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PREDHOVOR
V roku 2014 si svet pripomenul začiatok vojny, ktorá neskôr dostala
názov Prvá svetová vojna. Je zvláštne, že dovtedy sa ňou zaoberalo len
málo historikov napriek tomu, že jej následky veľmi podstatne ovplyvnili dejiny Európy a sveta. Aj Spišský dejepisný spolok jej venoval jednu
konferenciu, ktorá vzbudila veľký záujem účastníkov. Táto vojna má odraz
vo viacerých štúdiách a článkoch tohto čísla.
Inak obsah súčasného ročníka je pomerne pestrý, počnúc vynikajúcim umelecko-historickým rozborom achitektúry Kostola sv. Kríža
v Kežmarku, cez dejiny popradskej papierne až po viaceré príspevky
týkajúce sa Starej Ľubovne alebo jej okolia. Prvýkrát sme zaradili aj
študentskú prácu – v čom chceme pokračovať – a tiež edíciu prameňov.
Publikované listy slovenského národovca a po vojne krátko aj cirkevného hodnostára Štefana Mišíka sú zaujímavým i prekvapujúcim dobovým prameňom.
V tohoročnom čísle sú pomerne početné aj anotácie vydanej literatúry, hoci stále málokto reaguje na početné vydania miestnych monografií, z ktorých aj v roku 2014 vyšiel značný počet, včítane monografie
Spišskej Novej Vsi a ďalšieho zväzku o dejinách Kežmarku.
Ročenka je pomerne rozsiahla, čo nás teší a veríme, že aj jej odborná úroveň sa drží tradície. Veríme, že jej čitateľov obohatí o ďalšie
zaujímavú poznatky.
Levoča, 12.2.2015
Zostavovateľ
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Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografie a historického vývoja mesta

ŠTÚDIE

KOSTOL SVÄTÉHO KRÍŽA V KEŽMARKU
V KONTEXTE SAKRÁLNEJ TOPOGRAFIE
A HISTORICKÉHO VÝVOJA MESTA1
Bibiana Pomfyová
Sakrálna topografia stredovekého Kežmarku
Vzniku stredovekého mesta Kežmarok predchádzala existencia troch
starších osád, z ktorých každá mala svoj kostol. Predpokladá sa, že najstaršia
z nich bola osada strážcov,2 nachádzajúca sa pri obchodnej ceste vedúcej
do Poľska, na vyvýšenine nad ľavým brehom rieky Poprad v blízkosti brodu.
Stál v nej Kostol sv. Michala, ktorého zvyšky sa podarilo odkryť archeologickým výskumom.3 Jednoloďová stavba, s vonkajšou šírkou lode 10 m, mala
dodatočne pristavanú západnú vežu. Východná časť kostola, úplne zničená
výstavbou železnice, je neznáma. Neisté je aj datovanie kostola. Nie je síce
vylúčené, že vznikol už v 12. storočí, ako predpokladali autori archeologického výskumu,4 avšak samotný výskum pre to nepriniesol dostatočné
1

2

3

4

Štúdia je upravenou a rozšírenou verziou článku: Kežmarok v kontexte neskorogotickej architektúry (príklad farského Kostola Svätého kríža), publikovaného v zborníku K stavebným dejinám
hradu v Kežmarku. Ed. Nora Baráthová. Kežmarok 2014, s. 72 - 97. Text štúdie vznikol aj s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0237-11.
FÁBROVÁ, Karin: Kežmarok. In: Štefánik, Martin – Lukačka, Ján a kol.: Lexikon stredovekých
miest na Slovensku. Bratislava 2010, 172.
SLIVKA, Michal – JAVORSKÝ, František: Výsledky záchranného výskumu v Kežmarku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1987. Nitra 1988, s. 122 - 123; SLIVKA, Michal:
Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. In: Archaeologia historica, 14, 1989, 182.
Podľa M. Slivku (c. d., 182) sprievodné nálezy posunuli výstavbu kostola prinajmenšom do 12.
storočia. F. Javorský (Javorský, František. Prínos archeologického výskumu kostola sv. Michala pre
štúdium urbanistického vývoja mesta Kežmarok. In: Z minulosti Spiša II, Levoča 1994, s. 7, 14)
uviedol, že fragmentárne zachovaná architektúra kostola pomohla upresniť jeho výstavbu do 12.
storočia. Argumentoval tým, že kostol pôvodne nemal vežu a že na Spiši pochádzajú kostoly bez
veže z obdobia pred polovicou 13. storočia (tamtiež, pozn. 42 na s. 19). Stavebný vývoj jednotlivých spišských kostolov však poznáme stále málo na to, aby bolo možné z neho vyvodiť uvedené
generalizujúce tvrdenie. Príkladom je Kostol sv. Ducha v Žehre, postavený po roku 1245 alebo
až po roku 1275 bez veže, ktorú k nemu pristavali dodatočne, i keď zrejme nie s veľkým časovým
odstupom (CHALUPECKÝ, Ivan – SOJÁK, Marián – KARABINOŠ, Anton: Výskum v Kostole
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doklady. Umožnil konštatovať len toľko, že na cintoríne okolo kostola sa
pochovávalo najneskôr od 13. storočia.5 Tri hroby, datované do 13. storočia,
sa nachádzali v superpozícii s neskôr pristavanou vežou. Spoľahlivo vieme
určiť iba hornú časovú hranicu vzniku kostola. Je ňou rok 1251, keď sa
ecclesiae sancti Michaelis menovite uvádza v najstaršej písomnej zmienke
vzťahujúcej sa ku Kežmarku.6
Na pravom brehu Popradu sa v priestore dnešného farského Kostola
Svätého kríža nachádzala osada rybárov so svojim pôvodne asi len dreveným
kostolom. Vedľa rybárskej osady sa konával tradičný trh. Na severnom okraji
tohto trhového strediska, na polostrove obmývanom Ľubickým potokom
a jedným ramenom Popradu, sa pred polovicou 13. storočia usadili nemeckí
hostia, ktorí si postavili Kostol sv. Alžbety Durínskej (Uhorskej), taktiež
prvýkrát spomínaný v listine z roku 1251. Touto listinou obdaroval kráľ

5
6

Svätého Ducha v Žehre. In: Pamiatky a múzeá, 56, 2007, č. 2, s. 9 – 12). Napokon aj keby Javorského tvrdenie platilo, neposúva výstavbu Kostola sv. Michala spoľahlivo až do 12. storočia.
SLIVKA, M. – JAVORSKÝ, F.: c. d. v pozn. 3, s. 122.
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, II. Ed. Richard Marsina. Bratislava, 1987, s. 256 - 258,
č. 370.
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Belo IV. novozaložený premonštrátsky kláštor v Turci (v dnešnom Kláštore
pod Znievom) majetkami v rôznych častiach Uhorska. Bola medzi nimi aj
osada Sasov pri Kostole sv. Alžbety (villa Saxonum apud ecclesiam sancte
Elisabeth),7 ktorá sa však zakrátko vymanila spod poddanskej závislosti
od turčianskych premonštrátov.8 Patrocínium datuje výstavbu kostola v dedine
Sasov (a snáď aj samotný príchod hostí) do doby po roku 1235, keď bola
sv. Alžbeta vyhlásená za blahoslavenú (k jej svätorečeniu došlo v roku 1238).
Pôdorys kostola je známy vďaka archeologickému výskumu Bela Pollu.9 Mal
pozdĺžnu loď, ktorá na úrovni základov prechádzala plynule, bez odsadenia
do polkruhovej svätyne. Nie je vylúčené, že v nadzemnej časti mohla mať
svätyňa polygonálny tvar, ako o tom uvažovali Blanka Puškárová a Imrich
Puškár.10 Ukončenie kostola na západnej strane nepoznáme. Obvod odkrytých
murív lemovali zvonku i zvnútra oporné piliere s nejednotným pôdorysom,
veľkosťou aj rozmiestnením. Podľa nich sa dá usudzovať, že interiér stavby
bol zaklenutý a pomocou prístenných pilierov bolo zrejme akcentované aj jeho
funkčné členenie na loď, chór a svätyňu. Vyskytli sa tiež úvahy o prítomnosti
západnej empory,11 či letnera.12 Michal Slivka, vychádzajúc z mimoriadnej
hrúbky základových múrov (180 až 200 cm), vyslovil predpoklad, že stavba
bola dvojpodlažná. Zároveň zvažoval, že mohla mať monastický a prípadne
aj špitálsky charakter (uvažoval o prítomnosti johanitov).13
Bezprostredná blízkosť troch osád viedla zrejme k istému napätiu a kompetenčným sporom medzi ich svetskými a duchovnými predstaviteľmi.
Nemeckí hostia si nárokovali pochovávanie pri ich Kostole sv. Alžbety, čo
zrejme vzbudilo nevôľu farárov ostatných dvoch kostolov. V roku 1269 dostali
Sasi od kráľa Belu IV. privilégiá, ktoré mali podľa predpokladu historikov
odstrániť tieto spory a vyriešiť právne postavenie tamojších Nemcov.14 Celkovo pomerne chudobné privilégiá obsahovali okrem iného explicitné právo
pochovávať pri vlastnom, slobodnom kostole, pričom z listiny vyplýva, že

