti si to odniesli. Vylúčili ich z vysokých škôl a až veľmi 

Bijacovce v 20. storočí očami pozorovateľa
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neskoro niektorým z postihnutých sa podarilo externe doštudovať, keď sa 
pomery trochu zmiernili. 

Okrem násilnej kolektivizácie, ktorá v Bijacovciach nedosiahla až taký 
stupeň, aby muselo dôjsť k osobným tragédiám ako inde, začal najprv uta-
jovaný, neskôr otvorený boj proti Cirkvi a proti náboženskému presvedčeniu 
veriacich. Doplatil na to kaplán Baláž, ktorého za odmietnutie dať rozhrešenie 
niektorým, ktorí vstúpili do KSS, odsúdili na 13 rokov tvrdého väzenia. 
Prežil ho v Jáchymovských baniach s podlomeným zdravím (ako som sa 
to neskôr dozvedel). Kaplán Maitner tiež bol uväznený z podobných príčin. 
Odpor veriacich sa prejavil proti tzv. Katolíckej akcii, podporovanej štátom. 
Našťastie totalitný štát vtedy ešte nedokázal vraziť klín medzi veriacich                                                                              
a Sv. Stolicu, pretože naši cirkevní predstavitelia pochopili situáciu a varovali 
veriacich (aj keď s veľkými ťažkosťami v komunikácii s veriacimi). Keď ich 
súdmi a inscenovanými procesmi umlčali (dobre poznáme proces s bisku-                                                                                             
pom Jánom Vojtaššákom, ktorý po vynesení krutého rozsudku poznamenal, 
že ešte aj po smrti bude musieť nadsluhovať vo väzení), začala byť situácia 
veľmi zlá, na ktorú Cirkev nebola dostatočne pripravená. P. Mitošinka so 
smútkom spomína v svojich spomienkach,4 že to boli aj chlapci z kato-                                                                                        
líckych rodín, ktorí sa stali pod tlakom KGB krutými vyšetrovateľmi kňazov 
– väzňov, kým doma, v svojich rodinách sa ešte prejavovali ako veriaci, 
aspoň na istý čas. V tomto ohľade nebola mladá generácia dostatočne pri-                                                          
pravená na novú situáciu. Aj v Bijacovciach viacerí aktívni vedúci kato- 
líckych mládežníckych krúžkov z obdobia 1939 –1948 sa zmenili a prešli 
na opačnú stranu v do-mnienke, že snáď slúžia spravodlivej veci. Možno to 
bola aj snaha dosiahnuť určité spoločenské postavenie cez vstup do strany, 
alebo dosiahnuť kariéru za každú cenu. Človek to sotva spravodlivo posúdi.                        
Nepoznajúc všetky okolnosti zmeny zmýšľania nemôže sa pasovať za sudcu 
iných ľudí, ktorí sklamali pod neustálym ideologickým tlakom. Bol však aj                                          
prípad skutočného hrdinstva, keď príslušník polície Pavol Kalinaj z Bija- 
coviec, pracovník Povereníctva vnútra, za odovzdanie tajných správ o chysta-                                                                                          
ných akciách proti Cirkvi zo strany štátu biskupovi Buzalkovi a iným kňa-
zom, dostal trest smrti povrazom (v r. 1951)5 a nepomohla mu ani žiadosť 
o milosť rodiny, ani žiadosť jeho nevlastného brata Jána Sekáča, ktorý ako                  
účastník légie gen. L. Svobodu stratil v bojoch nohu a stal sa invalidom. 
(Treba pripomenúť, že súd v Bratislave odporučil udeliť milosť, ale v Prahe 
bol potvrdený ortieľ smrti povrazom, ktorý žiadal št. žalobca A. Rašla, známy 
aj z iných politických procesov). 

4 MITOŠINKA, V.: Pamäti kňaza. Bratislava 1992.
5 KALINAY, P.: Dvaja z rodu hrdinov. In: Naše svedectvo, č. 2 /2005. 
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Okrem toho tragického prípadu, ktorý vykonala vtedajšia brutálna poli- 
tická moc, treba ešte spomenúť rovnako nehumanné odoslanie 11 mladých 
ľudí z Bijacoviec do smutne známych PTP, kde si museli odkrútiť dlhé roky 
ťažkej práce, v zdravotne nevyhovejúcich podmienkách a pri šikanovaní svo-
jich veliteľov ako nepriatelia štátu. Prípad podrobne rozoberá Juraj Jarab, 
jeden z tých postihnutých, v svojich spomienkách.6 

Tým by som svoju pozorovanie končil so želaním, aby sa také smutné 
časy, aké nastali čoskoro po 2. svetovej vojne, už nikdy nevrátili, keď bola 
neustále pošliapávaná ľudská česť a človek sa neustále obával toho, čo mu 
prinesie zajtrajšok. Ďalšie osudy rodnej obce v 20. storočí som už nemohol 
tak intenzívne vnímať ako študent, keďže po skončení štúdií som sa natr- 
valo usadil mimo Bijacoviec, oženil som sa a založil rodinu, ale z diaľky 
som naďalej sledoval pri občasných návštevách a dovolenkách svoje rodisko. 
Môžem konštatovať, že vývoj smeroval pozitívnym smerom, najmä po roku 
1989, keď v Bijacovciach bol založený kláštor rehole sv. Vincenta de Paul            
na mieste starej ľudovej školy, i keď vedenie rehole sa neskôr presťaho-                        
valo do Bratislavy, ostal len seminár. Bol obnovený kostol s celým vonkaj-                                                          
ším areálom. Vo vzťahoch medzi ľuďmi sa mnoho zlepšilo, len sociálna 
situácia pre mladých sa v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí zhor-                                                                                               
šila ako na iných mieastách východného Slovenska, čo má nepriaznivý dopad 
na zakladanie nových rodín, i keď vďaka morálnej úrovni mládeže, zaiste 
pod vlyvom duchovného vedenia farnosti, nie sú evidované nejaké veľké 
vykyvy v udržaní rodín. 

Bijacovce v 20. storočí očami pozorovateľa

6 JARAB, J: Horké spomínanie. In: Spravodaj č. 47/ 2012, Poprad.
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POVOJNOVÉ DEJINY SPIŠSKÉHO MÚZEA V LEVOČI

Juraj Pavlis

V tejto štúdii sa zaoberáme dejinami Spišského múzea v Levoči v rokoch 
1945 – 1988, pretože predvojnové dejiny múzea sme už publikovali na strán-
kach Ružomberského historického zborníka.1

Spišské múzeum po 2. svetovej vojne do roku 1967

V zložitej situácii na sklonku 2. svetovej vojny bol Mestským národ-
ným výborom v Levoči dňa 31. marca 1945 za správcu Spišského múzea 
ustano-vený profesor J. Komiňár. Jeho funkcia bola čestná. Jediným stálym 
plate- ným zamestnancom múzea bol v tej dobe Richard Plíhal.2 V tomto roku 
vte-dajší kustód múzea prof. Jozef Oravský spresnil existujúce prírastkové 
zošity. Múzeum v čase od januára do júna 1945 bolo zatvorené.

V roku 1946 došlo ku konfi škácii majetku Csákyovcov v Bijacovciach                     
a Spišskom Hrhove. Počet skonfi škovaných kusov činil 307. Čiastočne sa 
stali aj súčasťou majetku múzea. Po profesorovi Komiňárovi bol za správcu                 
múzea menovaný Richard Plíhal. Dozorcom múzea sa stal J. Pračko. Po správ-                                                                                             
covi R. Plíhalovi túto funkciu vykonával až do 1. septembra 1951 spomínaný 
profesor Oravský. 

V roku 1949 bol menovaný prvý povojnový riaditeľ múzea Vavrinec 
Cselényi. Ten sa snažil pre múzeum získať celú budovu radnice.3 Jeho sna-
ha vychádzala z nedostatku priestoru, ktorý sa prejavoval v budove múzea                   
na Mäsiarskej ulici zvanej Stallung. 

Už v rokoch 1953 – 1954 sa navrhovalo rozšírenie a špecializácia Spiš-
ského múzea na múzeum umelecko-historické a rátalo sa i s tým, že miestny 
národný výbor uvoľní priestory radnice, ktorú stále používal pre svoju ad-
ministratívnu činnosť. V polovici júna 1953 Spišské múzeum podalo návrh 
Krajskému národnému výboru v Košiciach a Zväzu slovenských múzeí                                                                                            
na zriadenie špecializovaného ústredného múzea pre spišskú oblasť v budove 
levočskej radnice. 30. júla 1953 bola do Levoče zvolaná komisia kompe-
tentných orgánov a tá návrh preskúmala a zápisnične schválila. V máji 1954                                                                                       

Povojnové dejiny Spišského múzea v Levoči

1  PAVLIS, J.: Spišské muzeum v Levoči od svojho založenia až po zánik Spišského dejepisného  
spolku, In: Ružomberský historický zborník II. (eds.: Miroslav Huťka a Peter Zmátlo), Ružom- 
berok 2008, s. 231 – 236.

2  Archív Spišského múzea v Levoči (SM), č. j. l 1/1945.
3  BENKO, L.: Sto rokov spišského múzea v Levoči, interná správa. SM D-85.
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4  BENKO, L.: Sto rokov spišského múzea v Levoči, interná správa. SM D-85.
5  FELBEROVÁ, M.: Výskum a spracovanie archívnych materiálov, publikačnej a celkovej činnosti 

a stavu múzea od r. 1945 do 1980. Dokumentačné centrum SM D-81.
6 FELBEROVÁ, M.: c. d.

prejednával a schválil situačnú správu aj Okresný výbor Komunistickej strany 
Slovenska v Levoči, rada Okresného národného výboru a Miestny národný 
výbor v Levoči. A tak 3. mája 1955 bola budova radnice odovzdaná múzeu. 
V situačnej správe o múzeu sa konštatovalo, že už v rámci Spišského deje-                                                                                             
pisného spolku sa jasne prejavovala snaha pretvoriť postupne levočské mú-         
zeum na múzeum zahrňujúce celý Spiš. Preto terajšie múzeum nesie názov 
Spišské múzeum, no obsahovo zďaleka nezodpovedá cieľom, ktoré mu boli 
pôvodne určené. Za najväčší problém sa stále uvádzal nedostatok priestorov, 
pretože v budove Stallungu sú všetky miestnosti preplnené exponátmi, navyše 
nevhodne inštalovanými. K dispozícii nebol depozit, množstvo zbierkových 
predmetov sa preto previezlo nákladnými autami do Štátneho kaštieľa v Hod-                                                                                            
kovciach.4 

V rokoch 1952 – 1956 prebiehala v pamiatkovej zóne mesta Levoča roz-                                                                                              
siahla rekonštrukčná činnosť. Pozornosť sa venovala hlavne strechám meš-
tianskych domov, ktoré sa pokrývali šindľom. Jednou z najväčších vtedajších 
rekonštrukčných prác na námestí bola rekonštrukcia radnice. S ňou sa začalo 
až v roku 1956. Pri nej boli objavené a zrekonštruované pôvodné fresky 
občianskych cností z roku 1615. Generálna rekonštrukcia sa týkala takmer 
celej budovy, no prejavil sa tu akútny nedostatok fi nancií, preto sa vykonali 
len najnutnejšie úpravy priestorov určené pre muzeálne expozície. Stalo sa 
tak kvôli blížiacemu sa obdobiu letnej sezóny. Po prevzatí radnice sa okresný 
archív presťahoval na jej prízemie. V budove radnice na poschodiach sa in-
štalovali exponáty viažuce sa na dejiny mesta Levoča a v pôvodnej budove 
múzea, v Stallungu, sa inštalovali exponáty súvisiace s dejinami obcí Okresu 
Levoča a stredného Spiša. Po tom, čo 26. júla 1955 boli nové expozície                   
na radnici sprístupnené širokej verejnosti, si za prvých päť dní múzeum pre-                                                                                             
zrelo vyše 1 000 návštevníkov.

Začiatkom roku 1954 sa podarilo Spišskému múzeu získať niekoľko tisíc 
zväzkovú profesorskú knižnicu bývalého uhorského kráľovského gymnázia 
so vzácnou vedeckou literatúrou, o ktorej sa predpokladalo, že v budúcnosti 
bude tvoriť základ študijnej vedeckej knižnice pri múzeu.5

V roku 1956 nastúpil do funkcie riaditeľa múzea Róbert Felber, okrem 
neho boli stálymi zamestnancami múzea ešte dvaja dozorcovia.6

V rámci kultúrno-výchovnej činnosti múzeum zorganizovalo alebo sa po- 
dieľalo na piatich rozličných akciách. Z toho prvou akciou bola prednáška 
Dr. Cidlinskej zo Slovenského pamiatkového úradu v Bratislave na tému 
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„Ochrana umeleckých a historických pamiatok“. Prednáška bola spojená                      
s premietaním krátkometrážneho fi lmu „Staletá krása“. Jednou z ďalších akcii 
bola slávnostná premiéra slovenského dokumentu „Majster Pavol z Levoče“. 
Premiéra tohto fi lmu bola doplnená odbornou prednáškou riaditeľa múzea 
Róberta Felbera o diele spomínaného majstra.7

V nasledujúcom roku bola budova radnice mimo prevádzky, zbierky boli 
preto prenesené jednak do budovy Stallungu, ďalej do budovy žiackeho 
domova a do budovy Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského. Čo sa týka 
vedecko-výskumnej činnosti, pracovníci múzea zamerali svoju pozornosť                    
na štúdium archívneho materiálu týkajúceho sa osoby Viktora Greschika.8 

Múzeum získalo zbierky bývalého kapitulského múzea a celej Pajduššákovej                                                                                           
knižnice, taktiež v dôsledku likvidácie Štátneho kaštieľa v Hodkovciach sa 
podarilo získať do zbierok Spišského múzea niekoľko veľmi cenných olejo-                             
malieb. Múzeum na poli kultúrno-výchovnej činnosti pracovalo na 13 akciách. 
Z toho boli 4 prednášky o zaniknutej obci Zalužany. Tieto boli usporiadané 
za spolupráce archeologického ústavu, respektíve jeho pobočky v Košiciach. 
V rámci nich sa konali besedy a premietanie diapozitívov, ktoré komentoval 
vedúci vykopávok Dr. Belo Polla. V rámci ostatnej činnosti sa uskutočnil 
prieskum hudobných nástrojov a ich výber pre prípravu celoslovenskej výstavy 
starých hudobných nástrojov v Bratislave. Vykonal sa aj súpis archeologic- 
kých artefaktov a súpis pamätníkov a pamätných tabúľ v Levoči. Tento súpis 
bol poplatný dobe. Bol totiž zameraný len na pamätníky a tabule súvisiace                            
s robotníckym hnutím v levočskom okrese.9 

V roku 1958 sa získavali nové poznatky o významnom levočskom ma-
liarovi Jozefovi Czauczikovi.10 Značnú časť jeho portrétnej tvorby uchováva 
dodnes Spišské múzeum.11 V roku 1958 sa začal národopisný výskum v Uloži                                                                                               
a Toryskách v Levočských vrchoch. Počas tohto roku sa v múzeu uskutoč- 
nilo 18 podujatí. Pre verejnosť snáď najzaujímavejšou výstavou, ktorú roku 
1958 v spolupráci s Náprstkovým múzeom v Prahe zorganizovalo Spišské 
múzeum, bola výstava „Neznámy Tibet“.12

Na deň 12. decembra 1959 bolo stanovené slávnostné otvorenie hlavnej 
budovy Spišského múzea – radnice. Otvorenie sa však uskutočnilo až 13. de-                                                                                            
cembra 1959.13 Vedecko-výskumná činnosť sa venovala problematike spišskej, 

Povojnové dejiny Spišského múzea v Levoči

  7  FELBEROVÁ, M.: c. d.
  8  Tamže.
  9  Tamže.
10  Tamže.
11 JASAŇ, V.: Výtvarná kultúra na Spiši – katalóg expozície. Košice 1985, s. 48. 
12  FELBEROVÁ, M.: c. d.
13  BENKO, L.: c. d.
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resp. levočskej modrotlači a taktiež sa zamerala na získavanie údajov o le-
vočských umelcoch a dejateľoch, vrátane štúrovcov.14

V roku 1960 sa uskutočnila administratívna reorganizácia v celom 
Československu. Celé niekdajšie územie Spiša bolo rozčlenené do dvoch 
nových okresov: Poprad a Spišská Nová Ves. V tejto súvislosti teda zani-               
kol aj doterajší levočský okres, ktorý bol spolu s okresom Gelnica včlenený 
do okresu Spišská Nová Ves.15 Keďže v Levoči zanikol okresný národný 
výbor, Spišské múzeum prešlo pod správu mestského národného výboru. 