7

Pri podrobnom popise chotára tejto osady sa spomína aj Kostol sv. Michala.
V listine z roku 1252, ktorá premonštrátom potvrdzuje donáciu z roku 1251, sa už neobjavuje
(CHALUPECKÝ, Ivan: Začiatky Kežmarku a privilégium z roku 1269. In: Z minulosti Spiša, 2,
1994, 22 - 23).
9
POLLA, Belo: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu. Bratislava 1971.
10
PUŠKÁROVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich: Kežmarok. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1979,
s. 17.
11
POLLA, B.: c. d. v pozn. 9, s. 72.
12
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 17.
13
SLIVKA, M.: c. d. v pozn. 3, s. 186 - 188.
14
CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 8, s. 23 - 24; Fábrová, Karin: Výsady kežmarských mešťanov
z roku 1269. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2010, č. 1
s. 21, dostupné na http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12010.html (30.11.2013).
8
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tak činili už aj predtým.15 Korešponduje to so zisteniami archeologického
výskumu, podľa ktorého sa na cintoríne pri Kostole sv. Alžbety pochovávalo zrejme od prvej polovice 13. storočia do obdobia okolo polovice 15.
storočia.16
Najneskôr v čase udelenia zmienených výsad, pravdepodobne však už
skôr, prebiehalo postupné zrastanie pôvodne samostatných osád pri Kostoloch
sv. Alžbety a Svätého kríža.17 Osada pri Kostole sv. Michala zostala mimo
vlastného mestského jadra, čo mohlo byť zapríčinené tým, že v 13. storočí
patrila do právomoci spišského prepošta.18 V privilégiu z roku 1269 je urbanistický celok, v ktorom boli usadení hostia, prvýkrát nazvaný Kežmarkom
(Kasmark) – názvom odvodeným snáď od tradičného trhu so syrmi (Käse
Markt). Udelením privilégia sa mestotvorný proces zaiste urýchlil. Následne
sa posilnil aj tým, že Kežmarčania začali využívať podstatne veľkorysejšie
kolektívne výsady, ktoré udelil v roku 1271 kráľ Štefan V. Spoločenstvu spišských Sasov.19 V priebehu mestotvorného procesu sa však hlavnou mestskou
farnosťou nestal Kostol sv. Alžbety, ale Kostol Svätého kríža v niekdajšej
trhovej osade rybárov, čo sa, ako sa ešte zmienime, neobišlo bez sporov.
K tomu, že sa Kostol Svätého kríža stal hlavným mestským chrámom
prispela zrejme i skutočnosť, že sa v dôsledku urbanistického vývoja ocitol
spolu s priľahlým trhoviskom uprostred mestského osídlenia. Z písomných
prameňov vyplýva, že najneskôr v roku 1368 malo mesto vybudované vlastné opevnenie. Do priestoru intra muros, chráneného mestskými hradbami,
sa okrem centrálne situovaného Kostola Svätého kríža dostal aj Kostol
sv. Alžbety. Ten dalo mesto v roku 1368 do správy križovníkom Božieho
hrobu z Lendaku, ktorí na jeho južnej strane postavili kláštornú budovu.
Kostol potom existoval ešte približne jedno storočie. V roku 1433 ho zdevastovali husiti. A hoci zrejme existovali plány na jeho obnovu, Kostol
sv. Alžbety napokon asanovali kvôli výstavbe mestského hradu, s ktorou
začal pred rokom 1465 Imrich Zápoľský, od roku 1462 spolu s bratom
Štefanom nový majiteľ Kežmarku.20
15

JUCK, Ľubomír (ed.): Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350), Bratislava 1984,
s. 51 - 52 (slov. preklad Duračinský, J.: Kežmarok. 700 rokov od udelenia mestských privilégií. Kežmarok 1969, 81 - 82); CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 8, s. 23; FÁBROVÁ, K.: c. d. v pozn. 14,
s. 21.
16
Polla, B.: c. d. v pozn. 9, s. 86.
17
K. Fábrová (c. d. v pozn. 14, s. 21) pripomenula, že už v roku 1251 boli chotárne hranice osady
Sasov vytýčené v rozsahu, ktorý je približne zhodný s územím dnešného mesta.
18
LABANC, Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnava – Kraków 2011, s. 183 - 185.
19
Potvrdzuje to konfirmácia zmieneného kolektívneho privilégia, vydaná v roku 1317 (CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 8, s. 21, 24).
20
FÁBROVÁ, Karin: Vznik a formovanie sa mesta Kežmarok. In: Annales Historici Presovienses,
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Kostol sv. Michala zostal mimo opevnenej plochy mesta a slúžil ako
farský kostol na predmestí (… quandam ecclesiam parochialem in honore
sancti Michaelis in Suburbio dicte civitatis nostrae Kesmark …21). V roku
1433 ho aj s farou nechali Kežmarčania a spišský župan Ján z Perína zbúrať,
pretože hrozilo, že poslúži ako východisko útokov na Kežmarok husitom,
ktorí v tom čase napadli Spiš z Poľska.22
Okrem spomenutých sakrálnych stavieb sa na cintoríne pri Kostole Svätého kríža nachádzala zaniknutá Kaplnka sv. Trojice. V rokoch 1467 až 1470
ju nechal nanovo postaviť a vybudovať (de novo erexisset et construxisset)
Jakub Thele de Panyowa, kapitán pôsobiaci v službách Imricha Zápoľského.
Citovaná formulácia dovoľuje predpokladať, že kaplnka sv. Trojice, prameňmi nazývaná aj špitálska kaplnka, nebola koncom 60. rokov 15. storočia
založená, ale len prestavaná, resp. novovybudovaná a že jej počiatky teda
siahajú hlbšie. Kaplnka stála na južnej strane Kostola Svätého kríža, neďaleko
dnešnej renesančnej zvonice.23 Neoverená tradícia spomína v Kežmarku tiež
Kostol sv. Petra a Pavla.24
Architektonické premeny Kostola Svätého kríža
Farský Kostol Svätého kríža sa nachádza približne v strede historického
jadra Kežmarku. Na architektonickej podobe trojloďovej pseudohalovej stavby
s predĺženým polygonálnym presbytériom a do pôdorysu vtiahnutou západnou
vežou sa najvýraznejšie podpísala neskorogotická prestavba v 15. storočí.
12, 2012, č. 1, 23 - 24. Zápoľskí vybudovali hrad na príkaz Mateja Korvína, ktorý im nariadil
postaviť niekde v oblasti pod Tatrami obrannú pevnosť. Tomáš Janura a Michal Šimkovic predpokladajú, že hlavným stavebníkom bol Štefan a začiatok stavebných prác kladú do roku 1462
(Stavebno-historické premeny hradu Kežmarok do začiatku 18. storočia. In: K stavebným dejinám
hradu v Kežmarku. Ed. Nora Baráthová. Kežmarok 2014, s. 15 – 40).
21
FÁBROVÁ, K.: c. d. v pozn. 2, s. 179, pozn. 143, 145.
22
FÁBROVÁ, K.: c. d., 176 - 177.
23
ŠA LE, p-P, MM-K, perg. 68 (1469); GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn, am Fusse der Carpathen, 1. Caschau 1804, 28 - 29;
Ratkoš, P(eter): Vznik mesta a hradu Kežmarok. In: Československý časopis historický, 13, 1965,
pozn. 8 na s. 571; ŠPIRKO, Jozef: Kostol sv. Kríža v Kežmarku. In: Jozef Špirko: Dejiny a umenie očami historika. Ed. Július Pašteka. Bratislava 2001, s. 322 (text bol prvýkrát publikovaný
v roku 1937); CHALUPECKÝ, Ivan: Zápoľskí a Spiš do roku 1526. In: Z minulosti Spiša, 13, 2005,
41 - 42. V prospech skoršieho vzniku špitálskej kaplnky nepriamo hovorí aj skutočnosť, že špitál
je v Kežmarku doložený už v roku 1439 (MISLOVIČOVÁ, Virginia: Spoločensko-hospodárska
štrukúra v stredoveku. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša / Stan badań nad
dziejami Spiszu. Eds. Ryszard Gładkiewicz – Martin Homza. Levoča – Wrocław 2003, s. 414).
24
ŠPIRKO, Jozef: Umeleckohistorické pamiatky na Spiši. In: Špirko, J.: c. d. v pozn. 21 (2001), s. 255
- 256 (text bol prvý krát publikovaný v roku 1936).
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Podľa výsledkov stavebno-historického sondážneho výskumu, uskutočneného
v roku 1977 a 1978, jej predchádzali dve staršie stavebné etapy.25 No ešte
pred výstavbou kamenného kostola stála na jeho mieste drevená sakrálna
stavba, pôvodne zrejme cirkevné stredisko vyššie spomenutej trhovej osady
rybárov. O existencii dreveného predchodcu sa zmieňuje listina z roku 1383.
Hovorí sa v nej, že na mieste Kostola Svätého kríža kedysi stála drevená
kaplnka s rovnakým patrocíniom.26