Aj tento rok sa uskutočnili vlastivedné vychádzky na Spišský hrad a čo                                                                                       
je nóvum aj na archeologickú lokalitu Stará Levoča. Konala sa jedna beseda 
o minulosti Levoče a Spiša. Ďalšie aktivity múzea boli dobovo politicky 
podfarbené. Napr. Spišské múzeum inštalovalo výstavu z dokumentov ro- 
botníckeho hnutia v bývalom levočskom okrese a takisto výstavu zloženú                 
z dokumentov súčasného budovania socializmu pod názvom „Z bojov a práce                                                                                        
nášho ľudu“.16

V roku 1961 všeobecným problémom bolo personálne obsadenie, ktoré                                                                                                                 
bolo takisto poddimenzované ako v predchádzajúcich rokoch Vedecko-                            
-výskumná činnosť bola pomerne rozsiahla. Získal sa celý rad dôležitých                
výpisov zo staršej tlače, týkajúcich sa Levoče a Spiša, dokonca sa podarilo 
zadovážiť preklad časti starej levočskej kroniky Genersicha. Preklad bol 
urobený z nemčiny v rozsahu 30 strán. Osobitná pozornosť sa venovala                                                                                                           
štúdiu dokumentov o sedliackom povstaní na Spiši. Zberateľská činnosť                         
a akvizície múzea boli zamerané na prípravu a na zriadenie vlastivednej izby                                                                                  
v Spišskom Podhradí.17

Počas rokov 1962 a 1963 došlo k nazhromaždeniu zbierkových fondov, 
pričom sa vôbec nezväčšovali depozitne priestory, a teda celé múzeum trpelo 
akútnym nedostatkom priestoru. Situácia bola o to horšia, že Spišské múzeum 
nemalo ani priestory pre osvetovú činnosť, prednáškovú sieň a navyše dve 
pracovne múzea plnili zároveň aj funkciu kancelárií. Vedecko-výskumná 
činnosť sa zamerala na levočské školstvo v minulosti a na štúdium cechov. 
Dôležitou úlohou múzea bola ochrana a ošetrovanie obrazového fondu. I z tohto                                                                         
dôvodu sa za naliehavé považovalo zriadenie stálej galérie výtvarných diel 
levočských a spišských majstrov 19. storočia. Vlastivedné exkurzie sa na roz-                                                                                                  
diel od predchádzajúcich rokov konali i do Slovenského raja a z výstav treba 
spomenúť výstavu výtvarných diel týkajúcich sa Slovenského národného 
povstania, P. J. Šafárika a Východoslovenských železiarní. Spišské múzeum 

14  FELBEROVÁ, M.: c. d.
15  CHALUPECKÝ, I. – SULAČEK, J.: Dejiny Levoče 2. Košice 1975, s. 439.
16  FELBEROVÁ, M.: c. d.
17  Tamže.
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plnilo tiež úlohu metodického strediska pre obce levočského obvodu pri 
vedení obecných kroník.18

K 1. januáru 1964 Spišské múzeum už nebolo riadené mestským národ- 
ným výborom, ale bolo pod správou okresného národného výboru. Dôležitým 
faktom pri tejto zmene bolo to, že k tomuto dátumu začalo Spišské múzeum 
spravovať aj nábytkové múzeum v Markušovciach. Súviselo to s novým roz-                                                                                              
delením siete múzeí Východoslovenského kraja. Nábytkové múzeum v Mar- 
kušovciach v tej dobe bolo skôr inštalovaným a verejnosti sprístupneným 
depozitárom ako skutočným múzeom.19 

Na pôde Spišského múzea sa usporiadalo celkom 17 osvetových akcií,                 
z toho 14 prednášok z histórie Levoče a Spiša. Konali sa aj v súvislosti                     
so školením nových sprievodcov z radou mládeže i dospelých pre novú 
turistickú sezónu v Levoči. Múzeum usporiadalo výstavu obrazov Czau- 
czikovho okruhu na levočskej radnici. V tomto roku múzeum spolupracovalo 
s Československým štátnym fi lmom pri natáčaní fi lmu Organ.20

V roku 1966 múzeum uskutočnilo 16 vlastných podujatí. Vďaka vlasti- 
vednému krúžku sa podarilo dokončiť a vydať populárno-informačnú publi- 
káciu „Levoča“ z pera kolektívu členov krúžku (R. Felber, I. Chalupecký,                    
Š. Klubert, S. Kresťan). Počas celého roku 1966 sa činnosť múzea zameria-                                                                                                  
vala na prípravu osláv 450. výročia ukončenia diela Majstra Pavla. S levoč- 
ským múzeom v tejto veci spolupracovali Slovenský ústav štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody a Slovenská národná galéria v Bratislave.21 

Od 1. januára 1967 Spišské múzeum prestáva byť spravované Okresným 
národným výborom v Spišskej Novej Vsi a začína byť spravované Mestským 
národným výborom v Levoči. Stáva sa samostatnou príspevkovou organizá-                                                                                                   
ciou. Navyše, k tomuto termínu sa oddelilo od Spišského múzea nábyt-           
kové múzeum v Markušovciach a táto expozícia sa pričlenila k Vlastived- 
nému múzeu v Spišskej Novej Vsi, pod ktorého správou je dodnes.

Väčšinu akcií tohto roku je možné spojiť s oslavami 450. výročia dokonče-
nia diela Pavla Rezbára. 16. mája odznel na balkóne radnice fanfárový koncert 
poslucháčov Štátneho konzervatória v Bratislave pod vedením Prof. Šnábla. 
20. mája sa v Chráme sv. Jakuba uskutočnil organový koncert Dr. Ferdi-               
nanda Klindu, 29. mája hudobno-literárny večer Československého rozhlasu 
pod názvom „Drevo do krásy odeté“. Československý rozhlas v Bratislave 
usporiadal na pôde Spišského múzea aj umelecké podujatie „Zatúlané antifóny 
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18  Kol. aut.: Správa o prieskume stavu a činnosti Spišského múzea v Levoči. Levoča 1963.
19 Tamže.
20  FELBEROVÁ, M.: c. d.
21  BENKO, L.: c. d.
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s Majstrom Pavlom“. Konal sa 30. mája. 23. júna v „Deň Majstra Pavla“ 
prebiehal v Levoči celoslovenský aktív kultúrno-výchovných a muzeálnych 
pracovníkov o diele Majstra Pavla. V ten istý deň bola vo vstupnej hale                  
na radnici otvorená unikátna a neopakovateľná výstava diel Majstra Pavla, 
vernisáž bola spojená s koncertom Bratislavského sláčikového kvarteta.                    
13. – 14. septembra sa v divadle konal odborný seminár o diele Majstra 
Pavla a jeho dobe. 14. septembra sa uskutočnilo fi lmové predstavenie „Maj-
ster Pavol z Levoče“. 29. septembra prof. I. Sokol odohral organový koncert                        
v Chráme sv. Jakuba. Z 20. októbra sa presunul na 16. novembra koncert 
Pražského akademického kvarteta, ktorý bol záverečným podujatím osláv                  
450. výročia dokončenia diela Majstra Pavla.22

Spišské múzeum od konca 60-tych rokov po inštalovanie expozície                     
Výtvarná kultúra na Spiši

Múzeum ešte aj roku 1968 zápasilo s priestorovými problémami, pretože 
na prízemí radnice bol stále umiestnený okresný archív. Vedenie múzea videlo 
riešenie danej situácie vo výmene prízemia radnice za budovu Stallungu. 
Archív toto riešenie odmietal.23

V hlavnej budove pribudla kópia poslednej večere z diela Majstra Pavla,                                                              
ktorá sa práve vtedy vrátila zo svetovej výstavy Expo'67 v Montreali. Získala 
tam čestné uznanie.24 Ďalej sa pokračovalo vo vedeckom výskume, pripra-
vovalo sa inštalovanie expozície na Kohlwalde, venovanej štúrovcom a ich 
pobytu v Levoči.25

Nasledujúceho roku sa dokončil zrub na Kohlwalde, múzeum pokračovalo 
vo výskume archívnych dokumentov, týkajúcich sa tohto projektu. V roku 
1970 sa uskutočnilo 17 kultúrno-výchovných podujatí. Je dôležité spomenúť 
celoštátnu premiéru televízneho fi lmu o Karolovi Plickovi „Na počiatku bola 
pieseň.“ Pripravila sa tlač publikácie o archeologických zbierkach Spišského 
múzea a výroba odznakov – erbov mesta Levoča k budúcoročnému 700. ju- 
bileu Levoče ako sídla Provincie spišských miest. Múzeum sa spolupodieľalo 
na prípravách osláv spomínaného jubilea. V Československom rozhlase odzneli 
dve relácie o Levoči. V rámci kultúrno-výchovnej činnosti sa inštalovala 

22  Kol. aut.: Príloha k výstave Majster Pavol. Interná správa SM, uložené vo fascikli D 81.
23  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1968. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1969.
24  FELBEROVÁ, M.: c. d.
25  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1968. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1969.
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výstava obrazov akademického maliara Jozefa Fabiniho. Podarilo a vydať 800 
kusov katalógu Archeologické zbierky Spišského múzea. Múzeum odborne 
vypomohlo pri vydaní publikácie Levoča a okolie.26

V roku 1972 návštevnosť múzea dosiahla 162 359 osôb. Na vstupnom 
sa vyzbierala najvyššia suma v dovtedajších dejinách múzea a to 249 570 
korún. Hlavnou príčinou týchto rekordných čísel bolo to, že Spišské múzeum 
začalo po dohode s Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči so sprie-                                                                                             
vodcovskou činnosťou v Chráme sv. Jakuba.27 V roku 1973 bol stanovený        
plán do budúcna, ktorý počítal s inštalovaním časti zbierkového fondu mú-    
zea v budove bývalého evanjelického lýcea na Mierovom námestí č. 40,          
čo je dnešné Námestie Majstra Pavla 40. V oblasti kultúrno-výchovnej čin- 
nosti sa uskutočnila výstava poštových známok klubu fi latelistov a niekoľko 
politických akcií. Múzeum sa snažilo spropagovať seba i mesto Levoča 
vydaním 50 000 letáčikov v ruskom a maďarskom jazyku. V máji 1974 pri 
príležitosti 130. výročia príchodu štúrovcov do Levoče, bol Kohlwald vy-
hlásený za chránenú prírodnú kultúrnu pamiatku.28 Došlo k zmene na poste 
riaditeľa. Stáva sa ním stredoškolský profesor Ladislav Benko.

V roku 1975 sa pripravilo libreto pre Dom Majstra Pavla. Vedecko-               
-výskumná činnosť sa zamerala na odbornú expertízu interiéru gotického 
kostola v Oľšavici. Spišské múzeum do svojich zbierok získalo ikonostas 
zo začiatku 19. sto-ročia z tohto kostola.30 Komplikovanú situáciu múzea               
s nedostatkom priestorov v roku 1976 zhoršilo i vlhnutie Stallungu a prízem-
ných priestorov radnice. Pokročili však stavebno-adaptačné práce na Hainovom 
dome, t. j. budove bývalého evanjelického lýcea, a na dome Majstra Pavla. 
Militáriá sa po dokončení reštaurovania vrátili späť na svoje miesto v budove 
Stallungu. Národopisný výskum sa zameriaval na ľudové remeslá spracúva- 
júce ľan a drevo. Po jeho ukončení sa nadobudnuté poznatky mali využiť 
pri príprave národopisnej expozície. Skúmalo sa aj dielo maliara Mikuláša  
z Levoče a činnosť východoslovenských dielní – tovární na kameninový 
riad v 18. a 19. storočí.31 

Rok 1977 sa vyznačoval snahou Ministerstva kultúry Slovenskej socia- 
listickej republiky o integráciu kultúrnych zariadení, a preto v Levoči došlo 
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26 FELBEROVÁ, M.: c. d.
27  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1972. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1973
28  FELBEROVÁ, M.: c. d.
29 Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1975. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1976.
30  FELBEROVÁ, M.: c. d.
31 FELBEROVÁ, M.: c. d.
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k zlúčeniu Osvetovej besedy, Spišského múzea a Kina Úsmev do jednotnej 
organizácie s názvom Mestské kultúrne stredisko. Z múzea sa tak stalo 
muzeálne oddelenie Mestského kultúrneho strediska na čele s PhDr. Jánom 
Valkom. Niekdajší riaditeľ Spišského múzea Ladislav Benko odišiel v tomto 
roku do dôchodku.32 

Promovaný historik Róbert Felber pri príležitostí 120. výročia úmrtia 
Jozefa Czauczika pracoval na výskume jeho diel ako aj jeho umeleckého 
okruhu. Odborno-výskumná činnosť sa v roku 1978 zameriavala na náro-
dopisný výskum pastierstva v okolí Levoče a k tejto problematike bola zho-                                                                                               
tovená aj fotodokumentácia. V oblasti umeleckej histórie sa uskutočnil 
prieskum zádušnej kaplnky rodiny Zápoľských v Spišskom Štvrtku, prieskum 
historickej zóny Draviec a pracovalo sa na súbornej výstave obrazov levoč- 
ského maliara V. Šebora. Expozícia v Dome Majstra Pavla nebola otvorená  
ani po skončení reštaurovania budovy na tento účel, a to z politických dôvodov 
(a co, ked vihlasia Majstra Pavla za svateho?) Všetky exponáty pre budúcu 
expozíciu Výtvarnej kultúry na Spiši boli už v tejto dobe zreštaurované.                                                                                         
V letných mesiacoch prebiehal výskum fresiek na južnej fasáde radnice. 
Vedecko-výskumná činnosť v týchto rokoch sa zameriavala na dva tematické 
okruhy. Išlo jednak o Maľbu na východnom Slovensku v 17. storočí, spra-
covávanú pod vedením Márie Novotnej a druhým okruhom bola výšivka              
v ľudovom odeve, spracovávaná Máriou Felberovou. 

Najvýznamnejšou udalosťou roku 1982 bolo pre Spišské múzeum odo-
vzdanie bývalého levočského evanjelického lýcea, spomínaného Hainovho 
domu, do stáleho užívania tohto múzea.33

 

Od sprístupnenia expozície Výtvarná kultúra na Spiši po inštalovanie 
muzeálnej expozície v Dome Majstra Pavla

V nasledujúcich rokoch sa múzeum znova stáva samostatnou príspevko- 
vou organizáciou. Prestáva sa používať aj jeho ofi ciálny názov Muzeálne 
oddelenie mestského kultúrneho strediska a znova sa zavádza tradičný názov 
Spišské múzeum, ktorý sa začal používať aj v úradných dokumentoch. Vzhľa-
dom na tieto administratívne zmeny bola vymenovaná do funkcie riaditeľa 
Spišského múzea Mgr. Mária Halmová.34

32  FELBEROVÁ, M.: c. d.
33  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1981. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1982.
34  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1983. Muzeologický kabinet Slovenského 

národného múzea. Bratislava 1984.
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Povojnové dejiny Spišského múzea v Levoči

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti skúmali odborní pracovníci mú-                                                                                                                                      
zea oblasti, ako Život a dielo Ferdinanda Katonu, Dejiny múzea 1945 – 1980 
a pokračoval aj výskum Úprava a krytie hlavy žien.35

V roku 1985 sa pod vedením Márie Novotnej zrealizovala ústavná úloha 
Tabuľová maľba na východnom Slovensku.36 Nasledujúceho roku bola Spiš-                                                                                              
skému múzeu do užívania vrátená budova č. 20 na Mierovom námestí                       
(dnes Námestie Majstra Pavla), teda Dom Majstra Pavla. V priebehu tohto 
roka sa múzeum snažilo pripraviť expozíciu o Majstrovi Pavlovi.37 V roku 
1987 bolo pre Spišské múzeum najvýznamnejšou zmenou sprístupnenie                                                                                 
novej muzeálnej expozície v Dome Majstra Pavla. Konalo sa 3. decembra 
1987. Novým riaditeľom Spišského múzea sa od tohto roku stal PhDr.  
Viktor Jasaň.38

Nasledujúce roky boli poznamenané rozsiahlymi politickými a spolo-           
čenskými zmenami v našej krajine ako aj v celom tzv. východnom bloku. 
Tieto sa samozrejme dotkli aj Spišského múzea. Jeho práca sa konečne od-
politizovala a, treba povedať, postupne nastal výrazný kvantitatívny ako aj 
kvalitatívny rozvoj činností múzea a v jeho rámci všetkých jeho častí, medzi 
ktoré tesne pred rokom 1989 pribudol aj Spišský hrad, národná kultúrna 
pamiatka, dovtedy spravovaná Východoslovenským múzeom v Košiciach. 
Levočské múzeum sa stalo súčasťou Slovenského národného múzea. 

Tabuľka č. 1: Prehľad riaditeľov Spišského múzea v Levoči v rokoch 1949     
                – 199239

35  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1984. Muzeologický kabinet Slovenského 
národného múzea. Bratislava 1985.

36  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1985. Muzeologický kabinet Slovenského 
národného múzea. Bratislava 1986.

37  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1986. Muzeologický kabinet Slovenského 
národného múzea. Bratislava 1987.

38  Výročné správy o činnosti Slovenských múzeí za rok 1987. Muzeologický kabinet Slovenského 
národného múzea. Bratislava 1988.

39  MARCINKOVÁ, J.: Spišské múzeum Levoča, 1886 – 1996. Levoča. 1996, s. 7. 

1949 – 1955 Vavrinec Cselényi
1956 – 1974 Róbert Felber
1974 – 1976 Ladislav Benko
1976 – 1983 Jozefína Ondrejčáková, Eva Rajková, Ján Valko, Jozef Labuda
1983 – 1986 Mária Halmová
1987 – 1992 Viktor Jasaň
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Tabuľka č. 2:  Návštevnosť Spišského múzea vo vybraných rokoch
  povojnového obdobia40

1948 5 190
1950 5 300
1952 4 939
1955 1 161
1956 11 177 
1957 8 570
1958 5 570
1959 5 604
1960 5 508
1961 17 357
1964 8 322
1965 20 2161
9664 3 135
1967 120 807
1969 65 782
1970 110 471

DIE NACHKRIEGSGESCHICHTE DES ZIPSER MUSEUMS
IN LEUTSCHAU

Juraj Pavlis

In unserer Studie beschreiben wir die Geschichte der Zipser Museum in Lev-
oča/Leutschau vom Ende des 2.Weltkrieges bis zum Jahr 1988. Die Geschichte des 
Museums ist hier in drei kleinere Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist der Geschichte                  
des Museums vom Jahr 1945 bis 1967, als der 450. Jahrestag der Beendigung des 
Hochaltars von Meister Paul gefeiert wurde. Der zweite Teil behandelt den Zeitraum 
nach der Installation der Museum Ausstellung Kunst und Kultur in der Zips im Jahre 
1968. Der dritte abschließende Teil dieser Studie beschreibt die Geschichte des Mu-
seums zwischen den Jahren 1983 und der Eröffnung der Exposition des Museums 
im Haus des Meisters Paul.

Übersetzung: Autor 
 

40  PAVLIS, J.: Dejiny SNM – Spišského múzea v Levoči (Diplomová práca). Ružomberok. Kato- 
lícka univerzita v Ružomberku. 2006.

1971 174 541
1972 162 359 
1973 169 284
1974 203 785
1975 210 561
1976 203 546
1977 233 805
1978 210 876
1979 154 413
1980 178 214
1981 182 310
1984 166 049
1984 179 669
1985 186 750
1986 197 754
1987 189 776
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EDE ZATHURECZKY
Pripomíname si 110. výročie narodenia významného husľového 

virtuóza a pedagóga, rodáka zo Spišskej Novej Vsi

Andrej Janovský

24. augusta 1903 sa v Spišskej Novej Vsi na Levočskej ulici č. l5 narodil 
svetoznámy husľový virtuóz a husľový pedagóg Ede Zathureczky. Otec Jú-
lius Zathureczky bol úradníkom v rušňovom depe. Hudobné nadanie zdedil 
pravdepodobne po mame Márii, rodenej Fibigerovej, ktorá bola vynikajúcou 
klavíristkou a speváčkou. Rodina sa čoskoro sťahovala do Českého Tešína, 
kam bol otec preložený ako úradník Košicko-bohumínskej železnice.