Pôdorys Kostola Svätého kríža

Murovaný kostol mal v prvej stavebnej etape snáď jednoloďovú dispozíciu
so západnou predstavanou vežou, z ktorej prvého poschodia sa vchádzalo
lomeným portálom na emporu v lodi. Z tejto stavby sa v hmote dnešného
objektu zachovala veža spolu s krátkym úsekom západnej steny lode. Pôvod-

25

26

KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B(lanka): Kežmarok. Rím.kat. farský kostol Povýšenia sv.
Kríža. Predbežný výsledok sondážneho výskumu, návrh programu pamiatkovej úpravy. Bratislava 1977 (nepublikovaná výskumná správa uložená v Archíve Krajského pamiatkového úradu
v Prešove, pracovisko Poprad – Spišská Sobota, č. T 232); PUŠKÁROVÁ, Blanka K.: Oprava dominanty mestskej pamiatkovej rezervácie v Kežmarku. In: Pamiatky a príroda, 35, 1979, s. 20 - 23;
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 17, 21, 26, 36, 38, 42, 87 - 89, 94.
Codex diplomaticus patrius, IV. Eds. Emericus Nagy et al. Budapestini 1867, s. 219 - 221,
č. 163.
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nú výšku veže určuje niekdajšia podstrešná, dnes spodná kordónová rímsa,
vyskladaná z kamenných platní s plytkými reliéfnymi kruhmi. Z rovnakej
etapy pochádza aj torzo ústupkového, lomene ukončeného portálu a zvyšky
klenbových rebier v podveží. Na základe menovaných architektonických
článkov, najmä ústupkovej formy neskororománskeho, resp. ranogotického
portálu a tvaru masívnych klenbových rebier, bola výstavba murovaného
kostola datovaná do obdobia okolo polovice 13. storočia,27 či dokonca do jeho prvej polovice.28 Silne poškodené tvaroslovie ale neposkytuje spoľahlivú
oporu pre datovanie. Na Spiši (a nielen tam) prežívali románske stavebné
formy pomerne dlho. Ilustratívny dôkaz priniesol nedávny stavebno-historický
výskum niekdajšieho prepoštského kostola v Spišskej Kapitule. Ukázalo sa,
že jeho južná veža so združenými oknami na najvyššom poschodí, s oblúčkovými vlysmi a zuborezom, plne rešpektujúca staršie románske tvaroslovie
kostola, bola dobudovaná až v 90. rokoch 13. storočia.29 Z druhej polovice
13. storočia a ešte aj zo začiatku 14. storočia pochádza celý rad kostolov
s portálmi zachovávajúcimi románsku ústupkovú formu. Napríklad v Toporci môžeme vznik kostola s takýmto portálom datovať až po roku 1303.30
Za súčasného stavu poznania preto nie je vylúčená ani možnosť, že najstaršie časti Kostola Svätého kríža v Kežmarku vznikli o niečo neskôr, ako sa
zvykne predpokladať. Za hornú časovú hranicu môžeme snáď považovať
prelom 13. a 14. storočia.31
27

28
29

30

31

KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B.: c. d. v pozn. 25, s. 3; Puškárová, B. K.: c. d. v pozn. 25,
pozn. 1 na s. 23; Puškárová, B. – Puškár, I.: c. d. v pozn. 10, s. 17.
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d., s. 87.
JANOVSKÁ, Magdaléna: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. In: Terra Scepusiensis –
Terra Christiana. Spišský hrad, Spišská Kapitula – dve centrá v dejinách Spiša. Ed. M. Novotná.
Levoča 2009, s. 86 - 87.
Hlavný, južný portál Kostola sv. Jakuba a Filipa v Toporci má ústupkovú schému ukončenú,
tak ako aj západný portál kežmarského kostola, lomeným záklenkom. Kostol možno stotožniť s
murovanou Kaplnkou sv. Jakuba, na ktorej výstavbu dal v roku 1303 spišský prepošt povolenie
zemepánovi Jánovi z rodu Hrhovských. (Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, I.
Ed. Vincent Sedlák. Bratislava 1980, s. 102, č. 180). Na inom mieste (Pomfyová, B.: c. d., s. 74)
uvádzame príklad kostola v Toporci, pričom naň vzťahujeme listinu z roku 1280. Táto sa však
netýka Letanoviec, ale kostola v Hôrke (LABANC, Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14.
storočia. Trnava – Kraków 2013, s. 105 – 106).
Obmedzený rozsah stavebno-historického prieskumu nechal mnohé otázky nezodpovedané,
čo sa odrazilo aj vo formuláciách B. Puškárovej, ktorá výskum viedla. Uvedená autorka konzekventne neuvádzala ani rozsah murív, ktoré majú byť pozostatkom prvej stavebnej fázy. Na jednom mieste v spoluautorstve s I. Puškárom konštatovala, že zo starého objektu sa zachovala
nielen veža a časť západného múru, ale aj časť severného múru (Puškárová, B. – Puškár, I.: c. d.
v pozn. 10, s. 21). Aj v správe z výskumu uviedla: Zdá sa, že šírka lode je aspoň čiastočne zachovaná v šírke dnešnej severnej lode, kde v západnej časti piliere – sú pravdepodobne pozostatkom
tohto múru. (Kovačovičová-Puškárová, B.: c. d. v pozn. 25, s. 4). Je možné, že v tejto domnienke
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V priebehu 14. storočia kostol prestavali. Tejto stavebnej fáze bol pripísaný
severný múr dnešného trojlodia, ako aj severný múr svätyne a sakristia.32
Z rozsahu menovaných častí vyplýva, že najneskôr v uvedenom čase musela
vzniknúť trojloďová dispozícia. Išlo o pomerne rozľahlú stavbu, jej celkovú
dĺžku možno odhadnúť na minimálne 44 metrov (súčasná je cca 52 m).
Šírka dnešnej severnej lode zrejme zachováva pôvodnú šírku bočných lodí.
Výstavba takéhoto kostola nepochybne odrážala stúpajúci význam mesta aj
samotného Kostola Svätého kríža. Je možné, že prestavba bola motivovaná
povýšením kostola na hlavný mestský chrám. Kedy k tomu došlo, ale nie je
isté. Predpokladá sa, že funkciu mestskej farnosti musel Kostol Svätého kríža
nadobudnúť pred rokom 1368, keď sa druhý vnútromestský kostol – Chrám
sv. Alžbety, farský kostol Sasov, dostal do správy lendackých mníchov. P. Ratkoš a K. Fábrová pripúšťajú i to, že Kostol Svätého kríža plnil funkciu mestského farského kostola už v roku 1329, keď sa spomína kežmarský farár
Mikuláš.33 Tento predpoklad ale do istej miery spochybňuje obsah už spomenutej listiny z roku 1383. Listina rieši cirkevno-právny vzťah a otázku
patrocínií Kostolov Svätého kríža a sv. Alžbety. Uvádza sa v nej, že horný
kostol, ktorý sa teraz stal farským a hlavným kostolom v Kežmarku a ktorý
sa ľudovo zachováva k úcte sv. Alžbety, bol dávnejšie založený na mieste
drevenej Kaplnky Svätého kríža a teraz i navždy má byť uctievaný Svätému krížu. Zvlášť ak dolný starý kostol, teraz filiálny, nesie patrocínium
sv. Alžbety. Starí farári z tohto filiálneho kostola nemohli zniesť, že nový
kostol sa stal farským a že jeho patrocínium Svätého kríža bolo platné.34
V listine sa teda hovorí o Kostole Svätého kríža ako o novom farskom kostole
(nouam ecclesiam parochialem), ktorý sa stal teraz (nunc) farským. V roku
1383 sa riešil aktuálny spor a formulácie vzbudzujú dojem, že situácia, ktorá