V roku l910 ho mama zapísala do tešínskej hudobnej školy, kde ho vedie 
husľový pedagóg M. Pogrobinský. Veľmi talentovaný chlapec sa po prvý raz 
verejne predstavil l8. marca 1911. V roku 1914, krátko pred vypuknutím                        
1. svetovej vojny, sa rodina znova sťahuje. Otec bol preložený do Košíc.                   
V Košiciach v tom čase pulzoval bohatý hudobný život, ale všetko naru-           
šili vojnové udalosti.

Ede navštevoval premonštrátske gymnázium a o jeho hudobné vzdelávanie 
sa popri mame staral veľmi dobrý husľový pedagóg Tivadar Kun. Na jeho 
odporúčanie ho rodina predstavila v Budapešti na Hudobnej akadémii Jenő 
Hubaymu, riaditeľovi tejto významnej hudobnej inštitúcie a slávnemu hus-
ľovému virtuózovi. Vo veku l4 rokov bol prijatý za poslucháča Hudobnej 
akadémie do Hubayovej triedy. Koniec 1. svetovej vojny a nasledujúce  
revolučné udalosti na určitý čas prerušili jeho štúdium v Budapešti. V tom 
čase, 19. septembra 1919, sa v Prešove uskutočnil Zathureczkého prvý ve-                                                                                                
rejný koncert, na ktorom ho na klavíri sprevádzal vynikajúci prešovský              
klavírny umelec Otto Herz. Medzi oboma umelcami vzniklo neskôr celoži-                                                                 
votné umelecké i osobné priateľstvo.

Po konsolidácii pomerov po 1. svetovej vojne v Maďarsku a po návrate 
Hubaya z cudziny pokračoval Zathureczky už v majstrovskej triede J. Hubaya 
a po absolventskom koncerte 30. mája l922 dostal diplom husľového umelca.

Pred mladým umelcom sa otvára cesta husľového virtuóza. V rokoch               
l922 – 1929 podniká postupne umelecké cesty do Talianska, Švajčiarska, 
Holandska, Veľkej Británie a v roku 1925 uskutočnil umelecké turné v Spo-
jených štátoch amerických. V rokoch 1924 – 1926 študoval v majstrovskej 
triede pražského konzervatória u slávneho českého huslistu Jaroslava Kociana. 
Aj toto štúdium absolvoval s diplomom husľového umelca. 

Zathurecky v dvadsiatych rokoch koncertoval aj na Spiši – vo svojom 
rodnom meste Spišská Nová Ves, v Kežmarku a 26. júla 1924 koncertoval                  
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v Tatranskej Polianke. Pri tejto príležitosti ho portrétoval Andor Boráth, ma-                                                                                    
liar, ktorý žil v Tatranskej Polianke (obraz je dnes v Galérii umelcov Spiša                  
v Spišskej Novej Vsi). O tomto portréte nevedeli ani znalci Zathureczkého 
života.

Od roku 1927 Ede Zathureczky pravidelne vystupoval v košickom Ra-
diojournale. Vysielali sa desiatky koncertov, najmä v spolupráci s Máriou 
Hemerkovou, koncertnou klavíristkou, ktorá žila v Košiciach. A tak aj roz-
hlas prispieval k šíreniu jeho umeleckého mena.

V roku 1929 sa sťahuje z Košíc do Budapešti. Stáva sa tam profesorom 
na Hudobnej akadémii a postupne sa začína presadzovať aj ako výnimočný 
husľový pedagóg. Jeho husľové umenie sa stále prehlbuje a jeho umeleckými 
partnermi sa stali výnimočné zjavy maďarského hudobného života, skladatelia 
a klavíristi Béla Bartók a Ernő Dohnányi.

Do jeho ďalšieho umeleckého a pedagogického pôsobenia opäť veľmi 
nepriaznivo zasiahli udalosti 2. svetovej vojny. Po vymenovaní za riaditeľa 
Hudobnej akadémie v Budapešti v roku 1943, a najmä koncom vojny, pre-             
javil mimoriadnu odvahu a rozhodnosť svojím prožidovským postojom, po-
mohol napríklad Leovi Weinerovi, svojmu slávnemu kolegovi na Hudobnej 
akadémii. Roky vojny poznamenali aj jeho súkromný život – v roku 1942 
zomrela jeho milovaná matka, ktorej po celý život prejavoval synovskú lásku 
a vďaku za všetko, čo preňho v živote urobila.
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Po skončení 2. svetovej vojny sa pustil do obnovy činnosti Hudobnej 
akadémie v Budapešti, od roku 1947 začal opäť pravidelne koncertovať. 
Niekoľkokrát navštívil aj svoju bývalú vlasť (podľa záznamov spišskonovo- 
veskej matriky občanom Československa prestal byť na konci roku 1935).                 
V roku 1954 koncertoval dokonca aj v Číne. Po vojne sa však venoval najmä 
výchove husľových umelcov – jeho žiakmi boli Eliz Csrefalvi, Gábor Bánát, 
Gabriella Lengyel, Pallagi János, Béla Katona, György Pauk, Ágnes Vadas, 
Dénes Kovács, ale aj Talian Sirio Piovesar, Poľka Wanda Wilkomirska a kež-                                                                                        
marský rodák Mikuláš Jelinek.

Udalosti v Maďarsku roku 1956 spôsobili jeho odchod do zahraničia                         
– odišiel do USA, kde sa v Bloomigtone v štáte Indiana stal vedúcim               
katedry husľovej hry na tamojšej univerzite. V roku 1957 uzatvára manžel-
stvo s klavírnou umelkyňou Verou Elferovou, ktorá sa stala jeho osobnou                      
i umeleckou oporou v závere jeho života. Napriek všetkému stále túžil vrátiť 
sa domov a keď bolo všetko pripravené na cestu do vlasti, náhle sa 31. mája 
1959 uzatvorila jeho životná cesta.

Zathureczky raz povedal, že neučí hrať svojich zverencov na husliach, 
ale učí ich hrať hudbu. To bolo jeho umelecké krédo. Svojím nádherným tó-                                                                                             
nom, sugestívnym prednesom, keď sa pod jeho sláčikom priam rodila hudba, 
ktorej bol celým srdcom oddaný, fascinoval svojich poslucháčov a žiakov. 
Vťahoval ich do nádherného sveta hudby, odovzdával im hudobné a myšlien-
kové posolstvo skladateľov, ktorých skladby hral.

Ede Zathureczky sa považuje za najväčšieho maďarského huslistu a hus-
ľového pedagóga 20. storočia, za umelca svetového formátu. Ale právom mu 
patrí významné miesto aj v našej hudobnej kultúre, pretože bol mnohými 
rodinnými i umeleckými nitkami spätý so Slovenskom.

Literatúra a pramene:
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Archív Dr. Andreja Janovského.
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VYSOKÉ TATRY V HUDOBNEJ TVORBE 

 Ján Olejník

Hudobná tvorba na oslavu Vysokých Tatier pozostávala a pozostáva                  
z dvoch tvorivých skupín. Hudobný prejav tu žijúceho ľudu, ktorý je ľudo- 
vým prejavom v piesni a hudobných nástrojoch, a hudba skladateľov, ktorí 
do Vysokých Tatier prichádzali sporadicky alebo tu prežili časť svojho života. 
Ľudový hudobný prejav vznikal a vyvíjal sa v priebehu doby diferencovane 
medzi tu okrem Slovákov žijúcimi príslušníkmi etnických skupín Nemcov                
a Rusínov. Spiš ako geografi cky ohraničená oblasť kryjúca sa s hranicou 
bývalej Spišskej župy, mal pod vplyvom tejto etnickej skladby sebe vlastný, 
spišský charakter aj v hudobnom prejave. Vokálny prejav ľudu sa vyví-                
jal pod Belianskymi Tatrami v Ždiari, v oblasti Spišskej Magury a Pienin                          
na špeciálnom základe lydickej stupnice (v susednom Poľsku v pohraničných 
lokalitách „gama podhaľanská“), vyústiac do spoločne znejúceho vokálno- 
-inštrumentálneho prejavu pod spoločným menovateľom „goralský“. Na Spiši 
pôsobili vplyvy maďarskej hudby, menej hudby etnických Rusínov a Nemcov. 
Do súčasnosti pretrvali piesne o Tatrách, horách vo všeobecnosti v textoch 
piesní bačovských, juhasských, zbojníckych a pod. Piesňou o horách možno 
nazvať aj slovenskú štátnu hymnu „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú“, 
majúcu v základnej melódii charakter piesne horskej, bačovskej, zbojnícko-                
-povstaleckej, na texty Janka Matúšku (1919).

Ak sledujeme vznik hudobných diel o horách v Európe zisťujeme, že               
na skladateľov pôsobili inšpiračné zdroje vychádzajúce z ľudových, medzi 
ľudom existujúcich prvkov, teda z folklóru. Druhým inšpiračným zdrojom 
bolo nadšenie v obdive nad krásou prírody. V 18. a 19. storočí, keď sa Vy-
soké Tatry stali stredobodom záujmu a pozornosti cestovateľov, umelcov                
a vedeckých pracovníkov, dominoval v podtatranských mestách, mestečkách 
a vidieckych sídlach majiteľov lesných a poľnohospodárskych veľkostatkov 
v hudobnej tvorbe klasicizmus.(1770 – 1827). Hnutie sa šírilo pod vplyvom 
a pričinením francúzskeho osvietenského mysliteľa a fi lozofa J. J. Rousseaua 
(1712 – 1778). Hudba z kostolov sa preniesla do operných budov a kon-                                                                                         
certných siení. Na Spiši vznikali divadelné budovy (reduta) v Levoči, Kež- 
marku, Spišskej Novej Vsi, Markušovciach, a okrem nich altánky (fi lagórie) 
v grófskych záhradách a mestských parkoch na usporiadame komorných 
koncertov (Lučivná, Batizovce, Poprad, Veľká, Veľký Slavkov, Veľká Lom-
nica, Kežmarok, Strážky, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa, Vlková, 
Levoča atď.).

Vysoké Tatry v hudobnej tvorbe
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Keď po roku 1876 MUDr. M. Szontágh (1843 – 1899) počal v Novom 
Smokovci klimato-terapeutickú liečbu tuberkulózy a Basedovej choroby,                    
v osade vznikali postupne ďalšie funkčné objekty: Budova Royal v tirolskom 
slohu s vežičkou a so zvončekom na streche známa ako „Staré sanatórium,” 
roku 1877 masívna kúpeľná budova so štyrmi vežami v maurskom slohu 
dostavaná roku 1882, teraz Branisko. Roku 1906 postavil hotel Európa, 
ktorý bol k dispozícii rozvíjajúcemu sa cestovnému ruchu. Priestranné terasy 
kúpeľných budov s terasou bazáru budapeštianskeho majiteľa T. Kertésza                 
a vily Hôľná ruža (do roku 1950 cukráreň V. Jurenko) vytvorili dômyselne 
vkusne riešenú kolonádu na usporiadanie kúpeľných koncertov.

V Tatranskej Lomnici bol roku 1894 postavený koncertný altánok v cen-                                                                                        
trálnom parku oproti Kúpeľného domu. Architektonicky a výtvarne bol                     
v kontinuite s okolo situovanými objektmi. Vo všeobecnosti dominovali   
vplyvy švajčiarskeho staviteľského slohu. Mnohí architekti sa pokúsili do-                                                                                             
tvoriť objekt prvkami regionálneho slohu zo Spiša a z Liptova.(štíty, lome-                           
nice, verandy, stĺpy, oblúky, šindľové krytie strechy a pod., zárubne okien 
a dverí a pod.).

Na počiatku rozvoja výstavby poľovníckych a turistických chát pod 
Slavkovským Štítom ich postupným pribúdaním a premenou na trvalé letné                 
a neskoršie zimné sídla, žila Európa včítane horného Uhorska v druhej polo- 
vici 18. storočia intenzívnym hudobným, kultúrnym životom v doznieva-                                                                                              
júcom klasicizme Dialo sa to pod mocným vplyvom osvietenstva a racio- 
nalizmu. 

Začiatkom 19. storočia sa začal vo všetkých druhoch umenia uplatňovať 
romantizmus.Umelci prestali tvoriť podľa prísnych a presných zákonov klasi-                                                                     
cizmu. Vyjadrovali svoje city, zobrazovali svoje sny a dávali voľný prechod 
fantázii. Mnohí nachádzali inšpiráciu v ľude, prikláňali sa k svojmu národu. 
Vytvárali romanticky chápané umenie. V spišských a liptovských aristokra- 
tických salónoch prišli do módy po J. Haydnovi a L. v. Beethovenovi Carl M. 
Weber, F. Schubert, R. Schumann, H. Berliioz, F. Chopin, F. Liszt, R. Strauss, 
B. Smetana, A. Dvořák atď. Spiš bol už vtedy známy výrobou strunových                                                                                     
a klávesových hudobných nástrojov. Majstri Wallachovci v Spišskej Sobote 
vyrábali klavírochordy. František E. Pecník (1748 – 1815) so spišskokapitul- 
ským rodákom Jozefom Boroveckým vyrábali v Levoči organy. V kláštore                 
v Podolínci žili a tvorili Peter Pavel Londiger, Pavel. Augustín Smehlík, 
Peter Peťko. V Spišskej Novej Vsi tvoril Samuel Balvanský a Ignác Danika.                                                                                                            
Intenzívny hudobný život bol v banských mestečkách Gelnici, Smolníku              
a Švedlári. Hudbe sa vyučovalo v Jezuitskom gymnáziu v Levoči. 

Na Liptove boli strediskami hudobného života Liptovský Hrádok, Liptovský                                                                           
Svätý Mikuláš, Ružomberok a kaštiele aristokracie, podobne ako na Spiši.                
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V Ružomberku sídlila škola organovej hry aj s pôsobnosťou pre Oravu.                     
V dvadsiatych rokoch 19. storočia žil a pôsobil v Dolnom Kubíne Andrej 
Žaškovský st., (1794 – 1886), otec Františka (1819 – 1887) a Andreja ml. 
(1824 – 1882). Vynikli reformným úsilím vo vtedajšej cirkevnej hudbe. Právnik 
Mikuláš Zmeškal (1760 – 1833), rodák z Leštín, ako vynikajúci viloncelista 
zložil štrnásť sláčikových kvartet. Osobne sa poznal s L. v. Beethovenom. 
Roku 1802 Beethoven mu venoval svoju skladbu Kvarteto f. mol, opus 95. 

Národné hudobné školy vznikali aj v susednom Česku, Poľsku, Rusku, 
Maďarsku a pod. Dialo sa to pod vplyvom národne uvedomovacích proce- 
sov, ktorých sprievodným javom bolo zakladanie spevokolov s repertoárom 
ľudových a znárodnelých piesní. Janko Matúška (1821 – 1877), spisovateľ 
Štúrovej generácie, je autorom mnohých balád a piesní. Je autorom bojov-                                                                                           
nej piesne majúcej základ v zbojníckych a pastierskych piesniach. Pieseň    
Nad Tatrou sa blýska zľudovela a stala sa súčasťou československej štátnej 
hymny. Od roku 1871 pôsobil v Liptovskom Svätom Mikuláši spevokol 
Tatran pod vedením skladateľa Karola Ruppeldta (1840 – 1909). Jeho sú-                                                                                         
časníkom bol Ján Levoslav Bella (1834 – 1936), popredný stúpenec európ- 
skeho a slovenského hudobného programu, rodák z Liptovského Svätého 
Mikuláša. Svoju lásku a úprimný vzťah k liptovskej rodnej hrude vyjadril                 
v cykle skladieb Matka nad kolískou, v opere Kováč Wieland a v kantáte 
Svadba Jánošíkova, Orol vták, Divný zbojník. Jeden zo zakladateľov sloven-                                                                                           
skej národnej hudby Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) je autorom slávnostnej                                                                                           
predohry Naše Slovensko a Malej vrchovskej symfónie. Viliam Figuš Bystrý 
(1875 – 1937) zapísal sa natrvalo do dejín slovenskej národnej hudby muž-
skými zbormi Zmráka sa, Do hôr, Hoj zem drahá.

V hudbe 20. storočia sa objavuje rôznorodosť umeleckých smerov a skupín 
skladateľov v nových hospodárskych, politických a kultúrnych podmienkach. 
Romantická povaha umeleckých diel pretrvala ešte do polovice  20. storočia. 
Na prelome storočia vstupujú do umeleckého diania impresionisti nielen              
v hudbe, ale aj vo výtvarnom umení a v literatúre. Kontinuitne prichádzajú 
na hudobnú scénu veľkí obdivovatelia a pevci prírody Vysokých Tatier, 
ako napr. český skladateľ, predstaviteľ českej moderny Vítězoslav Novák 
(1870   – 1949). Láska k slovenskému národu a prírode Slovenska inšpirovali                                                                                               
Nováka k vytvoreniu symfonickej básne V Tatrách. Roku 1937 bola uve- 
dená v Paríži ako „monstre koncert” pod taktovkou dirigenta Renée Batoua. 
Vítězoslav Novák využíval svoj pravidelný pobyt v Tatrách okrem výstupov 
na štíty aj cestami za ľudovou piesňou do Štóly, Mengusoviec, Štrby a Važca. 
Tu sa stretával s maliarom Jánom Hálom, prof. Karolom Plickom, etno-                                                                                     
grafom Dr. Jozefom Vydrom a skladateľom Fricom Kafendom. V Nová- kovej 
kompozičnej triede na pražskom konzervatóriu vyrástli skladatelia, neskorši 
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tvorcovia slovenskej národnej hudby: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň,                                                                                       
Ján Cikker, Dezider Kardoš, Andrej Očenáš, Ladislav Holoubek a Jozef 
Kresánek. 

Alexander Moyzes (1906  –  1985) hudobne nadviazal najmä na zboj-                
nícke a pastierske piesne Kantáta, Demontáž, suita Dolu Váhom, Zbojnícka  
predohra Jánošíkovi chlapci, Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče. 
Ako prvý umelecký riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 
(SĽUK) zaslúžil sa o interpretáciu slovenského národného hudobného umenia                     
od roku 1949 (pozn.: autor štúdie bol prvým tajomníkom SĽUKu, inšpi- 
roval sa autorovým námetom Zemplínska suita, zhudobniac ju pod názvom 
Znejú piesne na chotári pre sóla, miešaný zbor a veľký orchester. Opieral sa                     
o piesne zo zbierky skladateľa P. Tonkoviča ).