32

33

34

sa odráža i názor O. Schürera, ktorý predpokladal, že staršej dispozícii kostola náleží okrem veže
aj severný múr kostola pričom však s touto fázou mylne spojil aj severný portál (SCHÜRER,
Oskar – WIESE, Erich: Deutsche Kunst in der Zips. Brünn a i. 1938, 165 – 168). V každom
prípade vzbudzujú uvedené nejasnosti isté pochybnosti, čo sa týka fázovania kostola, najmä vzájomného odlíšenia 1. a 2. stavebnej fázy. Keďže však na iných miestach tieto fázy B. Puškárová
jasne odlišuje, rešpektujeme nateraz ich predpokladanú existenciu. Je však možné očakávať, že
hĺbkový stavebno-historický a archeologický výskum prinesie v budúcnosti ešte podstatné korekcie súčasných predstáv o architektonickom vývoji objektu.
PUŠKÁROVÁ, B. K.: c. d. v pozn. 25, pozn. 1 na s. 23; PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d.
v pozn. 10, s. 87.
Listina neuvádza, v ktorom z kežmarských kostolov Mikuláš pôsobil. No v roku 1410 nechal
jej konfirmáciu vyhotoviť lektor Ján z farského Kostola Svätého kríža a na základe tejto skutočnosti sa usudzuje, že i Mikuláš bol farárom toho istého kostola. Pozri RATKOŠ, P.: c. d. v pozn.
23, 574; FÁBROVÁ, K.: c. d. v pozn. 2, pozn. 152 na s. 179.
Za analýzu listiny ďakujem PhDr. Henriete Žažovej, PhD. Pozri tiež FÁBROVÁ, K.: c. d. v pozn.
20, s. 19 - 20.
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ho vyvolala, nastala len nedávno. Pravdepodobnejšie preto bude, že farskú
funkciu nadobudol Kostol Svätého kríža až niekedy pred rokom 1383, snáď
skutočne okolo roku 1368, keď sa „starý“, dolný Kostol sv. Alžbety dostal
do správy križovníkov z Lendaku. Niekedy v tom čase alebo krátko predtým
mohla prebehnúť aj prestavba.
Jedinou ucelene zachovanou časťou
architektúry, vybudovanej v 14. storočí,
je sakristia na severnej strane presbytéria.
Priestor s pozdĺžnym pôdorysom je zaklenutý tromi poľami rebrovej krížovej klenby.
Klenbové rebrá, ako aj medziklenbové
pásy majú klinový profil so skosenými až
mierne vyžľabenými hranami. Vo vrchole
sú prekrížené rebrá zviazané kruhovými
svorníkmi, z ktorých stredný je zdobený
reliéfom hviezdy a polmesiaca, východný
nesie reliéf Božieho baránka. Klenbu podopierajú konzoly trojakého typu: polygonálne hranené ihlanovité konzoly, kružbové
konzoly a napokon je to typ ostrohovo
podkrúženej konzoly, ktorá na rozdiel
od prvých dvoch nie je ukončená krycou
doskou ale prechádza do rebra priamo. Kostol Svätého kríža, klenba sakristie.
Foto: B. Pomfyová
Pomerne veľkorysému priestoru sakristie
bola venovaná nemalá architektonická
pozornosť, čo dokazuje práve zachovaná klenba. Podobný charakter mali
napríklad aj sakristie kostolov v Hrabušiciach, Spišskom Štvrtku, či Gelnici.
Je pravdepodobné, že tieto priestory neslúžili v čase svojho vzniku len ako
servisné miestnosti, ale, tak ako to bolo v stredoveku častým javom, mohli
plniť aj funkciu kaplniek, či mali iné pridružené úlohy.
Vyslovili sme predpoklad, že prestavba kostola mohla byť motivovaná
jeho povýšením na hlavný farský chrám, alebo mohla súvisieť s plánmi na
toto povýšenie. Architektúra zachovaných príslušných častí kostola – teda
hlavne sakristia – ale neumožňuje spoľahlivo vyriešiť dilemu, kedy k tomu
došlo. Blanka Puškárová konštatovala, že ostrohové a kružbové konzoly sakristie vznikli pod vplyvom stavebno-kamenárskej dielne pôsobiacej v Levoči
na začiatku 14. storočia, ktorá tam okolo roku 1310 postavila bývalý minoritský kostol. Na základe tohto vplyvu potom sakristiu a tým celú prestavbu
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kostola datovala do prvej polovice 14. storočia,35 resp. okolo polovice 14. storočia.36 Detailnejším rozborom jednotlivých architektonických článkov je
možné uvedené tvrdenie spresniť a čiastočne korigovať.
Typ ostrohovo podkrúženej konzoly sa objavil v závere 13. storočia
v oblasti rakúskeho Podunajska a na Morave a na Spiš ho nepochybne
sprostredkovala stavba minoritského kláštora v Levoči. V kostole a ďalších
priestoroch tohto kláštora sa vyskytuje v dvoch základných variantoch. Prvý
variant predstavuje mohutná, výtvarne mimoriadne pôsobivá podoba tzv.
levočskej pätky v presbytériu kláštorného kostola. Typ podkrúženej konzoly
v sakristii kežmarského kostola ale súvisí s druhým, subtílnejším variantom.
V levočskom kláštore k nemu patria obmeny niekoľkonásobne podkrúženého
končistého ihlanovitého útvaru, ktorý sa ako ukončenie klenbových rebier
uplatnil v sakristii a v ďalších priestoroch východného kláštorného krídla.
Začiatok výstavby stredovekého minoritského kláštora v Levoči môžeme
predpokladať na začiatku 14. storočia, snáď okolo roku 1308.37 Išlo však
nepochybne o dlhodobý stavebný podnik a so zaklenutím kláštorných priestorov, v ktorých sa vyskytuje zmienený druhý typ podkrúženej konzoly,
môžeme počítať až pred polovicou alebo okolo polovice 14. storočia. Preto
aj klenba v sakristii Kostola Svätého kríža v Kežmarku mohla vzniknúť
najskôr v tomto čase.
Typ kružbovej konzoly je opäť v niekoľkých obmenách prítomný na Spiši
vo viacerých sakrálnych stavbách. Snáď najstarším zachovaným príkladom,
s možnosťou datovania na koniec 13. storočia, je jedna z klenbových konzol v sakristii kostola v Hrabušiciach.38 V priebehu prvej polovice a okolo
polovice 14. storočia vznikli klenby s kružbovými konzolami v presbytériách kostolov v Dravciach a v Podolínci, v sakristiách kostolov v Spišskom
Štvrtku a Gelnici, ako aj v južnom bočnom priestore, zrejme tiež sakristii,
kartuziánskeho kostola v Červenom kláštore.39 Kružbová konzola je známa
aj z levočskej architektúry, nevyskytuje sa však v kláštore minoritov, ale
35

PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 21, 87.
KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B.: c. d. v pozn. 25, s. 4; PUŠKÁROVÁ, B. K.: c. d. v pozn.
25, pozn. 1 na s. 23.
37
POMFYOVÁ, Bibiana: Starý kostol a kláštor minoritov v Levoči – reprezentatívny príklad stredoeurópskej mendikantskej architektúry. In: Acta Musaei Scepusiensis, 2009, s. 31, 33 (s odkazmi
na ďalšiu literatúru).
38
POMFYOVÁ, Bibiana: Hrabušice, Sakristia Rím. kat. farského kostola sv. Vavrinca. In: BURAN,
Dušan a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. Bratislava 2003, s. 619, kat. 1. 3. 4.
39
Okrem spišských príkladov možno menovať aj kostol klarisiek v neďalekom Starom Sączi v Malopoľsku, alebo ďalšie stavby na území Slovenska, vybudované alebo prestavované v 14. storočí
– farské kostoly vo Zvolene, Ponikách, Podunajských Biskupiciach, Liptovskom Mikuláši, Sliačoch, kláštorný kostol v Lelese, katedrálny (tzv. dolný) kostol v Nitre.
36
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vo farskom Kostole sv. Jakuba. Podopiera tu spolu s inými typmi podporných článkov – vrátane polygonálne hranených konzol, veľmi podobných
tým v sakristii Kostola Svätého kríža – klenbu v kostolných lodiach. Podľa
posledného stavebno-historického výskumu vzniklo zaklenutie v trojlodí
levočského farského kostola až v poslednej tretine 14. storočia.40 Vidíme
teda, že tento typ podporného článku našiel na Spiši uplatnenie v pomerne širokom časovom rozpätí a určite nesúvisel len s vplyvom levočského
centra. Kežmarské kružbové konzoly sú svojim tvarom najbližšie konzolám
v Hrabušiciach, Gelnici a Červenom Kláštore. Datovanie kežmarskej sakristie – a tým i celkovej prestavby kostola – treba ale oprieť najmä o podkrúženú
konzolu, ktorej výskyt, zaiste nadväzujúci na vzor levočských minoritov,
posúva celú stavebnú akciu do obdobia nie skoršieho ako tesne pred polovicou
14. storočia. Do tohto obdobia napokon dobre zapadá aj tvar klenbového rebra.
S rovnakou stavebnou etapou ako vybudovanie sakristie spojila Blanka
Puškárová aj dva svorníky z dnes už nejestvujúcej klenby v inej časti kostola
a výklenkové pastofórium na severnej strane presbytéria.41 Pastofórium je
ukončené trojuholníkovým štítom s maľovaným motívom Božieho baránka.
Rámovanie štítu, zdobené veľmi schematizovanými krabmi a vrcholovou
krížovou kyticou, je drevené a vzniklo pri oprave kostola v roku 1942, no
konzervuje staršiu predlohu zo 14. storočia.42 Potvrdzuje to kresba V. Myszkovského z roku 1872, zobrazujúca pozdĺžny rez kostola aj s výklenkovým
pastofóriom.43
V roku 1433 Kežmarok vypálili a spustošili husiti, o dva roky nato postihol mesto požiar. Predpokladá sa, že pri týchto udalostiach bol poškodený
aj Kostol Svätého kríža, čo si časom vyžiadalo jeho prestavbu.44 Potrebu
prestavby a zväčšenia hlavného mestského chrámu mohla okrem toho zvýšiť

40

41
42
43

44

JANOVSKÁ, Magdaléna – SPALEKOVÁ, Eva: Levoča, Kostol sv. Jakuba. In: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Ed. Martina Orosová. Bratislava 2012 (CD), s. 124 - 125. Na základe
súvislostí, pre ktorých analýzu tu nie je priestor, sa domnievame, že podstatné časti levočského
Kostola sv. Jakuba, vrátane klenieb v presbytériu a lodiach, mohli byť hotové v 70. rokoch 14. storočia. Tvar kružbových konzol v južnej lodi Kostola sv. Jakuba opakujú konzoly v presbytériu
kostola v Oľšavici, postavenom po roku 1325.
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 21.
KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B.: c. d. v pozn. 25, s. 4 - 5.
FÖRSTER Gyula Nemzeti: Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Budapest (Národné centrum Gyulu Forstera služieb a ekonomiky v oblasti kultúrneho dedičstva v Budapešti),
Tervtár (Oddelenie grafickej dokumentácie), Késmárk (Kežmarok), sign. K 2258.
ŠPIRKO, Jozef: c. d. v pozn. 23, s. 321; MENCL, Václav: Strědověká města na Slovensku. Bratislava 1938, s. 113; PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 26, 87; MAROSI, Ernő:
Neskorogotická stavebná činnosť vo východoslovenských mestách, stavební majstri a stavitelia.
In: BURAN, Dušan a kol.: c. d. v pozn. 37, s. 291 - 293.

17

Z minulosti Spiša, XXII, 2014

tiež asanácia Kostola sv. Michala, keďže jeho zánikom prišla časť Kežmarčanov o svoj farský kostol.45
Mestské regesty dokladajú od roku 1437 dary určené na obnovu kostola
a v roku 1444 udelil Juraj Milkovský, generálny vikár ostrihomského arcibiskupa, štyridsaťdňové odpustky všetkým, ktorí v Kežmarku navštívia Kostoly
Svätého kríža a sv. Alžbety a pomocnou rukou prispejú k ich (pre)stavbe.46
Či v tomto čase prestavba Kostola Svätého kríža už prebiehala, ale nie je
vôbec isté. Možno sa skôr domnievať, že bola ešte len plánovaná alebo že
prebiehali nevyhnutné reparácie. Poučný je v tomto smere osud Kostola sv.
Alžbety. I jeho sa týkali odpustky z roku 1444, no kostol nebol zásadnejšie
prestavaný, prinajmenšom nie tak, aby sa to odrazilo v jeho archeologicky
preskúmanom pôdoryse. Snáď práve nerealizovaná prestavba a zlý technický
stav viedli napokon k tomu, že Kostol sv. Alžbety nebol zakomponovaný
do novostavby hradu, ale bol deštruovaný a poslúžil ako zdroj stavebného
materiálu.47
Pripomeňme si ale historický kontext, v akom sa Kežmarok v tom čase
nachádzal. Po smrti kráľa Albrechta
Habsburgského v roku 1439 sa rozpútal
zápas o uhorský trón medzi poľským
panovníkom Vladislavom III. Jagelovským a kráľovnou Alžbetou, vdovou po
Albrechtovi, ktorá hájila záujmy svojho
práve narodeného syna Ladislava. Kežmarok sa v tomto zápase pridal na stranu
poľského kráľa, avšak v roku 1441 ho
obsadil žoldniersky kapitán českého
pôvodu Ján Jiskra, ktorého si do svojich
služieb najala kráľovná Alžbeta. Jiskrova
vláda trvala v Kežmarku do roku 1462,
pričom priamy dohľad nad situáciou
v meste zveril Jiskra svojim kapitánom
Kostol Svätého kríža, západná fasáda. Foto:
– Mikulášovi Brcalovi a neskôr aj Bararchív Ústavu dejín umenia SAV, D. Slivka
tošovi. Je otázne, do akej miery prialo
toto obdobie stavebným akciám v meste. J. Špirko predpokladal, že mesto
bolo vyčerpané zlými hospodárskymi pomermi a politickými nepokojmi, čo
45
46