Eugen Suchoň (1908 – 1993) vytvoril cyklus mužských zborov O horách, 
ako aj kantátu Žalm zeme podkarpatskej. 

Ján Cikker (1911 – 1989) považoval Vysoké Tatry, konkrétne Starý Smo-                                                                                        
kovec, za svoj druhý domov. Svoje dojmy z Tatier uložil v Sonatíne pre 
klavír s mottom „Hory moje, hory krásne”. Vysoké Tatry zhudobnil v suite 
pre synfonický orchester pod názvom Slovenská suita a Spomienky. Azda naj-                                                                                             
tatranskejšou skladbou sú tri etudy pre klavír Tatranské potoky. Skladbu 
venoval členom Tatranskej horskej služby, ktorej bol čestným členom. Dezider 
Kardoš je autorom kompozície Zbojnícke piesne.

Ján Móry (1892 – 1978). Jediný z hudobných skladateľov Slovenska, 
ktorý žil vo Vysokých Tatrách, na Novom Štrbskom Plese ako majiteľ hotela                        
Móry. Mocným žriedlom pre inšpiráciu k jeho umeleckej skladateľskej tvorbe                            
bola predovšetkým príroda Vysokých Tatier. Nie menej spôsob života a kul-                                                                                               
túra ľudu na rozhraní Spiša a Liptova. Pod vplyvom vokálneho prejavu oby-                                                                                              
vateľov slovenských a spišskonemeckých obcí skomponoval piesňové cykly                                                                                   
Spišské balady a piesne (Zipser Balladen und Lieder). Piesne predviedli                                                                                                     
dedinské spišskonemecké spevokoly 29. júna 1932 počas Spišskonemeckých 
sviatkov (Die Zipser Festwoche) k stému výročiu smrti Johanna Wolfganga 
Goetheho na hradnom nádvorí zámku v Kežmarku pod taktovkou prof. Dr.             
A. Nitscheho. Upravil aj Motívy zo Slovenského raja. Vo vokálnej tvorbe                                                                                           
– ako sa sám priznával – rád experimentoval. Pre jeho piesne šťastne volenou 
interpretkou bola jeho manželka Magda Szakmáry. Vynikala krehkým, zvo-
nivým sopránom s majstrovskou schopnosťou zvládnutia tých najjemnejších 
pasáží a polôh. K vynikajúcim interpretom patrili v ND v Prahe Marta Krá-
sová a Josef Muclinger. Interprétom operetnej hudby bol herec O. Nový.                                                                                                 
Na Slovensku to boli Mária Kišoňová-Hubová, Margita Česányiová-Danihe-
lová, Štefan Hoza, Dr. Janko Blaho a F. Krištof Veselý. V roku 1936 dal posta-                                                                                               
viť kostolík na Novom Štrbskom Plese, kde v atmosfére blízkosti a prítomnosti 
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Najvyššieho Pána neba a zeme sa zrodili kompozície pre vokálny prejav 
sólový a zborový, pre organ a klavír povahy náboženskej Salve Regina, Ave 
verum, Regina coeli, Spišská omša pre štyri hlasy, organ a sláčikové kvarteto. 
Viaceré z nich sa ocitli v historickej spevohre Levočská Madona. Tlačou vyšli 
Ave Maria. V orchestrálnych a operetných skladbách sa pridržiaval dobo-                                                                                                 
vých konvenčných a hudobných foriem, prispôsobujúc sa ich vkusu a este-
tickej predstave vtedajšieho publika. Diela vydával v Budapešti, Viedni, 
Berlíne, Lipsku, Prahe a v Kežmarku.

Vysoké Tatry v hudobnej tvorbe
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Zhudobnil cyklus piesní na slová Rabindranátha Thagore, Orientálne 
piesne, šesť piesní na slová Rity Reinera. S veľkou záľubou zhudobňoval 
nemeckú lyrickú poéziu. V rokoch 1920 – 1930 skomponoval 12 operiet                           
a spevohier. Jedna z nich detskej povahy Hrbatý Petríček mala roku 1923 
premiéru v Matejovciach (Poprad ). Spolu skomponoval: sedem nemeckých 
umelých a jednu ľudovú pieseň, tri maďarské ľudové piesne, osemnásť slo-                                                                                         
venských umelých piesní, šesť spišských a dvanásť zemplínskych. Skompo-                                                                          
noval štyridsaťšesť zborových skladieb (piesni), z nich dvadsaťsedem ume-
lých a dvadsaťdeväť úprav ľudových piesni. Známa je pieseň pre trojhlasé 
zbory so sprievodom klavíra Trojhlasé zbory a capella na slová Ľ. Váleka                
so sprievodom klavíra Od Dunaja až po Tatry neni takej dievčiny, ktorú                 
v mojom srdci nosíme to poklad jediný (XIX /II.- v.čís.1817). Je skompono- 
vaná na čardášový rytmus.

V komornej a inštruktívnej hudbe patrí Ján Móry k prvej generácii tvor-                                                                                                
cov slovenskej národnej hudby, ktorej os vytvára so spoločnými a rozdiel-  
nymi črtami Mikuláša. Moyzesa, Jána Levoslava Bellu, Viliama Figuša Bystré-                                                                              
ho, Mikuláša Schneidera Trnavského, Frítza Kafendu a Andreja Albrechta. 
V klavírnej tvorbe dvadsaťpäť skladbičiek (pre dve ruky),osem až štyridsať 
osem taktových pre stredný detský vek, štyri klavírne skladby, drobné       
útvary pre husle v počte sedem. Veľký obdiv a lásku ku kvetom vyjadril   
v inštruktívnych skladbičkách Margarétky, Nezabúdky, Klinčeky, Konvalinky, 
Sirôtky, Levandula, Snežienky, Zvončeky, Púpava, Astry a Agát. Skladby majú 
didakticko-pedagogický charakter.

Skomponoval dvanásť skladieb pre 32 – 80 basovú harmoniku Odzemok 
a pochod. Štyri tance pre 80 – 100 basovú harmoniku (Medzihra, parafráza 
na transkripciu Bachovej a Gounodovej Ave Mária, pre tri harmoniky).               
V orchestrálnej tvorbe skomponoval štrnásť diel a zinštrumentoval aj svoje 
piesne: Pod Tatrami, Slovenské pastierske piesne. Uvádzala ich aj Česká 
fi lharmónia a Slovenská fi lharmónia. Z jeho úspešných kompozícii vyšli 
niektoré tlačou u J. Urbánka v Prahe v Berlíne. V rukopise sa nachádzajú 
symfonické obrazy Zbojnícka rapsódia, Obrazy zo Slovenska, Posledná            
cesta hrdinova (Marche funèbre).

Ján Móry mal úzku spoluprácu a kontakty s rozhlasom (Rádiojournal)              
v Košiciach už od roku 1929. Roku 1934 18.marca zorganizoval priamy prenos 
koncetu Košickej fi lharmónie s dirigentom Bedrichom Holečkom z Tatran-                                                                                           
skej Lomnice. Dňa 21. júla 1936 vysielala Samostatná rozhlasová stanica 
koncert priamo z hotela Móry na Štrbskom Plese. V programe odzneli skladby 
J. Móryho a piesne v podaní manželky Magdy rod. Szakmáryovej a manželov 
Sylvie a Rudolfa Macudzinského, klavír. Vysielania boli pravidelne v rokoch 
1934, 1935, 1936, 1938 (po zabratí Košíc Maďarmi z Prešova), aj v roku 
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1939. Po vojne roku 1945, 1946, 1957, 1959, 1962. V tomto roku oslávil 
Ján Móry sedemdesiat rokov života. Vysielania pokračovali ešte roku 1964, 
1968, 1970, 1976, 1977 (ako osemdesiatročný), 1982 a 1985.

Pokiaľ umelec žil vo Vysokých Tatrách, hotel Móry bol akoby vyňatý               
z kontextu tatranských hotelov. Majiteľa považovali na prvom mieste ako 
riaditeľa hudobného skladateľa a až potom manažéra. Stal sa známym a vy-
hľadávaným hoteliérom so svojím známym hudobným salónom. Ján Móry 
vlastnil osobitný šarm. V hoteli neraz letovali významní umelci európskeho 
mena. Od roku 1922 prof. Herman Büchel, geniálny hudobný riaditeľ z Ham-                                                                                      
burgu s manželkou, hudobný skladateľ Béla Bartók z Budapešti, herec Oldřich 
Nový a speváčka Marta Krásová z Prahy, skladateľ Wiliam Figuš Bystrý                 
z Banskej Bystrice a pod.

Ján Móry sa hlásil k maďarskej národnosti. V umeleckej tvorbe sa okrem 
inšpiračných zdrojov hudobnej kultúry Slovákov orientoval aj na kultúru 
etnických Nemcov na Spiši. Táto orientácia bola tŕňom v oku povojnovej 
poprevratovej politickej moci na Spiši. Vyhnali ho ako psanca bez toho, 
aby si bol mohol vziať so sebou tie najpotrebnejšie veci. Cítiac sa nevinný                          
a v práve čakal že sa bude môcť na Štrbské Pleso vrátiť. Nevrátil sa. Od roku                                                                                
1946 do roku 1959 žil ako riaditeľ hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi. 
Zomrel 5. mája 1978 v Bratislave.

Dezider Kardoš. Mladá, generácia hudobných skladateľov, prežijúc druhú 
svetovú vojnu, bola Vysokými Tatrami neobyčajne zaujatá. Ružomberský 
rodák Ján Zimmer zhudobnil lásku k Tatrám v obsažnej klavírnej suite Tatry 
(1950). Roku 1953 suitu rozpracoval pre symfonický orchester v častiach 
Rysy, Furkotská dolina a Furkotský štít, Mengusovská dolina, Poľský hrebeň, 
Bielovodská dolina a Lomnicky štít. Autor predviedol suitu osobne v januári 
1954 na slávnostnom koncerte v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici pri 
príležitosti 10. výročia oslobodenia Vysokých Tatier. Pravidelným hosťom 
tatranských osád a obdivovateľom Vysokých Tatier boli skladatelia rodiny 
Móžiovcov. Skladby Aladára a Juliúsa Obrázky z Tatier a Piesne spod Tatier 
venovali Vysokým Tatrám. K Vysokým Tatrám sa viaže niekoľko skladieb   
k fi lmom o Jánošíkovi od Pavla. Tonkoviča Rodná zem a Obrázky z Ta- 
tranského národného parku od Tibora Andrašovana, Leto pod Kriváňom 
od Tibora Freššu. Pravidelným návštevníkom Tatier bol skladateľ prof. Ota 
Čermák z Karlových Varov. Roku 1951 počas svadobnej cesty skomponoval 
Tatranské pastorále (v byte autora štúdie). Skladba bola mnoho rokov znel-
kou Slovenského rozhlasu v Bratislave. Tatranskú premiéru mala v Tatranskej 
Lomnici, v hoteli Lomnica na novoinštalovanom koncertnom organe.

Hudobný skladateľ Anton Jedlička roku 1955 zhudobnil Goralskú uspá-  
vanku (text Ján Olejník). Premiéru mala v Československom rozhlase v Prahe,                 
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v réžii hudobného skladateľa Karla Macourka. Uspávanku spieval člen                                                                                    
Opery ND v Prahe Rudolf Asmus s Veľkým estrádnym orchestrom.

Obsažná galéria skladateľov ako i interpretov skladieb o Vysokých Tatrách, 
ale i zberateľov ľudových piesní, by nebola úplná bez prof. Karola Plicku 
(1894 – 1987). Vyšiel z učiteľských radov, bol etnomuzikológom, fotogra-
fom, fi lmovým dokumentaristom, neúnavným zberateľom ľudových piesní. 
(spolu 40 tisíc), ktoré rozdelil podľa štyroch dialektov do štyroch oblastí                                                                                              
v kompletnom súbore všetkých typov slovenských ľudových piesní včítane 
z oblasti Vysokých Tatier (Spiš, Liptov). Na svojich cestách sa zastavoval  
v Novom Smokovci u autora štúdie a spoločne robili cesty za piesňou a ľu-                                                                                                  
dovou hudbou do Ždiaru, Kamienky, do Malého a Veľkého Lipníka, Šam-                
brona a Svidníka na tamojší festival Ukrajincov – Rusínov. Výsledkom bola 
kniha Zlatá brána, vydaná v roku 1964 v spolupráci aj s autorom štúdie.

Etnomuzikológ Dr. František Poloczek zapísal a zhudobnil 162 piesní                       
z Batizoviec a vydal ich v zbierke Slovenské ľudové piesne IV. nákladom  
SAV v roku 1964 s ilustráciami M. Benku.
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Importovaná hudba. Popri dielach hudobných skladateľov tvoriacich                      
v Tatrách a o Tatrách prezentovala sa vo vysokotatranských osadách impor-                                                                                        
tovaná hudba už na začiatku 19. storočia. Vysokotatranské strediská turis- 
tického a cestovného ruchu boli už v prvých rokoch jestvovania navštevo- 
vané speváckymi, inštrumentálnymi a tanečnými telesami i sólistami. Roku 
1880 tu koncertoval Téšínsky spevácky súbor, roku 1882 bol usporiadaný 
koncert v prospech pohorelcov v Spišskej Belej. Čistý výnos bol v sume 
269,40 zlatých. Pravidelne prichádzal Operetný súbor A. Bogyia z Buda- 
pešti. Koncertoval tu klavírny virtuóz gróf. F. Zichy z Budapešti. Roku 1888 
boli organizované koncerty na podporu výstavby pre pomník Zsedényiho                                       
v Starom Smokovci. V roku 1893 koncertoval tu slávny Hilgerman Polónyi. 
Časté boli vystúpenia podtatranských telies. Výťažok bol venovaný na ciele  
Uhorského karpatského spolku. Roku 1894 (výťažok až 500 fl orénov) bol 
venovaný na výstavbu chaty pri Zelenom Plese. Roku 1912 plánovala 
Márffyho divadelná spoločnosť v Budapešti vybudovať v Starom Smokovci 
stálu divadelnú scénu. Uhorská vláda z „mravnostných dôvodov” zriadenie 
divadelnej scény nepovolila. Roku 1932 uskutočnil sa v Starom Smokovci 
koncert, z ktorého čistý výťažok bol venovaný pohorelcom v Gerlachove. 
Ale už roku 1937 bol opäť vypracovaný plán na budovu stáleho divadla              
v Starom Smokovci z iniciatívy nacionalisticky cítiacich zámožných etnic- 
kých Nemcov, pod názvom Deutsches Theater. Blížiace sa vojnové udalosti 
tento plán znemožnili.

Po druhej svetovej vojne ožívajúci cestovný a turistický ruch, organizácia 
rekreácie zamestnancov znárodnených podnikov v rekreačných strediskách    
a liečba v zdravotníckych zariadeniach pritiahli za prácou do vysokotatran- 
ských osád stovky ba tisíce záujemcov za prácou. Väčšinou tam, kde predtým 
pracovali etnickí Nemci. Nový prístup ku kultúrnym a spoločenským hodnotám 
si vynucovali postupné organizovanie akcií z príležitosti štátnych sviatkov 
jubileí, štátnych a zahraničných ofi ciálnych návštev.

Hudobné a spevácke telesa z podnetu miestnych občanov Vysokých 
Tatier.

Z iniciatívy zamestnancov Detského liečebného ústavu v Dolnom Smo- 
kovci bol pod vedením K. Pocciho založený Tatranský spevokol. Roku 1949 
bol založený pri Strednej škole v Hornom Smokovci Spevácky a tanečný súbor 
Hviezdoslav (J. Olejník ). Postupne sa zakladali aj Spevácky a tanečný súbor 
pri Liečebnom ústave LÚRCH a Štátnych kúpeľoch v Novom Smokovci, 
Spevácky súbor pri Grandhoteli n. p. Interhotel Tatry v Starom Smokovci                 
a Spevácky súbor pri Štátnych kúpeľoch na Štrbskom Plese.
 Ľudové hudobné telesá. Piesne, ktorých texty a melódie si skladal sám 
ľud, boli sprevádzané ľudovými hudobnými nástrojmi. Podobne i tance a hry                                                                                           

Vysoké Tatry v hudobnej tvorbe
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v pohybovom prejave. Mnohé priamo vyžadovali hudobný sprievod. Typic-       
kým hudobným nástrojom na severnom Spiši (konkrétne v Ždiari) boli troj- 
strunové husle vyrobené z javorového dreva, ž ľ o b c o k y  a  b a s i č k y 
pre cigánske kapely basa (kontrabas). Pri použití troch husieľ boli jedny 
ako husle kontrové. Cigánsku kapelu dotváral cymbal, neskoršie aj ťahacia 
harmonika (Heligonka) a fúkacie nástroje.
 Koncertná kancelária Domu osvety v Starom Smokovci. V roku 1954 
bola založená pri Dome osvety v Starom Smokovci Koncertná kancelária (JUDr.                                                                                                      
J. Faix), ktorá v kontakte s koncertnými agentúrami doma a v zahraničí orga-               
nizovala koncerty po celý rok vo všetkých vysokotatranských osadách včítane 
Javoriny, Štôly a Ždiaru. Koncerty zapadali do rámca Tatranského kultúrneho 
leta a Tatranského kultúrneho a národopisného leta. Dotvárali akcie Ľud hôr                                                                    
spieva a tancuje, Letnice v Ždiari, Tatranské fašiangy v krojoch (18 roční-
kov), Garden party v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici, Výstava 
Umenie Vietnamu v Grandhoteli v Starom Smokovci, Tatrahoteli ako aj              
v Tatranskej Lomnici v Grandhoteli Praha Mimoriadnej pozornosti sa tešil 
koncert s tématikou len hudby o Vysokých Tatrách k desiatemu výročiu zalo-                                                                                            
ženia Tatranského národného parku v Grandhoteli Praha v januári roku 
1959 (pozn.: Námet, scenár, réžiu a moderovanie realizoval Ján Olejník). 
Inštrumentálne a vokálne koncerty boli pripravené v uzavretých spoločen-
ských priestoroch. Pravidelné promenádne koncerty sa realizovali na terase 
Grandhotela v Starom Smokovci, v promenádnom pavilóniku v Tatranskej 
Lomnici a Hotela Hviezdoslav na Štrbskom Plese. V súčasnosti sporadicky   
na terase Grandhotela v Starom Smokovci. Je zaužívanou tradíciou pod egidou                                                                                            
Tatranského kultúrneho centra organizovať sériu koncertov pod názvom 
Tatranské hudobné leto a Tatranská hudobná jeseň. Úvodné koncerty sa pri-                                                                                            
pravujú v Grandhoteli v Starom Smokovci.