47

ŠPIRKO, J.: c. d. v pozn. 23, s. 321.
SCHÜRER, O. – WIESE, E.: c. d. v pozn. 31, s. 168; WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri
et profani, I. Viennae 1774, s. 59.
POLLA, B.: c. d. v pozn. 9, s. 73.
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bránilo i prestavbe farského kostola.48 Iní historici naopak usúdili, že obdobie
medzi rokmi 1441 až 1462 bolo pre Kežmarok časom prosperity a že mesto
dokázalo z Jiskrovej ochrany vyťažiť pre seba maximum.49 Pravdou je, že
Ján Jiskra podporil rozvoj Kežmarku potvrdením dovtedajších mestských
výsad (1447)50 a ešte počas jeho éry začali Kežmarčania aj so stavbou radnice (1461).51 Pokiaľ ide o farský kostol, zdá sa, že za Jiskru prebiehali
prinajmenšom intenzívne prípravy na prestavbu. No nie je vylúčené ani to,
že tak, ako predpokladá väčšina doterajšej literatúry, sa začala i samotná
prestavba. Okrem už spomenutých odpustkov z roku 1444 sa k Jiskrovej ére
viaže ešte jedna indulgenčná listina, vydaná pápežskou kúriou. Kardinál Ján
v nej zaručil získanie stodňových odpustkov všetkým tým, ktorí navštívia
alebo obdarujú Kostol Svätého kríža.52
Naplno sa ale prestavba kostola rozbehla zrejme až po odchode Jiskrovho
vojska a po tom, čo sa dejiny mesta v roku 1462 spojili s rodom Zápoľských.
Na výslnie dejín sa príslušníci tohto rodu dostali po nástupe Mateja Korvína
na uhorský trón.53 Keď sa kráľ Matej v roku 1462 zmieril s Jánom Jiskrom,
bratia Imrich a Štefan Zápoľskí, kráľovi prívrženci, vykúpili Kežmarok spolu
s ďalšími spišskými mestami a mestečkami od Jiskrových kapitánov Brcala
a Bartoša za 16 000 zlatých. Slobodné kráľovské mesto Kežmarok sa tak
dostalo do poddanskej závislosti. Zápoľskí – spomenutí Imrich († 1487)
a Štefan († 1499), vdova po Štefanovi Hedviga Tešínska († 1521) a krátky
čas aj ich syn Ján – však boli veľkorysí zemepáni.54 Opätovným potvrdením dovtedajších výsad a úľavami na daniach podporovali rozvoj mesta,
z ktorého mali i oni sami úžitok. Pomáhali mu v krízových situáciách, napr.
po požiaroch, zastávali sa obyvateľov mesta pri riešení rôznych sporov.55
Zápoľskí sa postupne prepracovali medzi najvýznamnejších uhorských
magnátov a svoj spoločenský status dávali najavo aj mecenášstvom. Spiš,
48
49
50

51
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ŠPIRKO, J.: c. d. v pozn. 23, s. 321.
POLLA, B.: c. d. v pozn. 9, s. 132.
Nebolo to ale zadarmo, išlo o protihodnotu za pôžičku 200 zlatých, ktoré Kežmarčania Jiskrovi
poskytli (POLLA, B.: c. d. v pozn. 9, s. 132).
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 26, 85.
POLLA, B.: c. d. v pozn. 9, s. 132. V. Mislovičová (c. d. v pozn. 23, s. 413) bez uvedenia zdroja
uvádza, že na Kostole Svätého kríža sa pracovalo v roku 1439.
CHALUPECKÝ, Ivan: Zápoľskí a Spiš do roku 1526. In: Z minulosti Spiša, 13, 2005, s. 37 - 53.
Éra Zápoľských sa v Kežmarku uzavrela v roku 1527, keď Ján Zápoľský daroval mesto aj s hradom
Františkovi Baťánovi (Batthyánymu) a po jeho zrade o rok neskôr poľskému šľachticovi a diplomatovi Hieronymovi Laskymu (KUCHARSKÁ, Veronika: Kežmarok a Zápoľskí. In: Forum historiae, 2, 2008, s. 7, dostupné na http://forumhistoriae.sk/-/kezmarok-a-zapolski (30.11.2013);
KUCHARSKÁ, V.: Ducissa. Život kňažnej Hedvigy v čase Jagelovcov. Bratislava 2014, s. 66).
GENERSICH, Ch.: c. d. v pozn. 23, zv. 1, s. 178 a i.; KUCHARSKÁ, V.: c. d. (2008) v pozn. 54,
s. 1 - 8; KUCHARSKÁ, V.: c. d. (2014) v pozn. 54, s. 57 - 66.
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ku ktorému mali ako dediční spišskí župani osobitný vzťah, sa stal akousi ich
„výkladnou skriňou“.56 Popri iných stavebných a umeleckých objednávkach
na Spiši57 nechal Imrich Zápoľský v Kežmarku prebudovať hrad a podporil
tiež rozbehnutú prestavbu Kostola Svätého kríža, v čom naňho nadviazal
i jeho mladší brat Štefan.
V marci roku 1463 dostali prispievatelia na stavbu kežmarského kostola
od pápeža opätovne odpustky. Medzi žiadateľmi tohto povolenia ale Zápoľskí
ešte nie sú. No už v roku 1465 je doložená donácia Imricha Zápoľského
v prospech farského kostola, uskutočnená z úcty k Svätému krížu.58 Tunajšiemu farárovi Petrovi ponechal osem zlatých z výnosov mlyna a k nemu
prislúchajúcich pozemkov, ktoré tento musel dovtedy platiť mestu. Farár sa
za to zaviazal odslúžiť týždenne dve čítané omše za spásu Imrichovej duše,
ako aj duší jeho potomkov. Následne Imrich ešte poskytol 100 zlatých na zaopatrenie kaplánov a podporil aj mestský špitál, ktorého kaplnku na južnej
strane Kostola Svätého kríža nechal, ako sme už spomínali, novo vybudovať
koncom 60. rokov 15. storočia Jakub Thele.59 Záujem Štefana Zápoľského
o dobudovanie kostola dokladá príkaz z roku 1496, ktorým nariadil, aby sa
vyšetrilo používanie polovice tridsiatku určeného na kostol.60 Ďalším dokladom zaangažovanosti Zápoľských na prestavbe chrámu je ich erb na južnom portáli presbytéria. Objavuje sa tu spolu s erbom mesta Kežmarok
a chronogramom 1486.