Pramene:

Olejník, J.:  Hudobný život vo Vysokých Tatrách. In: Slovenská hudba. Roč.2/1958, č. 3,                  
s. 133 – 134.

Olejník, J.:  Ľudová pieseň lesných robotníkov a robotníčok. In: Historica Carpatica č. 19/1988, 
s. 205 – 226.

Olejník, J.:  Hory v hudbe. In: Tatranské noviny, roč. 5/1958, č. 46, s 1 – 2.
Olejník, J.:  Vitézoslav Novák vo Vysokých Tatrách. In: Tatranské noviny, roč. 5/1958,                  

č. 40, s. 3. 
Olejník, J.:  Koncert, umelci a my. In: Tatranské noviny, roč.8/1961, č. 47, s. l.
Olejník, J.:  Goralská rapsodia. In: Vysoké Tatry, roč. 3/1961, č. 2, s. 16 – 17.
Olejník, J.:  Koľvač, Koľvač veľmi smutná hora. In: Vysoké Tatry, roč. 11/1972, č. 5,                   

s. 4 – 5.
Olejník, J.:  Pieseň o Tesnine. In: Vysoké Tatry, roč. 13/1972, č. 34, s. 3.
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Olejnik, J.:  Partizánske balady spod Kráľovej Hole. In: Východoslovenské noviny, príloha VN, 
č. 14/1982, s. 10.

Olejník, J.:  Zahrajte, zahrajte javorové husle. In: Vysoké Tatry, roč. 12/1983, č. 4, s. 23 – 24.
Olejník, J.:  Tatranská hudobná jeseň. In: Vysoké Tatry, roč.24/ 985, č. 4, s. 25 – 26.
Olejník, J.:  Hudobný život vo Vysokých Tatrách. In: Osvetová práca, roč.37/1987, č. l,                

s. 31 – 32.
Olejník, J.:  Mozartove mestá. In: Východoslovenské noviny, roč. 36/1987, č. 218, s. 4.
Olejník, J.:  Karol Plicka a Východné Slovensko. In: Východoslovenské noviny, Magazín VN, 

č. 28/1987, s. l – 4.
Olejník, J.: Najpočetnejší spevokol na svete (na Mariánskej hore v Levoči). Spomienky                 

na Mariánsku púť. In: Slovenský východ,- weekend, č. 19/1990, s. 2.
Olejník, J.:  Podnety na zamyslenie. Obnovia sa tradície etnických Nemcov na Spiši?                  

In: Slovenský východ, roč, 1/20/1991, č. 239, s. 5.
Olejník, J.:  Lustig ist das Zigeuner. In: Ľubovnianske noviny, roč. 21/1993, č. 51, s. 4.
Olejník, J.:  50 rokov školy a detského folklóru súboru Hviezdoslav pri Neúplnej strednej
škole v Hornom Smokovci Vysokých Tatrách. In: Podtatranské noviny, roč. 40/1999, č. l05, s. 9.
Olejník, J.:  Ján Cikker. In: Tatranský dvojtýždenník, roč. 20/2009, č. 25, s. 22.
Olejník, J.:  Spievajúca a tancujúca škola? In: Tatranský dvojtýždenník, roč. 21/2010, č. 22, 

s. 6.
Sliacka, D.:  Slávni hudobní skladatelia. Bratislava 1980. Vítézslav Novák, s. 237 – 239. 
Scenáre k rozhlasovým a televíznym kreáciám:
Olejník, J.:  Hory a hudba. Čsl. rozhlas Košice 1958.
Olejník, J.:  Vítézslav Novák a Vysoké Tatry. Čsl. rozhlas Košice, 1962.
Olejník, J.:  Piesne moje piesne. Čsl. rozhlas Praha, 1964.
Olejník, J.:  Drevené husle, poviedka z Kuriman. Čsl. rozhlas Košice, 1970.
Olejník, J.:  Kriváň v piesni a živote ľudu. Čsl. rozhlas Košice, 1971.

Vysoké Tatry v hudobnej tvorbe



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

292

Z U Z A N A K O L L Á R O V Á  – 
MAR-TINA ŠLAMPOVÁ: V TVOJICH 
RUKÁCH SÚ NAŠE ČASY... HISTÓ-                                                     
RIA EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI 
V POPRADE – VEĽKEJ. Kežmarok :                                                       
ViVit 2013.

Z pera popradských archivárok PhDr. 
Zuzany Kollárovej, PhD. a Ing. Martiny 
Šlampovej vyšla začiatkom roka 2013 
publikácia, ktorou prispeli nielen ku 
po-znaniu dejín evanjelickej a. v. cirkvi vo 
Veľkej, ale aj cirkevného diania v mestách 
na Spiši. Publikácia je prehľadne rozde-
lená do 7 kapitol. Prvá kapitola je veno-
vaná histórii evanjelického cirkevného 
zboru vo Veľkej od roku 1552 po zánik 
nemeckej evanjelickej cirkvi v roku 1947 
(Z. Kollárová). Myšlienky protestan- 
tizmu sa na Spiši šírili od začiatku 16. 
storočia. K evanjelickému náboženstvu 
sa tu pripojili skoro všetky obce a mestá. 
Veľká, ktorá je súčasťou mesta Poprad, 
sa pripojila k evanjelickému náboženstvu 
pod vplyvom evanjelického farára Juraja 
Filkera 19. marca 1552. Pre vývoj evanje-                   
lickej cirkevnej správy na Slovensku 
mala mimoriadny význam synoda konaná                  
v Žiline v roku 1610. Touto synodou 
sa zavŕšil vývoj Lutherovej reformácie 
takmer na celom Slovensku.a utvorili sa 
samosprávne orgány evanjelickej cirkvi. 
Evanjelickú cirkevnú správu na Spiši sa 
podarilo dobudovať o štyri roky neskôr, 
na synode v Spišskom Podhradí v roku 
1614. Najzložitejšia náboženská situácia 
bola v 13 spišských mestách zálohova-                           
ných v roku 1412 poľskému kráľovi 
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Vladislavovi II. uhorským kráľom Žig- 
mundom Luxemburským, medzi ktoré 
patrila aj Veľká. Pod tlakom poľského             
i uhorského kráľovského dvora poľský 
starosta Heraklius Lubomirski vydal 17. 
marca 1674 dekrét, ktorým dal príkaz 
odstrániť evanjelických kňazov a zobrať 
im majetok. Zmiernenie represálií nastalo 
po roku 1772, kedy boli spišské mestá             
z poľského zálohu vrátené Uhorsku a po 
uvedení Tolerančného patentu Jozefa II. 
v roku 1781. Toto umožnilo položiť zá- 
kladný kameň kostola vo Veľkej 14. apríla 
1814, ktorý bol dostavaný v roku 1817. 
Po prvej svetovej vojne s prisťahovaním 
Slovákov do nemeckej Veľkej začali 
spory, ktoré boli vyriešené až vznikom 
nového slovenského cirkevného zboru               
a odchodom Nemcov po skončení druhej 
svetovej vojny. Druhá kapitola podrobne 
opisuje šírenie pelikánskeho hnutia vo 
Veľkej (M. Šlampová). V roku 1920 vy- 
slanec Slovenskej evanjelickej luterán-           
skej synody v USA Ján Pelikán založil 
vo Veľkej Slobodnú evanjelicko-lute-                                    
ránsku synodu najmä pre slovensky hovo- 
riacich veriacich. Nedostatok vlastných 
kňazov bol prekážkou, ktorá stála v ceste 
rozširovaniu pelikánskeho hnutia na Slo-                                                
vensku. Po odchode Jaroslava Pelikána             
a Jozefa Kuchárika z Veľkej, ktorí boli 
povolaní späť do USA, ostala cirkev bez 
kazateľa. Ich nástupcom sa stal Ján So-                 
mora. Synoda vo Veľkej bola suverénnym 
zborom, fi nancovaným výlučne z dobro- 
voľných mesačných príspevkov svojich 
členov, bez nárokov na podporu od štátu. 
Vyžadovala sa prísna cirkevná disciplí-
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na. Zbor zanikol po smrti Jána Somoru                                               
v roku 1968. Slovenskému evanjelickému 
a. v. cirkevnému zboru v Poprade-Veľkej 
je venovaná tretia kapitola (M. Šlampová). 
Tá časť Slovákov, ktorá sa nepridala                                                      
k misijnej americkej synode alebo ne- 
prestúpila k rozrastajúcej sa baptistickej 
cirkvi, sa naďalej dožadovala svojich práv 
v rámci nemeckého evanjelického cir-                                                    
kevného zboru. Vo Veľkej pôsobili dvaja 
farári: Tobiáš Fischl bol evanjelickým 
farárom nemeckej evanjelickej a. v. cirkvi 
a Juraj Raab bol misijným farárom Vý- 
chodného dištriktu so sídlom vo Veľkej  
a vykonával slovenské bohoslužby. Začal 
tu pôsobiť v roku 1929. Dovtedy do 
Veľkej prichádzal na bohoslužby raz me-                               
sačne seniorálny kaplán z Ružomberka 
Michal Lúčanský. Medzi slovenskými               
a nemeckými evanjelikmi však panovalo 
napätie. 16. júna 1940 sa zbor rozdelil na 
dva samostatné zbory – slovenský a ne-                                                      
mecký. Obvod slovenského zboru sa roz-                                                           
prestieral na území nemeckých zborov 
Veľká, Poprad, Stráže, Spišská Sobota, 
Matejovce, Veľký Slavkov a Mlynica 
(spolu s tatranskými osadami). V štvrtej 
kapitole si súčasný evanjelický farár vo 
Veľkej Mgr. Jozef Vereščák spomína na 
svoj príchod do cirkevného zboru v roku 
1992 a na svoje pôsobenie až do sú-                                                       
časnosti. Piata kapitola je venovaná sporu 
o užívanie zvonov (M. Šlampová). Evan- 
jelici vo Veľkej viedli niekoľko desiatok 
rokov trvajúci spor s rímskokatolíckou 
cirkvou o užívaní zvonov, ktorý bol 
urovnaný až v roku 1953, podpísaním 
spoločnej dohody. Defi nitívne bol vyrie- 
šený v roku 2005, kedy boli v evanjelic- 
kom kostole inštalované digitálne zvony. 
Náboženské spolky sa spomínajú v šiestej 
kapitole (M. Šlampová). V rokoch 1931 
– 1949 existoval vo Veľkej náboženský 
spolok Zväz evanjelickej mládeže (SEM). 
Tento združoval pokonfi rmačnú mládež. 

Od roku 1941 existoval vo Veľkej aj DEM 
– dorast, ktorý združoval predkonfir- 
mačnú mládež. V roku 1936 začal svoju 
činnosť spolok Slovenská evanjelická 
jednota. Náboženské spolky neboli v sú-
lade s novým spoločenským zriadením, 
ktoré nastalo po februári 1948. Vládnuca 
komunistická strana postupne oslabova-
la, a nakoniec zakázala činnosť týchto 
spolkov. Slovenská evanjelická jednota 
mala v roku 1951 85 členov. Bola rozpus-                                                     
tená k 30. septembru 1951 a ďalšiu čin-
nosť už nevyvíjala. V poslednej kapitole 
autorky sústredili aj biografi cké údaje 
kňazov, ktorí tvorili dejiny Evanjelickej 
a. v. cirkvi vo Veľkej a doplnili ich foto- 
grafi ami, aby ani budúce generácie na 
nich nezabudli. Prílohu tvorí súčasný život 
cirkevného zboru (1993 – 2012). Kniha 
je pre čitateľa atraktívna aj tým že texty 
dopĺňa množstvo dobových aj súčasných 
fotografií a archívnych dokumentov. 
Profesor Ján Kvačala vo svojej práci 
Dejiny reformácie na Slovensku, ktorú 
môžeme vnímať ako jeden zo základných 
prameňov pri štúdiu danej témy, napísal: 
„Cirkevné dejiny krajinské sú čiastkou 
všeobecných, dejiny provinciálne sveto- 
vých; každé dielo slúži podľa svojej ceny, 
povzneseniu celej vedy.“ Plnofarebná pub-
likácia V Tvojich rukách sú naše časy...  
o histórii Evanjelickej a. v. cirkvi vo Veľ-                                                       
kej je veľkým prínosom pre výskum dejín 
evanjelikov nielen na Spiši.

     
   Božena Malovcová

NOVÁ KNIHA O ŽDIARI

V komornom prostredí Ždiarskeho do-                                                         
mu sa zišli 16. októbra 2013 obyvatelia 
Ždiaru, predstavitelia Prešovského samo- 
správneho kraja a hostia obce Ždiar, aby 
zhodnotili svoje úsilie vykonané pre                                                            
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rozvoj turisticky veľmi príťažlivej obce 
Ždiar. V rámci projektu „Obnova kul- 
túrneho a duchovného dedičstva obce 
Ždiar“ bolo vykonaných viacero aktivít. 
Projekt bol spolufi nancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. V rámci projektu 
bolo pri Ždiarskom dome spevnené 
priestranstvo, ktoré má v budúcnosti slú-
žiť na kultúrne a spoločenské podujatia; 
obec zabezpečila kvôli prehľadnosti                   
a orientácii turistov a návštevníkov 
označenie smerovými tabuľami. Kvôli 
propagácii obce bola vydaná monografi a 
DEDIČSTVO GORALOV... ŽDIAR pod 
zostavovateľskou taktovkou PhDr. Zu-                                                           
zany Kollárovej, PhD. Publikácia vychá- 
dzala z poznatkov prvej knihy o Ždiari 
vydanej v roku 2000. Autorský kolektív 
v zložení PhDr. Ján Olejník, CSc., PhDr. 
Božena Malovcová, Ing. Marta Bedná- 
rová, Ing. Martina Šlampová a PhDr. 
Zuzana Kollárová, PhD. v nej priblížili 
politické, hospodárske, kultúrne, školské 
a športové dejiny. Zaujímavé sú aj prí-                                         
rodné a geografi cké pomery, či poznatky 
o cestovnom ruchu a zdravotníctve.                   
V rámci Programu cezhraničnej spolu- 
práce Poľsko – Slovenská republika 
2007 – 2013 je záver knihy venovaný 
Gmine Bukowine Tatrzańskej a obci Os-                
turňa, aktívne spolupracujúcich s obcou                                                              
Ždiar. Plnofarebná publikácia je príťaž-
livá najmä množstvom starých fotografi í                                  
zo zbierky Petra Michaláka, ale aj nových                                                  
fotografi í dokumentujúcich súčasný ži-                                                  
vot v Ždiari. Starosta obce Ing. Pavol Be-                                                                     
keš a autorský kolektív dúfajú, že po-                                                                 
mocou knihy sa Ždiar dostane do príbyt-                                                         
kov obyvateľov Slovenska i zahraničných                                                                                      
hostí, ktorí si odnesú krásne spomienky                                                                             
na neopakovateľnú prírodu a ľudí spod 
Tatier. 

  Zuzana Kollárová

BALNEOLOGICKÝ SPRAVO-   
DAJCA 2008 – 2010. Vlastivedný zbor-                                                         
ník múzea XL. Ed. Martin Kostelník.                                                                                    
Balneologické múzeum v Piešťanoch, 
2011, 439 s. 

Od založenia Piešťanskej muzeálnej 
spoločnosti a vzniku múzea (1928), pred-
chodcu dnešného Balneologického mú-  
zea, uplynulo 85 rokov. Výsledkom ve-
decko-výskumnej práce pracovníkov 
múzea a jeho prezentačnej činnosti je aj 
pravidelné vydávanie zborníka múzea                                        
s názvom Balneologický spravodajca. 
Vlastivedný zborník múzea 2008 – 2010, 
roč. XL. je bohatý na množstvo prvýkrát 
prezentovaných objavov. Obsahuje štúdie 
a články pracovníkov múzea aj príspevky 
externých prispievateľov. Obsah zborníka 
nemá osobitné členenie. Na úvod je krát-              
ky príhovor Ing. Tibora Mikuša, PhD., 
predsedu Trnavského samosprávneho  
kraja, v ktorom vyjadruje pracovníkom 
Balneologického múzea vďaku a úctu za 
objavovanie histórie kraja, dejín kúpeľov                 
a kúpeľníctva, numizmatiky, národopisu, 
prírodných vied, archeológie a muzeoló-             
gie a aj iných skúmaných oblastí. Obsah 
zborníka začína Správou o činnosti Balne- 
ologického múzea v Piešťanoch v rokoch 
2008 – 2010, ktorú predkladá predseda 
redakčnej rady PhDr. Vladimír Krupa. 
Podrobne rozoberá realizované podujatia                
a aktivity muzejníkov v sledovanom ob-
dobí. Samozrejme okrem tých činností,                
ktoré im vyplývajú z pamiatkového záko-
na a štatútu múzea: vedecko-výskumná, 
vydavateľská a zbierkotvorná činnosť, 
zabezpečovanie prednášok, propagácia, 
prezentácia, budovanie fotoarchívu, spo-
lupráca s inými inštitúciami, medzinárod-
ná spoluprácou a metodická pomoc. Či-
tateľsky príťažlivým štýlom je napísaný 
prvý článok uverejnený v zborníku od 
Tibora Urbánka: Vývoj mimokúpeľnej 
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zdravotnej starostlivosti v Piešťanoch           
a okolí. Začína históriou medicíny, píše     
o osobnostiach lekárstva, prvých nemoc-
niciach a liečiteľstve mníšskych reholí.    
Na Spiši to boli antoniti v Dravciach, cis-
terciáni v Spišskom Štiavniku, krížovníci 
v Lendaku a Huncovciach, (autor nespo- 
menul ešte benediktínov v Štôle). Rehoľa 
milosrdných bratov založila kláštorný špitál 
v Spišskom Pod-hradí a kartuziáni v Čer-
venom Kláštore. Podrobnejšie popisuje 
dejiny Trnavskej nemocnice, prvého lie- 
čebného ústavu v Piešťanoch a nemocnice 
v Piešťanoch. Otázka Daniela Doležala: 
Prečo nie je Piešťanské bahno vyhlá-          
sené za prírodný liečivý zdroj? je zároveň 
názvom článku, v ktorom autor píše                                      
o využívaní piešťanského sírneho bahna, 
jeho priaznivých účinkoch na ľudský or-
ganizmus a možnostiach jeho využívania 
aj v súčasnej balneoterapii. Čiernobielymi 
fotografi ami je obohatený článok Moniky 
Horváthovej: Továreň Zsolnay a kúpeľné 
budovy hotela Thermia Palace a balneo- 
terapie Irma v Piešťanoch. Za národné 
kultúrne pamiatky sú vyhlásené tieto se-
cesné budovy, v exteriéri aj interiéri sú 
zdobené okrem kamenných a štukových 
prvkov aj keramickými a porcelánovými 
prvkami celosvetovo známej značky      
Zsolnay. Jej zakladateľom bol obchodník 
Miklós Zsolnay (1800 – 1880) v maďar-
skom meste Pécs (slovenský názov Päť- 
kostolie). Nasleduje viac článkov a štúdií, 
v ktorých autori čitateľom predkladajú 
výsledky svojich výskumov v Trnavskom 
kraji z oblasti kúpeľníctva, hospodárskych 
dejín, spoločenských pomerov, umenia, 
divadelníctva, archeológie, múzejníctva, 
numizmatiky, ľudovej zbožnosti, zólogie              
a iných oblastí. Štúdiou Zaniknuté kú-                            
pele Šóšár v Novohrade prispela do zbor- 
níka Andrea Luptáková. Na základe štú-            
dia dobovej tlače, literatúry a archívnych 
prameňov opísala šóšárske kúpele v čase 

ich najväčšieho rozkvetu. Autorom štú-     
die Minerálne a termálne pramene ako 
modifi kátor lokálnej kultúry (na príklade 
obce Santovka) je Ladislav Lenovský. Ján       
Žilák pripravil štúdiu Skláreň v Rudne                                      
nad Hronom. Spoločenské a hospodárske 
pomery Piešťan v 18. storočí je názov                
ďalšej štúdie autorky Moniky Rotákovej. 
Sleduje v nej dve sídelné jednotky – zeme-
panské mestečko Piešťany a kúpeľnú osadu 
Teplice. Najviac citácií z archívnych 
záznamov je zo Štátneho archívu v Nitre. 
Málo známy obraz Alfonsa Muchu v Pieš- 
ťanoch je štúdia Vladimíra Krupu. Ide                                         
o alegorický obraz „Buď pozdravený po-
žehnaný prameň zdravia“, predstavujúci 
uzdravujúce sa dievča v kresle. Olejo-     
maľba na plátne, ktorú maliar venoval 
kúpeľom z vďaky za kúpeľnú starostli- 
vosť, je umiestnená v jedálni hotela      
Thermia Palace. Sedemdesiat stránkový 
článok Radislava Mušinského Ochotnícke 
divadlo v Piešťanoch (I. časť 1918 – 1945) 
obsahuje najviac čierno-bielych fotografi í           
v celom zborníku. Osídlenie chotára Vr-
bového v praveku a vo včasnom stredove-
ku rozoberá v odbornom článku Marián 
Klčo. Vladimír Krupa je aj autorom článku 
Novoveké nálezy Keramiky z Vrbového. 
Veľkým prínosom pre zborník je kvalitná 
štúdia Vladimíra Rábika Jaslovské Bohu- 
nice v stredoveku (dejiny združených obcí 
Bohunice, Jaslovce a Paderovce v stre- 
doveku). Je doložená bohatým poznám-
kovým aparátom. Andrej Bolerázsky je 
autorom odborného článku Historické                
mapy v zbierkovom fonde Balneologic-                
kého múzea. Doložený je 17 čierno-                                                        
-bielymi fotografi ami. Ide o tlače aj ruko- 
pisné mapy z konca 16. až začiatku 17. 
storočia. O muzeálnej rarite Kord zo                         
zbierok Balneologického múzea v Piešťan-
och napísal Marián Klčo. Trojica autorov 
Ján Hunka, Vladimír Krupa, Marián Klčo 
čitateľovi približuje v príspevku Poklad 
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mincí typu Denarius Triales z Drahoviec 
(15. storočie), ako numizmatickú zbier-                 
ku v Balneologickom múzeu v Piešťa-                        
noch v roku 2002 obohatil prírastok – hro-
madný nález 634 strieborných mincí                    
z 15. storočia. Z oblasti etnológie prispela 
Jarmila Hluchová štúdiou Púťové a proce-
siové predmety v zbierkovom fonde Balne-
ologického múzea. Miroslav Kazík prispel 
precízne pripravenou štúdiou Slobodní            
a živé osobné mená v Moravanoch nad 
Váhom. Doplnená je grafmi a štatistic-      
kým prehľadom skúmaných osôb. Najniž- 
šie položená vážska kaskáda, 430 hektátro-
vá priehradná nádrž Sĺňava, známa orni- 
tologickým výskumom a miestom na 
hniezdenie vtákov, je vyhlásená za chrá-
nenú študijnú plochu od roku 1980. Od jej 
napustenia uplynulo 50 rokov. Článok           
o nej Piešťanská Sĺňava jubiluje napísal 
Pavel Kanuščák a vyhotovil tabuľku s pre-
hľadom vtákov na Sĺňave v rokoch 1959 
– 2009. Z hľadiska pestrosti fauny, lokali-
tu pri Piešťanoch priblížil čitateľom Fran-
tišek Bača v článku Prírodné pomery 
acheologickej lokality Kostolec. Priestor  
v Balneologickom spravodajcovi dostali  
aj dve štúdie, týkajúce sa výskumu na Spi-
ši. Z hľadiska dejín kúpeľníctva na Spiši                                                                    
je zaujímavý príspevok Martina Kostelní-
ka Baldovské kúpele v rokoch 1895 – 1928. 
Čitateľ má možnosť sa oboznámiť s jed-
nými z najmenších kúpeľov v rámci 
Spišskej župy. Najmenších, čo do počtu 
hostí. V sezóne sa vystriedalo okolo 150 
pacientov. V 90. rokoch 19. storočia mali 
3 kúpeľné domy s bazénom so studenou 
minerálnou vodou, rašeliniskom a lieči-  
vou vodou, ktorá bola stále dobrým obchod-
ným artiklom. Pomáhala najmä pri dý-
chacích a žalúdočných chorobách. Kúpeľná 
budova bola postavená v roku 1875, patri-
la Csákyovcom, od roku 1884 ich vlastnil 
Mikuláš Szontágh starší. Podstatnú časť 
príspevku autor venuje popisu pomerov    

v kúpeľoch na prelome rokov 1918 – 1919, 
keď boli v novej Československej republike 
ešte neusporiadané pomery na úradoch 
miestnej samosprávy. Okrem iného aj to 
umožnilo rabovanie a rozkrádanie majetku 
v Baldovských kúpeľoch. O vyšetrovaní 
týchto udalostí autor čerpal z archívnych 
dokumentov, protokolov staničného veli- 
teľstva posádky v Spišskom Podhradí.      
Od roku 1919 sa kúpele stali súčasťou 
akciovej spoločnosti Tatranské kúpele.               
V novom štáte kúpele už nedosahovali               
úroveň z predchádzajúcich rokov; menili  
sa majitelia, správcovia, ani kúpeľný le-   
kár nebol stály. Využívali sa iba dva pra-
mene s teplotou vody 28°C. Kúpele prišli 
až do exekúcie a formou dražby ich kúpil 
Ladislav Fried z Levoče za 426 000 korún. 
Opravy a prístavby si vyžadovali značné 
fi nančné náklady, ktoré viedli k zadlžo-  
vaniu majiteľov. Hospodárska kríza v 30. 
rokoch 20. st. situáciu ešte zhoršila (s. 83). 
Po 2. svetovej vojne boli kúpele znárod-
nené. Dodnes sa z nich nič nezachovalo. 
Štúdia je obohatená 4 vzácnymi histo- 
rickými fotografi ami, tabuľkou o návštev- 
nosti vo vybraných rokoch a zaujíma-                        
vým dokumentom z archívneho fondu 
Spišskej župy – Súpis chýbajúcich vecí                       
z rabovania z prelomu rokov 1918/1919. 
Ján Olejník je významný slovenský etno- 
graf, patrí k prvým čestným členom Spiš-
ského dejepisného spolku a od jeho začiat- 
kov stále patrí k najaktívnejším členom. 
Predurčila ho k tomu jeho celoživotná                       
práca a mimoriadna zanietenosť pre fol- 
kloristiku a veľmi širokému spektru čin-
ností v súvislosti s budovaním národo- 
pisného zbierkového fondu z materiálnej 
aj duchovnej kultúry ľudu pod Tatrami. 
Hoci v mladosti pôsobil ako učiteľ až na 
17 miestach, najviac naň zapôsobili Vy- 
soké Tatry. Mnohoročné výsledky terén-
nych výskumov zachytil v rozsiahlej 
písomnej dokumentácii v slovenských                   
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i zahraničných odborných a vedeckých 
periodikách. V ročenke Spišského de-
jepisného spolku Z minulosti Spiša XX 
bola publikovaná jeho kompletná biblio-
grafi a (1184 záznamov). V štúdii Voda         
v živote ľudu pod Vysokými Tatrami – Spiš, 
Liptov, Orava I. časť píše na 21 stranách  
o vode, naoko obyčajnej potreby každo-
denného života. Pre autora je však na ňu 
až neobyčajné množstvo pohľadov, z kto-
rých ju skúma a popisuje. Už len z prí- 
vlastkov v úvode čitateľa navodí na mno-
horaký pohľad na vodu; voda čistá, daž-
ďová, destilovaná, horúca, krištáľová, 
kyslá, liečivá, ľadová, mliečna, mútna, 
mäkká, sladká, spodná, sladká, studničná, 
svätená, sádrová (gypsová), slaná, špinavá, 
teplá, termálna, tvrdá, úžitková, vápenatá, 
výborná, vrchná, začarovaná, zakalená, 
živá a pod. (s. 132). Ľudia sa vždy snažili 
dostať tam, kde je v blízkosti dostatok 
pitnej aj úžitkovej vody. Na pomenovanie 
vôd aj potokov pôsobilo množstvo vply- 
vov podnetov, ktoré si v bežnej reči ani 
neuvedomujeme. Pre etnografa však majú 
názvy výpovednú hodnotu z mnohých             
hľadísk. Z napísaného aj hovoreného slova 
v duchovnej oblasti, v piesňach, pore-
kadlách poverách, povestiach, ľudovej 
zbožnosti, rozprávkach, v ľudovom vý- 
tvarnom umení... Pri svojej etnografi ckej 
a folklórnej činnosti v teréne získal veľké 
množstvo informátorov. Pre svoj láskavý 
prístup k ľuďom si ho veľmi obľúbili, mal 
veľa priateľov medzi roľníkmi, lesnými 
robotníkmi, pastiermi, dedinskými roz-
právačmi a spevákmi, ale aj v kruhoch 
inteligencie doma i v zahraničí. Oblasť 
Spiša je bohatá na minerálne pramene. 
Najviac ich je na južných svahoch Vyso- 
kých Tatier, v Popradskej doline, v Le-
vočskom pohorí aj v Slovenskom rudo- 
horí. Medzi lesnými robotníkmi a robot-
níčkami zaznamenával rozprávanie o vy-
užívaní minerálnej vody predovšetkým     

na zdravotné účely, ale aj ako pitnú                    
a úžitkovú vodu. Ľubické kúpele, Kúpele 
Vyšné Ružbachy, Smerdžonka a Kúpele 
Nová Ľubovňa patrili k najviac navšte- 
vovaným kúpeľom na severe Spiša. 
Konštatuje, že veľkú úlohu zohrávala   
viera v zázračnú moc vody aj bez pred-
chádzajúceho liečivého významu, zázra- 
kov, tiež viera v očisťovaciu silu vody. 
Význam vlahy a vody dokladajú autorom 
zaznamenané mnohé príslovia, porekadlá 
a pranostiky. Ján Olejník zaznamenal veľa 
poznatkov, čo súviselo s poverami a má-
giou. Osobitnú kapitolu tvoria zazna-
menané tradície s vodou pri rodinných 
udalostiach – svadbách, krstinách, pohre-
boch, cirkevných sviatkoch a spoločen-
ských udalostiach. Záver štúdie tvorí 8  
strán poznámok s 54 odkazmi. Sú to veľmi 
precízne vypracované odkazy, ktoré pod-
robne vystihujú genézu vlastných alebo 
citovaných faktov. Už len pri ich čítaní 
čitateľ získa podrobné informácie o da-      
nej téme, o súvisiacich okolnostiach, 
prostredí a ľuďoch, čo svedčí o dokonalej 
znalosti problematiky autora. Vlastivedný 
zborník uzatvárajú 4 príspevky, ktoré   
zaiste vzbudia pozornosť nielen čitateľov 
spätých s Balneologickým múzeom, ale   
aj širší okruh záujemcov. Ich autorom          
je Martin Kostelník; prvý je o Sympóziu    
z dejín farmácie, konanom v roku 2009, 
druhý o vedeckej konferencii s medziná- 
rodnou účasťou Balneologické dni 2009    
v Tučianskych Tepliciach, tretí je správa   
o Konferencii cestovného ruchu a kúpeľ- 
níctva a štvrtý o Medzinárodnej konfe- 
rencii Thermae Europae, ktorá sa usku-
točnila v Karlových Varoch, v septembri 
2009. Marián Žáčik napísal nekrológ  
Ernest Opluštil, jeden zo zabudnutých 
priekopníkov slovenskej archeológie. Bol 
spoluzakladateľom Vlastivedného múzea 
v Topoľčanoch. Vladimír Krupa v nekro-
lógu Za hydrogeológom a historikom 

Recenzie, anotácie a bibliografi a



Z minulosti Spiša, XXI, 2013

298

Agustínom Rebrom, zdôraznil jeho prínos 
ako hydrogeológa a balneohistorika. Okrem 
vlastnej rozsiahlej odbornej publikačnej 
práce, vynikajúcej znalosti latinčiny a li- 
terárneho citu sa širokej verejnosti dostali 
preklady latinských hydrogeologických 
prác (s. 435). Napr. preklad kníh huma- 
nistického vzdelanca J. Wernhera O podi-
vuhodných vodách na Spiši (vyšla 1980),             
O podivuhodných vodách Uhorska (vyšla 
1974). Z 21 odborných článkov a štúdií                          
v zborníku aj z uvedených ďalších správ, 
súvisiacich z činnosťou Balneologického 
múzea v Piešťanoch a Piešťanskej muzeál-
nej spoločnosti vyplýva, že autori majú 
záujem o históriu a úprimný vzťah k svojmu 
kraju. Obsah zborníka môže poslúžiť ako 
zdroj informácií a porovnávania v iných 
regiónoch v podobnej činnosti aj iných 
aktivitách.

 Agnesa Žifčáková

HARNIČÁR, ADRIÁN A KOL.: 
VIKARTOVCE. Kežmarok : JADRO 
2013,  269 s.

V lete tohto roku vyšla klasická mo- 
nografi a o obci Vikartovce. Takto by mo-
hla znieť krátka tlačová správa o vyjdení 
reprezentačnej plnofarebnej monografi e                              
s tvrdou väzbou, množstvom farebných                            
i čiernobielych fotografi í. Ide už o druhú 
monografi u, ktorá obec vydala pomerne                       
v krátkom čase. Autorom tej prvej bol 
člen Spišského dejepisného spolku Ivan 
Gablík a niesla názov Dejiny obce Vikar-
tovce. Vyšla v roku 2002. Prečo sa v ta-                                           
kom pomerne krátkom čase obec roz-                                                                                     
hodla pre druhú monografi u? Viedlo ju                     
k tomu viacero faktorov. V priebehu ro-                                                                                      
kov sa knižka minula, Ivan Gablík žiaľ 
zomrel a obyvatelia mali veľký záujem o 
niečo nové, keďže aj za 10 rokov obec roz-
kvitla do krásy. Domnievať sa, že autoský 

kolektív iba doplnil posledné roky zo ži- 
vota obce je však veľkým omylom. V čase                                 
sa vyvíja aj naše poznanie, naše vedo-                                                                             
mosti a aj početnejší autorský kolektív 
mohol viac uplatniť svoju odbornosť, 
ako to bolo v prípade predchádzajúceho                         
autora. 