56

KUCHARSKÁ, V.: c. d. (2008) v pozn. 54, s. 8.
Za jednu z fundácií Zápoľských na Spiši považuje časť bádateľov stále kaplnku v Spišskom Štvrtku, ktorej alternatívnu interpretáciu predostrela M. Novotná, keď naznačila možný súvis tejto
stavby s rodom Thurzovcov. (NOVOTNÁ, Mária: Kaplnka v Spišskom Štvrtku. In: Pohľady do
minulosti. Zborník prednášok z histórie, 3. Levoča 2003, s. 83). Po tom, čo v roku 1465 daroval Matej Korvín Imrichovi Zápoľskému Spišský hrad, nechal nový majiteľ výrazne prestavať
aj túto dominantu Spiša. Štefan Zápoľský bol stavebníkom pohrebnej kaplnky na južnej strane
prepoštského kostola v Spišskej Kapitule, v ktorej bol v roku 1499 pochovaný. Jeho manželka
Hedviga Tešínska sa ukázala byť taktiež štedrou mecénkou, osobitnú priazeň venovala spišským kartuziánskym kláštorom na Skale útočiska pri Letanovciach a v Červenom Kláštore, a to
predovšetkým prvému z nich Kucharská, Veronika: Hedwig von Teschen und die Kartäuser. In:
Central European charterhouses in the family of the Carthusian order : Die mitteleuropäischen
Kartausen in der Familie des Kartäuserordens. Ed. Martin Homza. Salzburg 2008, 111 – 119).
K Zápoľským ako objednávateľom sochárskych a maliarskych diel pozri FAJT, Jiří: Skulptúra
a tabuľové maliarstvo raného 16. storočia. Medzi dvorom a mestom. Maliarstvo ma Spiši okolo roku
1500 a magnátska rodina Zápoľských. In: BURAN a kol.: c. d. v pozn. 38, s. 399 - 427; CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 53, s. 51.
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GENERSICH, Ch.: c. d. v pozn. 23, zv. 1, s. 178, zv. 2, s. 86 - 87; CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn.
53, s. 41.
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GENERSICH, Ch.: c. d. v pozn. 23, zv. 2, s. 87; CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 53, s. 42.
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CHALUPECKÝ, I.: c. d. v pozn. 53, s. 48.
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Neskorogotickú prestavbu Kostola Svätého kríža časovo ukotvujú jednak
uvádzané písomné pramene a jednak dva chronogramy na kostole. Pokiaľ
však ide o samotný priebeh prestavby, listiny nám veľa oporných bodov neposkytujú, dôležitejšie sú v tomto ohľade chronogramy. Jedným je spomenutý
letopočet 1486 na južnom portáli svätyne, druhým rok 1498 na portáli v južnej
stene trojlodia. Vyplýva z nich, že s obnovou kostola sa začalo na východe,
výstavbou rozľahlého presbytéria. Dokladajú i to, že prestavba, začatá možno
už pred polovicou 15. storočia, bola zdĺhavá a trvala počas jeho celej druhej
polovice. Ťažisko prestavby ale zároveň posúvajú až do posledných desaťročí
15. storočia. Pri opätovnom udelení odpustkov v roku 1490 sa síce hovorí
o Kostole Svätého kríža ako o novopostavenom (de novo constructa),61 avšak
druhý z uvedených chronogramov potvrdzuje, že stavebné práce prebiehali
aj naďalej. A hoci sa rok 1498 obvykle považuje za dátum definitívneho
ukončenia prestavby, s istotou ho možno považovať len za dátum osadenia
portálu.62 Je pravdepodobné, že prestavba preklenula aj zlom storočí. Ešte
začiatkom roka 1510 odpustila Hedviga Tešínska Kežmarčanom cenzus kvôli
výdavkom, ktoré sa spájali s obnovou farského kostola a veže.63
Výsledkom neskorogotickej prestavby bol veľkorysý, monumentálne pôsobiaci sakrálny priestor. Oproti staršiemu stavu došlo k zväčšeniu kostola
vybudovaním nového presbytéria, predĺžením bočných lodí o západné kaplnky
a rozšírením smerom na juh, čím sa západná veža dostala mimo pozdĺžnej osi.
Nové, do šírky aj dĺžky značne dimenzované presbytérium, nadobudlo
dĺžku troch klenbových polí a polygonálneho, päťosminového záveru. Svätyňu
zaklenuli „parlérovskou“ klenbou, vytvorenou na princípe pretínajúcich sa
dvojíc paralelných diagonálnych rebier. V záverovom polygóne sú kríženia
rebier vo vrchole klenby prekryté svorníkmi v tvare erbových štítkov. Klenbové rebrá sa vnárajú do polygonálnych prístenných prípor, z ktorých niektoré zbiehajú až k zemi, ďalšie sú podchytené geometrizujúcimi konzolami.
Dve z konzol, umiestnené oproti sebe na pozdĺžnych stenách presbytéria,
majú podobu ľudských hláv – ich zvláštne, expresívne tváre majú len málo
61

FÁBROVÁ, K.: c. d. v pozn. 20, s. 20.
Podobne sa dajú hodnotiť chronogramy 1489 a 1490 na františkánskom kostole v neďalekom
Okoličnom (Liptov), ktorý, ako sa ešte zmienime, je dôležitou stavbou aj vo vzťahu ku kežmarskému Kostolu sv. Kríža. Jeden chronogram sa nachádza na opornom pilieri trojlodia, druhý
na rímse severnej bočnej kaplnky a sú považované za dátumy ukončenia stavby. Najnovšia analýza dendrochronologickej analýzy krovov nad kostolom ale ukázala, že na stavbe sa pracovalo
ešte okolo roku 1500, keď zoťali drevo na krov nad svätyňou kostola (ĎURIAN, Karol – SUCHÝ,
Ľubor – ZACHAROVÁ, Daniela – KRUŠINSKÝ, Peter: Strechy a krovové konštrukcie nad Kostolom sv. Petra z Alkantary a kláštorom františkánov v Okoličnom. In: Monument revue, 1, 2012,
č. 2, s. 26 – 28).
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KUCHARSKÁ, V.: c. d. (2014) v pozn. 54, s. 60.
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Kostol Svätého kríža, pohľad do presbytéria.
Foto: archív Ústavu dejín umenia SAV, P. Breier

spoločné s gotickou štylizáciou a pripomínajú skôr renesančné maskaróny.
V roku 1486 osadili do južného obvodového múru svätyne portál s archivoltou v tvare oslieho chrbta, nad ktorou sa v pravouhlom rámovaní nachádza
nápisová páska so spomenutým dátumom 1486 a erbami mesta Kežmarok
a rodu Zápoľských. Architektonické tvaroslovie južného vstupu sa s určitými
obmenami, napr. obohatené o diamantované a tordované pätky na vysokom
sokli, opakuje na portáli vedúcom zo svätyne do severnej sakristie. Ďalšie
portálové ostenie tvorí súčasť schodiska vedúceho z prízemia sakristie do priestoru na jej druhom podlaží. Forma tohto ostenia vychádza z rovnakej schémy portálu ukončeného oslím chrbtom, je však zjednodušená a ukončená
štylizovaným tvarom – mäkkú líniu oslieho chrbta tu nahrádzajú dva oblúky,
ktoré v ostrom zalomení prechádzajú do stredového trojuholníkového výrezu.
Priestor nad starším prízemím sakristie zaklenuli vysoko vyzdvihnutým
jednoduchým obrazcom sieťovej klenby, vytvorenej z pretínajúcich sa diagonálnych rebier. Klenbové rebrá so žliabkami dosadajú hladko na stenu alebo
na oblé prípory, prípadne na štítok či malú konzolu s rastlinnými úponkami.64
Smerom do presbytéria sa priestor otvára dvomi vysokými lomenými arkádami.
64

Klenba je dnes zakrytá. Uvedený popis sa opiera o dostupné pôdorysy tohto priestoru, čiastočne viditeľnú konzolu s vegetabilným dekorom a údaje v práci PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR,
I.: c. d. v pozn. 10, s. 88 - 89.

22

Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografie a historického vývoja mesta