Kniha pozostáva z nasledovných ka-                              
pitol: heraldickým symbolom obce sa 
venovala Božena Malovcová (s. 13 – 19), 
rozsiahla kapitola je o prírodných pome-
roch (možno povedať, že o širšom území 
tohto kraja), ktorú spracoval zostavovateľ 
Adrián Harničár, Pavol Chromý, Miroslav 
Kaliský a Daniela Mlynárčiková (s. 19                            
– 52). Praveké osídlenie Vikartoviec a blíz-  
keho okolia spracoval Peter Roth (s. 53                             
– 58). Obsažnejšia je kapitola Vikartovce                                                        
v stredoveku od Jána Endrődiho. Tu upo-                                                         
zorňuje na to, že rok vzťahujúci sa na                      
prvú písomnú zmienku – 1283 nie je lis-                                                               
tinne doložený. Za rok prvej písomnej 
zmienky považuje autor rok 1389 aj                                                    
s patričným vysvetlením (s. 59 – 68). 
Politické a administratívne pomery od                                                                     
roku 1526 až po súčasnosť v obci spra- 
covala Božena Malovcová. Tu je prvý-            
krát podrobne spracovaná aj samospráva                                       
v obci,, kde sa podarilo autorke zozbierať 
informácie o starostoch od 18. storočia                        
až do súčasnosti. To, že sa obec roz-                                                                                  
rástla do krásy nasvedčuje aj návšteva 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča v roku 
2009 (s. 69 – 94). Hospodárstvo v obci 
môžeme rozdeliť na dve časti – bežný 
hospodársky život a život týkajúci sa 
baníctva. Prvú časť od roku 1526 do sú-                                          
časnosti napísala Zuzana Kollárová                                                          
(s. 95 – 138). Život v obci bol spojený   
vlastníckymi vzťahmi so štiavnickým 
panstvom, ktoré vlastnilo v chotári obce 
majetky až do roku 1945. Život ľudu 
bol spojený predovšetkým s lesným hos- 
podárstvom a prácou v lese. Po roku 1945                            
tu pracovalo jednotné roľnícke družstvo, 
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fungovali mnohé služby a v súčasnosti 
aj urbárske spoločenstvo a Vikartovská  
agrárna spoločnosť, a. s. Málo známej his-                                          
tórii baníctva sa venuje Adrián Harničár, 
Daniela Mlynárčiková a Peter Roth. 
Kapitolu doplnili mnohými fotografi ami                   
a mapami, ktoré určite zaujmú bádateľov                  
v tejto oblasti (s. 139 – 150). Dejiny ka-
tolíckej cirkvi do roku 1918 spracoval Ján 
Endrődi (s. 151 – 166), po ňom nasledujú                 
jej dejiny do súčasnosti, ktoré napísala 
Božena Malovcová (s. 167 – 176). Bohatý 
náboženský život ovplyvnil aj školské 
pomery a vzdelávanie, ktoré od vzniku 
do súčasnosti spracovala rovnaká autorka                              
(s. 181 – 205). Je potrebné pripomenúť, že 
školský systém v súčasnosti bol ocenený 
príchodom ministra Dušana Čaploviča                                     
v roku 2013 a aj ocenením riaditeľky 
Mgr. Márie Parížekovej za pedagogickú 
prácu. Božena Malovcová sa venovala aj 
kultúre, spolkom a zväzom v obci (s. 205 
– 220). Možno posledné stopy tradičného 
spôsobu života zachytila vo svojej štúdii 
Zdena Krišková (s. 221 – 240). Aktívny 

športový život spracovala Božena Ma- 
lovcová (s. 241 – 246). V každej dedine                                                               
i meste sa nachádza množstvo význam-
ných osobností, ktorí sa presadili v svo-           
jich profesiách doma i v zahraničí. Napr. 
slabozraký paraolympionik a maratónec 
Jozef Ambróz, generálmajor, vojenský 
pilot Mikuláš Grofčík, či prof. Miron Ze-                                                                            
lina, svetovo uznávaný pedagóg a psy-
chológ. O týchto i viacerých ďalších sa 
čitatelia dočítajú v kapitole o význam-           
ných osobnostiach od Zuzany Kollárovej 
(s. 247 – 254)

Pre zahraničných čitateľov má kniha 
resume v nemeckom a anglickom jazyku.                        
Na záver je zoznam literatúry a použitých 
prameňov.

Dúfame, že z knihy, ktorú sme na za- 
čiatku označili ako klasickú obecnú mon-
ografi u, sa nám podarilo v našom príspev-                                                                                  
ku vykresliť obsahovo i grafi cky bohatú 
knihu po ktorej hodno siahnuť. Kniha je 
príkladom vývoja obecných monografi í 
– od brožúrok po hodnotné zdroje našej 
minulosti.

Zuzana Kollárová 
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Bibliografi a kníh o Spiši, vydaných najmä v rokoch 2012 – 2013

Ivan Chalupecký

Argaláč, Mikuláš (zost.): Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti. Starý Smokovec 
2013.

Augustiňáková, Viera: 125. výročie organizovanej dobrovoľnej požiarnej ochrany               
v Harichovciach 1888 – 2013. Harichovce 2013.

Baráthová, Nora: Kežmarok – skvost pod Tatrami. Kežmarok, b- r. (2013).
Bohuš, Ivan: Tatranské štíty a ľudia. Tatranská Lomnica 2012.
Budzák, Milan: Srdce Gorala. Kežmarok 2010.
Budzák, Milan: Zamagurské nebo. Kežmarok 2013.
Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von 

Johann Genersich (1761 – 1823). Ed. Fazekas, István – Schwarz, W. Karl – Szabó, 
Csaba. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. Wien 2013.

Dlugosz, Franciszek: Ks. Stefan Klubert. Lublin 2010.
Dlugoš, František: História Mariánskej hory v Levoči. II. rozšírené vydanie. Levoča 

2010.
Dlugoš, František: Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach. Levoča 2009.
Dlugoš, František: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča 2013.
Dlugoš, František: Mariánska hora v Levoči. Levoča 2013.
Dni Leopolda Grussa. Zborník zo seminára. Gelnica 2013.
Derechsler-Meel, Heike – Schmitt, Hans (Red.): Karpaten Jahrbuch 2014. Stuttgart 

2013.
Harničár, Adrián a kol.: Vikartovce. Kežmarok 2013.
Hromják, Ľuboslav (zost.): Pohľady do histórie II. Zborník z domácej vedeckej 

konferencie venovanej doc. Ivanovi Chalupeckému. Ed. Studia theologica Sce- 
pusiensia XIV. Spišské Podhradie 2013.

Chalupecký, Ivan – Augustiňáková, Viera: Harichovce 745 (1268 – 2013). Hari- 
chovce 2013.

Chalupecký, Ivan (zost.): Slovenská Ves v premenách časov. Slovenská Ves 2013.
Chalupecký, Ivan (zost.): Slovenská Ves im Spiegel der Zeit. Slovenská Ves 2013.
Chalupecký, Ivan (zost.): Slovenská Ves througkont the change of time. Slovenská 

Ves 2013
Klingová, A. – Kling, P.: Veľké malé pamätihodnosti. Občianske združenie Krásny 

Spiš, 2010.
Kollárová, Zuzana: Gerlachov a Tatranská Polianka. Dejiny a súčasnosť obcí pod 

Vysokými Tatrami. Obec Gerlachov 2013, 
Kollárová, Zuzana – Šlampová, Martina: V Tvojich rukách sú naše časy...História 

evanjelickej a. v. cirkvi v Poprade-Veľkej. Kežmarok 2013.
Kormošová, Ružena – Krempaská, Zuzana – Ľubomír Panigaj (zost.): Andrej Reiprich. 

Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013.
Labanc, Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava – Kraków 2013.
Łątka, J. S.: Zrozumieć Durstyn. Kraków 2013.
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Lenčiš, Štefan – Filip, Tomáš (eds.): Putovanie za duchovnom po gotickej ceste. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 2012.

Novotná, Mária (zost.): K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej 
tvorby. Katalóg výstavy. Levoča 2013

Novotná, Mária (zost.): U nas na Spišu. Katalóg výstavy. Levoča 2013.
Macko, Martin – Števík, Miroslav: Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu pia-                                                                                                     

ristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. Klasztor w Podolińcu. 
W 370-lecie przybycia do Podolińca pijarów i 90-lecie przybycia redemptorystów. 
Bratislava 2013.

Majeriková-Molitoris, Milica (zost.): Almanach XIII. Slováci v Poľsku – Slowacy 
w Polsce. Krakov 2012.

Maliňáková, Danka: Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja. Ružomberok 
2012.

Marec, Anton: Aj Spiš ronil svoje slzy. Martin 2013.
Margecany - kronika obce. Vyd. kolektív autorov. Košice 2010. Druhé rozšírenie 

vydanie.
Mihál, Ivor – Danko, Štefan: Poklady Pienin a Zamaguria. Martin 2013.
Mikroregión Spišská Občina. Svidník 2013.
Obec Slovenská Ves. Multimediálne DVD. 2013.
Petőczová-Matúšová, Janka: Johann Schimrack, Jauchzet dem Herren, alle Welt 

(1642). Bratislava–Prešov 2012.
Piirainen, Ilpo Tapani – Polláková, Soňa: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der 

Zips. Levoča 2013.
Priesolová, Helena – Kormošová, Ružena: Jozef Hanula. B. m. 2013.
Sabol, Dominik (zost.): Meštiansky dom v Prešovskom kraji.. Katalóg výstavy. 

Prešov 2013.
Salamon, Mona: Spišské párky. Kežmarok 2013.
Sandecko-spišské zošity – Zeszyty sądecko-spiskie. č. 7, 2012 – 2013. Nowy Sącz 

– Stará Ľubovňa 2013.
Sborník příspěvků k odborně-metodickému semináři Sanace dřevěných stavebných 

konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní 
památky – kanonie č. 8 ve Spišské Kapitule – Spišskom Podhradí. Opava 2013.

Slivinsky, Ján – Slivinská Mária: Vojňany, Slovenská Ves a okolie. Slovenská Ves 2013.
Smetanka, M. a kol.: Špacírky živým Spišom. Spišský Hrhov: Hrhovské služby. 2011.
Smetanka, M. – Styczyński, M.: Od Hrhova po Poronin. Levoča 2012.
Spaleková, Eva: 30 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983 – 2013: 

Katalóg realizovaných reštaurátorských prác; Reštaurátorská tvorba 2008 – 2013. 
Levoča 2013.

Spišské Hanušovce 1313 – 2013. Bratislava 2013.
Spišský Hrhov. Spišský Hrhov 2013. Vyšlo aj v jazyku anglickom a poľskom.  
Talpaš, Ján: Z minulosti Roškoviec. Levoča 2011.
Tyrol, Anton (Ed.): Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie. Ružom-

brok 2012.
Váradyová, Alena a kol.: Poprad mám rád – sprievodca mestom Poprad pre malých 

i veľkých. Poprad 2013.
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Vargová, Margita: Mlynčeky. Cez Mlynčeky tečie vodička. Kežmarok 2012.
Z minulosti Spiša XX/2012. Zost. Ivan Chalupecký. Levoča 2012.
Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 

500. výročia úmrtia Jána Wagnera. Spišská Nová Ves 2013.
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ZO ŽIVOTA SDS

Správa o činnosti SDS v roku 2013

 Spišský dejepisný spolok má ku 31. 12. 2013 348 aktívnych členov.                   
V priebehu roku 2013 spolok prijal 31 nových členov, valným zhromaždením 
boli pre neplnenie si povinností 26 členovia vylúčení. V rokoch 2013 mal 
spolok od založenia celkom 554 členov. 

V roku 2013 činnosť spolku sa riadila plánom schváleným na XXI. val-
nom zhromaždení, konanom 2. marca 2013 v priestoroch kina v Spišskom 
Podhradí. Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 88 riadnych, 6 kolektívnych 
a 4 podporujúci členovia, ako aj 10 hostia. Členov spolku a hostí privítal 
primátor Spišského Podhradia. Predseda spolku sa poďakoval primátorovi            
za úvodné slová a za pomoc pri organizovaní valného zhromaždenia. 

Na preklenutie času potrebného na uznášaniaschopnosť Valného zhro- 
maždenia, odzneli tieto prednášky:
–  PhDr. Marián Soják, PhD.: Najnovšie archeologické skvosty Spišského 

Podhradia.
–  Mgr. Peter Krupa: Ing. Ján Harmatta – továrnik a vynálezca zo Spišského 

Podhradia.
–  ThDr. Donát Čarnogurský: Príprava na založenie Múzea Spišskej diecézy.

V rámci valného zhromaždenia prítomní členovia schválili predloženú 
správu o činnosti, ako aj správu o hospodárení a správu revíznej komisie                
a udelili výboru absolutórium. Na základe neplnenia stanov odhlasovali vy-
lúčenie 26 členov a hlasovaním rozhodli, že v roku 2013 sa uskutočnia dve 
konferencie na témy: Nové objavy v umení na Spiši a Kláštory na Spiši, 
ako aj jedna exkurzia po pamiatkach Spiša.

Prvá konferencia sa konala 15. júna 2013 v Divadelnej sále v Spišskej 
Sobote za prítomnosti 64 členov a 8 hostí. Prítomní si vypočuli prednášky: 
–  Mgr. Ján Endrődi: Nástenné maľby presbytéria Kostola sv. Kataríny                 

vo Veľkej Lomnici.
–  Mgr. Art. Vladimír Plekanec: Objav a reštaurovanie nástenných malieb 

v Slatvinej.
–  Mgr. Art. František Šmigrovský: Oltár sv. Margity v Mlynici od Majstra 

Pavla z Levoče a jeho reštaurovanie.
–  doc. PhDr. František Matúš, PhD.: Národné prvky vo výchove hry                          

na klavíri na začiatku 19. storočia v Kežmarku.
–  PhDr. Jana Petőczová, PhD.: Hudba spišskopodhradského organistu Jána 

Šimráka vo Vratislavi v druhej polovici 17. storočia.
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–  PaedDr. Andrej Janovský: Profesor Ernest Grosz – klavírny virtuóz                    
a skladateľ.

–  PhDr. Ján Olejník, CSc.: Spiš v hudobnej tvorbe.

Druhá konferencia sa konala 9. 11. 2013 za prítomnosti 90 členov a 10 
hostí v Levoči, v budove bývalého jezuitského konviktu. Na konferencii 
odzneli tieto prednášky:
–  doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.: K problematike stredovekých reholí                 

na Spiši.
–  Mgr. Ján Endrödi: Benediktíni v Štôle.
–  Mgr. Adriana Reťkovská: Rehoľa Antonitov na Spiši.
–  Dr. theol. Martin Macko, CSsR.: Misijná činnosť redemptoristov na Spiši 

v rokoch 1884 – 1921.
–  doc. PhDr. Ivan Chalupecký: Šľachtický konvikt jezuitov v Levoči.

Už tradične výbor zorganizoval 14. 9. 2013 pre svojich členov exkurziu              
po pamiatkach Spiša: Poprad a okolie: Matejovce, Mlynica, Veľká Lomnica, 
Spišská Sobota, Poprad (Kostol sv. Egídia a Podtatranské múzeum), Švábovce, 
Batizovce, Svit – komplex moderných kostolov). Záujem bol veľký, preto 
boli objednané dva autobusy. Exkurzie sa zúčastnilo 69 záujemcov.

Výbor sa v uplynulom období zišiel na svojich zasadnutich celkom                            
3-krát, a to 

 21. 1. 2013, 26. 6. 2013 a 21. 10. 2013. Prejednával bežné záležitosti 
– príprava valného zhromaždenia, konferencií, exkurzie, prijímanie nových 
členov (v evidencii od čísla 524 po číslo 554) a iné.

Veľkým prínosom a časovou a fi nančnou úsporou bolo zasielanie pozvá- 
nok a oznamov prostredníctvom e-mailových adries členom, ktorí k tomu dali                                                                                                
súhlas. Mgr. Elena Dzurillová precízne vypracovala zoznam členov v elektro-  
nickej podobe. Počas celého roka boli členom sprostredkované pozvánky           
na kultúrne akcie usporiadané múzeami a galériami na Spiši.

Redakčná rada pripravila ročenku Z minulosti Spiša XXI, jej zostavo-
vateľom je doc. Dr. Ivan Chalupecký.

Záverom môžeme konštatovať, že všetky stanovené a valným zhromaž- 
dením 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:  doc. PhDr. Ivan Chalupecký 
Podpredseda:  Mgr. Miroslav Števík
Tajomník:  Dana Rossová
Pokladník:  Alžbeta Liščáková 

Členovia výboru: Mgr. Erika Cintulová
  PhDr. Ružena Kormošová
  PhDr. Milica Majeríková-Molitoris, PhD.
  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   10.- ročne
Podporujúci člen    5.- ročne
Kolektívny člen   50.-, resp. 25.- ročne
Zakladajúci člen – fyzická osoba  100.- jednorázovo
Zakladajúci člen – právnická osoba  500.- jednorázovo
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Zoznam členov Spišského dejepisného spolku
(k 31. 12. 2013)

Zakladajúci členovia

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula
Mesto Spišská Belá Spišská Belá
Mesto Levoča Levoča
Prof. Dr. Moritz Csáky Viedeň, Rakúsko
MUDr. Zdeněk Hartl (†) Zlín, ČR
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký Levoča
JUDr. Štefan Kamenický Levoča
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†) Steinfurt – Borghorst, Nemecko
MUDr. Vlastimil Fluss Spišská Nová Ves

Čestní členovia

Ivan Bohuš Tatranská Lomnica 
Mgr. Michal Griger (†) Spišská Belá
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký Levoča
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc. (†) Báhoň
Ing. Ladislav Kiefer (†) Kežmarok
Ing. Ján Kukura, CSc.(†) Poprad
Dr. Ing. Dezider Martinko (†) Spišská Nová Ves
PhDr. Ján Olejník, CSc. Vysoké Tatry
Mgr. Eduard Pavlík (†) Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†) Steinfurt – Borghorst, Nemecko
PhDr. Belo Polla, DrSc. (†) Bratislava
Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc. Košice
Ondrej Šimek (†) Batizovce
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. Trnava

Kolektívni členovia

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

Meno      Povolanie Bydlisko

MUDr. Vlastimil Fluss lekár Spišská Nová Ves
PhDr. Ružena Kormošová profesorka Spišská Nová Ves
JUDr. Gabriel Lukáč archeológ Levoča
Doc. PhDr. František Matúš, CSc. docent Prešov
Mgr. Marián Miškovič pedagóg Spišská Nová Ves
PhDr. Marta Weissensteinerová profesorka Stará Ľubovňa
PhDr. František Žifčák archivár Spišská Nová Ves
Mgr. Agnesa Žifčáková archivárka Domaňovce 
Júlia Balogová učiteľka Spišské Vlachy
Mgr. Pavol Mišenko historik Stará Ľubovňa
PhDr. Peter Roth archeológ Hranovnica
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. archivárka Poprad
Prof. Mons. ThDr. Jozef Jarab, PhD. rektor seminára Spišské Podhradie
Alžbeta Liščáková archivárka v. v. Levoča
Pavol Matiek technik Poprad
Eva Pitoňáková učiteľka Poprad
Karol Bereš elektrotechnik Svit
PhDr. Bernadeta Kiczková muzikologička Spišské Vlachy
Ladislav Scheirich technik, archeológ Poprad
Mária Šelepová správkyňa kaštieľa Strážky
PhDr. Božena Malovcová archivárka Poprad
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. archeológ Bratislava
Mgr. Júlia Zummerová historička Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová riaditeľka múzea Kežmarok
PhDr. Eleonóra Baráthová historička Kežmarok
PhDr. Jozef Olexa profesor Poprad
JUDr. Ľudovít Kaleta dôchodca Podolínec
Mgr. Nina Palková archivárka Spišská Nová Ves
Prof. Dr. Jörg Meier univ. profesor Oberhausen, Nemecko
Mgr. Rastislav Mačura historik Poprad
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. učiteľ Levoča
Mgr. Inge Majeríková historička Bratislava
Ing. Marta Bednárová archivárka Poprad
PhDr. Milena Ostrolúcka archivárka Košice
Štefan Péchy  fotograf  Levoča
Ing. Martina Šlampová archivárka Poprad
Dana Rosová múzejníčka Spišská Nová Ves
PhDr. Michal Murcko historik Prešov
Mgr. Peter Zmátlo, PhD. historik Spišská Nová Ves
Mgr. Anna Nemešová, PhD. historička Ružomberok
PhDr. Janka Petőczová, PhD. muzikológ Svätý Jur
PhDr. Ján Hunka, PhD. numizmatik Nitra
Ing. Dušan Bevilaqua odborný pracovník Spišská Nová Ves
JUDr. Marcel Kopkáš vydavateľ Abrahámovce
Mária Pacindová archivárka Spišská Nová Ves
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Doc. Ing. Pavol Kalinay, CSc. pedagóg Bratislava
Gabriela Vencelová archivárka Spišská Nová Ves
Dipl. Ing. Ernest Hochberger vydavateľ SINN, Nemecko
Prof. PhDr. Martin Homza, PhD. historik Budmerice
Ing. Juraj Stenczel, CSc.  banský inžinier Příbram, ČR
Miroslav Mačura elektrikár Poprad
JUDr. Jozef Barabás prokurátor Hrabušice
Prof. PhDr. hab. Jozef Çiagwa univerzitný profesor Katovice, Poľsko
Ing. Mikuláš Lipták vydavateľ Kežmarok
MUDr. Jaroslav Grochola lekár Poprad
František Venglarčík ekonóm Levoča
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. archeológ Košice
PhDr. Alena Kredatusová archivárka Levoča
PhDr. Stanislav Sroka historik Krakov, Poľsko
PhDr. Mária Novotná historička umenia Levoča
MUDr., Mgr. Marián Dzurík lekár Spišské Podhradie
PhDr. Marián Soják, PhD. archeológ Batizovce
Pavol Stano adm. pracovník Nový Smokovec
Prof. Dr. Friedrich Gottas univ. profesor Salzburg, Rakúsko
Mgr. Mária Hvilová profesorka Levoča
Mgr. Elena Dzurillová archivárka Levoča
Mgr. Juraj Korim historik Veľká Lomnica
Mgr. Ľuboš Farkaš právnik Veľká Lomnica
Mgr. Milan Choma učiteľ Kežmarok
Ing. Vladimír Klein technik Spišská Belá
Cecília Felberová archivárka Levoča
Ján Petrík banský technik Spišská Nová Ves
Mgr. Marta Kučerová archeológ Poprad
Rudolf Schuster úradník Poprad
Mgr. Jitka Haaková historik umenia Tatranská Lomnica
Dr. Ryszard Grzesik historik Poznań, Poľsko
PhDr. Ilona Pavercsik knihovníčka Budapešť, Maďarsko
Mgr. Miroslava Kovalčíková historička umenia Spišská Belá
Milan Ogurčák lesník Spišská Nová Ves
Anna Garčárová archivárka Smižany
Mgr. Martin Furman archeológ Žilina
Mgr. Zuzana Krupová historička Banská Bystrica
Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. kňaz, cirkevný historik Levoča
Mgr. Miroslav Števík historik Kežmarok
PhDr. Lukáš Dzurilla učiteľ Levoča
Mgr. Jana Galliková učiteľka Slovenská Ves
Mgr. Klára Freundorferová učiteľka Ľubica
Mgr. Janka Poradová učiteľka Šuňava
Ivan Janovský producent Levoča
Ing. arch. Magdaléna Janovská architektka Levoča
Mgr. Eva Spaleková historik umenia Levoča
Prof. Dr. hab. Tadeusz Trajdos historik Varšava, Poľsko
Ing. Alojz Mlynarčík ekonóm Spišská Nová Ves
HEDr. Ľuboslav Hromják kňaz Spišské Podhradie
Mgr. Anton Ziolkovský kňaz Spišská Nová Ves
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Lucia Žoldáková študentka Smolník
MUDr. Andrej Novák lekár Spišská Belá
Mgr. Štefan Plačko historik Levoča
Mgr. Martin Lučan učiteľ Poprad
Mgr. Vladimír Imrich učiteľ Kežmarok
PhDr. Astrid Kostelníková učiteľka, dôchodca Levoča
Mgr. Vladimír Olejník archivár Levoča
Mgr. Maroš Tomas historik Trnava
Mgr. Eduard Matkulčík geológ, geofyzik Spišská Nová Ves
Mgr. Roman Porubän ev. farár Kežmarok
Mgr. Gabriela Rerková novinárka Levoča
Mgr. Slavomír Gallik kňaz Nová Ľubovňa
Lukáš Stolárik študent Spišská Nová Ves
Peter Endel podnikateľ Spišská Nová Ves
Mgr. Otto Korkoš učiteľ Kežmarok
Mgr. Monika Fekiačová archivárka Levoča
Ing. Ján Križan inžinier Kežmarok
Mgr. Júlia Filipová pedagóg Praha 3, ČR
Mgr. Štefan Holubkovič kňaz Svit
Mária Bardyová hospodárka Kežmarok
Mgr. Sylvia Leščáková právnik Slovenská Ves 
Milan Vdovjak podnikateľ Nová Lesná
Mgr. Kristína Tirpáková učiteľka Stará Ľubovňa
Elena Čákyová manažérka Švábovce 
MUDr. Magdaléna Imrichová lekár Kežmarok
Mgr. Zuzana Kešeľáková prekladateľka Levoča
Osvald Mayer učiteľ, dôchodca Spišská Belá
Mgr. Larisa Tarovská muzejníčka Spišská Nová Ves
Mgr. Marek Turoček právnik Poprad
MUDr. Jozef Franko lekár, dôchodca Poprad
Mgr. Marek Uličný kňaz Likavka
Mgr. Ľubomír Cvengroš kňaz Spišská Nová Ves
Marek Jakša technik Kežmarok
PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. historička Krakov
Mgr. Iveta Lacková učiteľka Levoča
Ing. Milan Tatarka učiteľ Spišská Nová Ves
Oto Imrich študent Kežmarok
Mgr. Juraj Pavlis historik Levoča
Mgr. Slávka Sámelová archivárka Levoča
Ing. Emil Labaj výtvarník Spišská Nová Ves
PaedDr. Andrej Janovský učiteľ, dôchodca Kežmarok
Ing. Alica Chovanová pamiatkarka Spišský Štiavnik
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. pedagóg Poprad
Mgr. Mária Kozlerová-Špernogová lektorka Svit
Mgr. Filip Lampart doktorand Stará Ľubovňa
PhDr. Soňa Polláková učiteľka Levoča
PhDr. Miriam Lengová učiteľka Poprad
Mgr. Peter Labanc. historik Spišské Vlachy
Katarína Matavová študentka Vyšné Ružbachy
Peter Špic elektrikár Spišské Tomášovce
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JUDr. Julián Lapšanský advokát Bratislava
Ľudmila Šulová technológ Poprad
PhDr. Beáta Kelemenová sprievodkyňa turistov Tatranská Lomnica
Ing. Ján Čarnogurský ekonóm Spišská Nová Ves
Ing. Eduard Pavlik inžinier Hrabušice
MUDr. Rastislav Osif lekár Levoča
Ing. Vladimír Mucha strážca prírody Spišská Nová Ves
Rosana Joštová podnikateľka Kežmarok
Mgr. Ján Endrődi historik Veľká Lomnica
Mgr. Anna Soláriková učiteľka Poprad
Mgr. Dušan Slivka učiteľ Mengusovce 
Mgr. Ľudmila Pavlíková učiteľka, dôchodkyňa Poprad
Mgr. Terézia Zemčáková učiteľka, dôchodkyňa Ľubica
Anna Compeľová učiteľka Kežmarok
Božena Ovšonková referent cest. ruchu Poprad
Rastislav Ovšonka novinár Poprad
Mgr. Katarína Strážiková učiteľka  Levoča
PhDr. Dalibor Mikulík riaditeľ múzea Stará Ľubovňa
Mgr. Monika Pavelčíková etnografka Nová Ľubovňa
Mgr. Michaela Timková historička umenia Stará Ľubovňa
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. historik Ružomberok
Peter Sopala štátny zamestnanec Spišské Podhradie
Mgr. Iveta Kontríková, PhD. učiteľka Nová Lesná
Ing. arch. Milan Dzurilla architekt Levoča
Alžbeta Dudášová knihovníčka Kežmarok
PhDr. Marta Herucová historička umenia Bratislava
Ing. Daniel Gemeran stavebný inžinier Bratislava
Petra Krahulová živnostníčka Spišská Nová Ves
PhDr. Dušan Buran, PhD. historik umenia Bratislava
Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. historička umenia Bratislava
Ján Krátky rušňový dispečer Kráľovský Chlmec
Matúš Hudák študent Poprad
Mgr. Jozef Kamenický učiteľ Spišská Nová Ves
Doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD. kňaz Klin
Ing. František Grohola strojný inžinier Kežmarok
Doc. Ing. František Lipták, DrSc. dôchodca Bratislava
Akad. Ing. arch. Tomáš Bujna architekt Nová Lesná
Mgr. Sylvia Stuhláková učiteľka Spišská Nová Ves
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. ved. pracovník, fyzik Košice
Mgr. Roderik Ledecký podnikateľ Poprad
Mgr. Vladimír Hudzík právnik Hôrka, Primovce
Mgr. Jolana Prochotská učiteľka v.v. Spišská Nová Ves
Margita Antašová učiteľka v. v.  Levoča
JUDr. Dušan Petrigáč dôchodca Poprad
Kazimír Štubňa projektant, fotograf Spišská Nová Ves
Marián Tejbus typograf Levoča
MUDr. Peter Slovík lekár Kežmarok
RNDr. Alexander Dirner, CSc. vedecký pracovník Košice
Ing. Jozef Joppa lesník Kežmarok
Ing. Ladislav Joppa ekonóm Kežmarok
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PaedDr. Martin Pekár, PhD. historik, učiteľ Prešov
PhDr. Michal Marťák, PhD. vysokoškolský učiteľ Nemešany
Ing. Zdeněk Hartinger projektant Kežmarok
Lucia Hartingerová asistentka Kežmarok
Peter Lučivjanský dôchodca Novoveská Huta 
PaedDr. Magdaléna Nemčíková učiteľka Spišská Nová Ves
Ing. Jozef Rusnák strojný inžinier Levoča
Pavol Rusnačko díler Spišský Štvrtok
ThDr. Štefan Kuruc, PhD. kňaz, historik Košice
Mgr. phil. Filip Fetko historik Salzburg, Rakúsko
Ing. Marie Perglerová prekladateľka Vysoké Tatry
Vladimír Pavličko dôchodca Spišská Belá
JUDr. Michal Piskorík advokát Poprad
PhDr. Vladimír Rabik, PhD. historik, učiteľ Trnava
Mgr. Monika Tkáčová etnografka Spišská Nová Ves
JUDr. Martin Vladik sudca Poprad
Anna Vladiková zdravotná laborantka Poprad
Mgr. Judita Visokaiová dôchodkyňa Košice
Anna Safanovičová študentka Poprad
Mgr. Anna Timková lektorka Smižany
Branislav Jonas obrábač kovov Spišské Vlachy
Katarína Vojtašová študentka Spišské Vlachy
Mgr. František Neupauer, PhD. historik, vys. pedagóg Bratislava 
PhDr. Anton Karabinoš archeológ Levoča
Milan Sanitrik dôchodca Levoča
Bc. Táňa Stašíková odborná pracovníčka  Jamník
Mgr. Miroslav Andráš historik Spišská Belá
Prof. Dr. Gyula Greschik stavebný inžinier, v.v. Budapešť, Maďarsko
František Divok odborný referent Spišská Nová Ves
Viliam Kostelník študent Levoča
Eduard Kostelník študent Levoča
Richard Lipčei študent Košice
Ing. Ladislav Lučivjanský geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Františka Marcinová archivárka Stará Ľubovňa
Anna Wielandová dôchodkyňa Poprad
Róbert Ducár tlačiar Bratislava
Mgr. Anna Kolodzejová asistentka Tvarožná
Ing. Peter Hric  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD. historička Smižany
Štefan Diabelko  Poprad-Spišská Sobota
Ing. Dana Mydlarová ekonóm Poprad
PhDr. Pavol Jakubec doktorand Poprad
Mgr. Lenka Gráczová referentka CR Poprad
PhDr., Ing. Ján Čtvrtníček dôchodca Kežmarok
Ing. Marián Jančura, CSc.  banský geológ Hnilčík
Ing. Pavol Kubičár  lesný inžinier, v.v. Spišská Nová Ves
Lýdia Korenková dôchodca Nová Dubnica
Bc. Tatiana Hutyrová študentka Jablonov
Jozef Hutyra furman  Jablonov
Veronika Gburíková študentka Spišská Nová Ves
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Ing. Ján Felber podnikateľ Michal nad Žitavou
Miroslav Suchý študent Spišská Belá
Ing. Zuzana Kóšová ved. tur. Inf. centra Spišská Nová Ves
Mgr. Eva Šafárová učiteľka v.v.  Košice
Martin Odrobina operátor Spišský Štiavnik
Ing. Jana Barbuščáková ref. tur. Inf. centra  Spišská Nová Ves
Mgr. Martin Kostelník balneohistorik Spišské Tomášovce
Magdaléna Žarnovská dôchodkyňa Poprad
Mgr. Fabián Gordiak dôchodca Poprad
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková učiteľka Poprad
Ing. Mária Szentiványiová dôchodkyňa Gánovce
Ing. Darina Ďuricová štát. zamestnanec Poprad
Vlasta Fábryová dôchodkyňa Poprad
Ing. Jozef Daniel geológ Spišská Nová Ves
Mgr. Miroslav Šabľa archivár Vydrník
Eva Cehlárová úradníčka Poprad
Mária Adamčiaková dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Mgr. Beáta Vida historička Dunajská Streda
MUDr. Igor Cpin lekár Poprad
Dr. Ján Kubáň vydavateľ Bratislava
Peter Endel podnikateľ Spišská Nová Ves
Mikuláš Palušák technik Spišská Nová Ves
Elena Galliková ekonómka Kežmarok
Bc. Igor Kret študent Poprad
PhDr. Milan Gacík kult. prac. – manažér Kežmarok
Mgr. Martin Tondra farár rím.kat. farnosti Oravská Lesná
Margita Kováčová dôchodkyňa Spišská Nová Ves
Viera Pavlíková živnostníčka Poprad
Bc. Jana Spodníková študentka Brutovce
Zuzana Melegová študentka Chrasť nad Hornádom
Mgr. Richard Papáč kustód Košice
Pavol Bednár stavebný technik Poprad
MUDr. Jozef Slaho lekár Poprad
Štefan Vojtička tlačiar Kežmarok
Dušan Korytko živnostník Veľká Lomnica
Ing. Peter Cenký učiteľ Richnava
Marta Ivanovová učiteľka Spišská Nová Ves
Mgr. Karin Fábrová, PhD. odborná asistentka Košice
PhDr. Ľudomír Molioris gen. tajomník SSP Krakov, Poľsko
Ing. arch. Július Rybák architekt Gelnica
Jozef Zaťura manažér Hôrka
Mgr. Dagmara Popovcová etnológ Spišský Štvrtok
Matúš Kaščák študent Levoča
Karol Mihaľ  Víťaz
Ladislav Novysedlák ortopedicko-protetický
 technik Danišovce
JUDr. Daniel Urban advokát Bratislava
Bc. Eduard Laincz študent Haligovce
Mgr. Zuzana Janošíková vš. pedagóg Smižany
Dr. Donát Čarnogurský, PhD. kňaz Vyšný Slavkov
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Ing. Adam Celušák, CSc. dôchodca Borinka pri Bratislave 
Mgr. Jozef Rerko  Smižany
Ing. Ján Osif  učiteľ  Spišská Nová Ves
Mgr. Pavol Hamráček  Spišská Nová Ves
Miloš Greisel dôchodca Hnilčík
Mgr. Michal Kovalčík  Vrbov
Ing. Peter Chalupecký  podnikateľ Levoča
Alfonz Zoričák učiteľ  Poprad
Janka Kissová  učiteľka  Poprad
Anna Forgáčová dôchodkyňa  Poprad 
Karen A. Melis historička  Butler, Pennsylvania
Mgr. Michal Bučko kňaz  Jakubany
Mgr. Eliška Kozarcová historička Rajec
Marianna Mačáková ekonóm Spišská Belá
Ivan Zentko robotník Betlanovce
Zuzana Galová geodet  Spišská Nová Ves
Rastislav Gala banský merač Spišská Nová Ves
Bc. Martin Šromovský  študent  Kežmarok
MUDr. Michal Prusák  lekár  Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Hricová  učiteľka  Spišské Tomášovce
Gizela Antošová dôchodkyňa  Poprad
Ladislav Nullasz chemik Poprad
Mgr. Emil Spišák režisér Košice
Mgr. Eva Chomová dôchodkyňa Kežmarok
MVDr. Martin Cibula veterinárny lekár Košice
Mgr. Lúcia Tkáčová Lektorka STM Spišská Nová Ves
Ing. Milan Budzák  Vydrník
Ing. Anna Želikovská technička v.v. Spišská Nová Ves
Margita Rošková dôchodkyňa Spišská Belá
Mgr. Terézia Gumanová učiteľka Fričovce
Ing. Dušan Mikolaj chemický inžinier Poprad
Mgr. Monika Bizoňová archivárka Spišský Hrhov
Bc. Zuzana Balocká študentka Levoča
Bc. Martin Ilečko reštaurátor Spišské Podhradie
Ing. Vladimír Habaj štátny zamestnanec Svit
Mgr. Vladimír Fľak vedúci prac CARGO Spišská Nová Ves
Mgr. Viera Jurková kustód, výsk. prac. Nižný Klátov
Zuzana Jurčišinová študentka Batizovce
Bc. Radka Janečková študentka Spišské Vlachy
Hedviga Pitoňáková dôchodkyňa Strážky
Soňa Hornyáková techn. prac. Kežmarok
Mária Trembáčová konateška spol. Poprad-Veľká
Mgr. Tamara Bonková SZČO Spišská Belá
Marcel Gurčík robotník Studenec
PhDr. Lucia Smolejová učiteľka Spišská Nová Ves
Mgr. Michaela Ščavnická muzejníčka Harichovce
Mgr. Alena Štefaňáková učiteľka Haligovce
Mgr. Miroslava Lazniová lektorka Markušovce
Mgr. Martin Furmaník doktorand Danišovce
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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 poznám-
kový 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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