Presbytérium sa prostredníctvom triumfálneho oblúka napája na rovnako
širokú hlavnú loď, oddelenú od pomerne úzkych bočných lodí arkádami,
ktorých skosené archivolty prechádzajú plynulo do medziloďových oktogonálnych pilierov. Bočné lode sú o niečo nižšie než hlavná loď, ktorej
však chýba bazilikové osvetlenie. Bola tu teda realizovaná presudohalová
dispozícia, charakteristická pre trojloďové mestské kostoly Spiša. Kežmarský
farský kostol ňou nadviazal na podobne riešené pseudohaly v Levoči, Spišskej
Novej Vsi a Gelnici, vybudované v priebehu 14. storočia. Nie je pravdaže
vylúčené, že i on mal pseudohalové usporiadanie lodí už v 14. storočí, tak
ako predpokladal Oskar Schürer,65 pre túto domnienku však zatiaľ chýbajú
doklady stavebno-historického výskumu. Každú z lodí kežmarského kostola
zaklenuli počas neskorogotickej prestavby iným typom klenby. V južnej lodi
zopakovali klenbový obrazec použitý v presbytériu, hlavná loď má klenbu
vytvorenú na princípe prestupujúcich sa šesťramenných hviezdic, v severnej lodi sa kríženie diagonálnych a pozdĺžnych rebier strieda na rozhraní
klenbových polí s motívom kosoštvorcov. Diferencované klenbové obrazce,
vychádzajúce z motívov hviezdic, siete a paralelných rebier, realizovali aj
v západných úsekoch trojlodia, zrejme kaplnkách, ktorými zo severnej a južnej
strany obstavali staršiu vežu, ako aj v priestore pod emporou, vypĺňajúcou
západné pole hlavnej lode, a v predsieni pred hlavným južným portálom.
Do obvodových stien trojlodia osadili dva portály – na južnej aj severnej
strane. Podobe ako portály vo východnej časti kostola obmieňajú aj vstupy
trojlodia jeden typ, tentokrát typ dvojosového portálu.
Honosnejší južný portál, chránený súdobou predsieňou, charakterizuje
mnohonásobné pretínanie členiacich a profilujúcich prvkov. Je ukončený
mierne lomenou archivoltou a tympanónom, ktorého plochu prelamuje kružba
s pretínajúcimi sa prútmi. Ide tu o motív, keď prúty kružby po vzájomnom
prekrížení sa pokračujú ešte krátkym výbehom a následne sú akoby useknuté. V umeleckohistorickej terminológii sa pre tento motív používa nemecké
označenie Bogenstückwerk. V architektúre kežmarského kostola sa objavuje
v plnoplastickej forme ešte vo vrchole arkády, ktorou sa južná predsieň
pred portálom otvára do exteriéru.66 Tympanón hlavného južného portálu
má nevšednú kompozíciu, založenú na prieniku obrysu kruhovej rozety
v tympanóne s rámujúcou archivoltou. V archivolte sa navzájom križujú nielen
profilujúce prúty ostenia, ale aj vnútorný pár týchto prútov s profilom rozety,
ktorý následne mizne vo výžľabku profilu archivolty. Po stranách rozety vypĺňa
bočné výrezy tympanónu zvlnená reliéfna páska s nápisom crux nos sancta
65
66

SCHÜRER, O. – WIESE, E.: c. d. v pozn. 31, s. 167.
V menej výraznom reliéfnom prevedení je Bogestückwerk náznakovo prítomný vlastne už aj
na starších portáloch presbytéria a potom i na severnom portáli trojlodia.
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tuere (nech nás chráni Svätý kríž) 1498. Nápis je v priamom obsahovom
vzťahu s patrocíniom kostola aj ikonografiou sochárskej výzdoby na portáli.
Tú tvoria tri sochy – Bolestný Kristus, Panna Mária a Ján Evanjelista – osadené v nikách na stredovom pilieri a bočných osteniach. Katedrálny princíp
portálového ostenia členeného baldachýnovými sochami našiel uplatnenie
na viacerých gotických stavbách na území Slovenska.67 Hlavný južný portál
Kostola Svätého kríža je však jediným domácim príkladom, kde sa pôvodné
baldachýnové sochy aj zachovali. Samotné baldachýny nad sochami majú
podobu posplietaných suchých vetvových úponiek. Ide tu o ďalší špecifický neskorogotický výzdobný prvok, zvaný Astwerk. V kežmarskom kostole
sa objavuje aj na jednej z klenbových konzol v priestore nad sakristiou
a na fragmentoch kazateľnice, tvoriacej kedysi súčasť vybavenia kostola.68 Táto skutočnosť nám hovorí dve veci. Jednak dopĺňa naše informácie
o priebehu neskorogotickej prestavby. Hoci začala nepochybne realizáciou
nového presbytéria, práce na východnej časti kostola prebiehali prinajmenšom v priestore nad sakristiou aj v záverečnej fáze prestavby.69 Ďalší poznatok,
ktorý z uvedeného vyplýva, je, že kamenári, ktorí pracovali na stavbe kostola,
sa podieľali aj na realizácii jeho vnútorného vybavenia.70
Jednoduchší portál na severnej strane trojlodia bol vytvorený bez sochárskej výzdoby, no jeho kompozícia so stredovým pilierom, podopierajúcim dva
polkruhové záklenky, opakuje schému južného vstupu. Nad stredovým stĺpom
portálu je viditeľné torzo konzoly, ktoré dovoľuje uvažovať, že severný vstup
mal byť rovnako ako jeho južný pendant chránený zaklenutou predsieňou,
ktorá sa však v čase neskorogotickej prestavby zrejme nerealizovala.71
Prestavba sa dotkla tiež veže. Nadstavali ju o jedno poschodie, ukončili
rímsou, vyskladanou z panelov zdobených slepou štvorlístkovou kružbou
a mníškami, na horných poschodiach veže prelomili rozmerné zvukové

67

68

69

70

71

Bratislava – Kostol. sv. Martina, tzv. menší severný portál; Hronský Beňadik – západný portál
kláštorného, benediktínskeho kostola; Hlohovec – západný portál farského kostola; Košice –
portály Dómu sv. Alžbety; Banská Štiavnica – severný portál Kostola sv. Kataríny, Prešov – južný
portál farského kostola (baldachýny v archivolte). Ide o príklady pochádzajúce zo 14. až začiatku
16. storočia.
BURAN, Dušan: Neskorogotická kazateľnica v Kežmarku. In: Pamiatky a múzeá, 58, 2009, č. 1,
s. 10 - 15.
Potvrdzuje to aj klenbový obrazec v priestore nad sakristiou, ktorý s istou obmenou opakuje
klenbový obrazec v západnom predĺžení južnej bočnej lode.
Pokiaľ ide o kameňosochárske súčasti vybavenia kostola, tak s neskorogotickou prestavbou
súvisí aj vežovité pastofórium na severnej strane presbytéria.
KAHOUN, Karol: Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu. Bratislava 1973, s. 34. Dnešná severná predsieň je spájaná s renesančnými úpravami z konca 16.
storočia (PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 87).
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otvory. Kamenná pavlač pribudla na veži po veľkom požiari, ktorý zasiahol
Kežmarok v roku 1521.72
V mestských účtoch sú v súvislosti s rokmi 1485 – 1493 spomínaní majstri Ján a Jakub Fáberovci, Šimon Bartlom, Stanislav, ktorí sa mali podieľať
na stavbe kostola.73 Konkrétnu prácu im však pripísať nevieme, rovnako tak
ani určiť vzťah ku kamenárskym značkám, ktoré sa nachádzajú na stĺpoch
trojlodia, západnej tribúny i klenbových rebrách. Jeden znak je umiestnený
na konzole v podobe erbového štítu pod klenbou v západnej časti južnej lode.
Takéto reprezentatívne umiestnenie znaku na erbovom štíte predstavuje dilemu, ako ho interpretovať. Obvykle sa podobne situované kamenárske znaky
považujú za doklad vedúceho postavenia kamenára, či architekta, ktorému
znak patril. Je však možné i to, že týmto spôsobom bolo vyjadrené ani nie tak
postavenie majstra v rámci organizácie stavebnej dielne, ale jeho spoločenské
postavenie – príslušnosť k meštianskej vrstve a podpora výstavby kostola,
teda tak ako to bývalo zvykom v prípade iných donátorov, ktorých rodové
znaky sa umiestňovali na konzoly v podobe erbov.74 Iná kamenárska značka
je vyrytá na južnom portáli svätyne a dôležitá je najmä tým, že rovnaká
kamenárska značka sa nachádza v kostole františkánov v Okoličnom v susednej Liptovskej župe.75 Pokým však v Kežmarku je umiestnená pomerne
nenápadne v hornej časti portálového ostenia, v Okoličnom je opäť na konzole v podobe erbového štítu pod klenbou presbytéria. Vyjadruje toto odlišné
umiestnenie rovnakej kamenárskej značky odlišnú pozíciu majstra v rámci
organizácie dvoch stavebných podnikov,76 alebo (aj) mieru jeho donátorskej
podpory? Nevieme odpovedať na túto otázku, no v každom prípade indikuje zhodný kamenársky znak prítomnosť toho istého majstra na stavbách
dvoch geograficky pomerne blízkych kostolov, ktoré vznikali v tom istom
čase a vyznačujú sa aj štýlovou príbuznosťou.
Václav Mencl vo svojom článku o gotickej architektúre na Spiši77
predpokladal, že keď sa Štefan Zápoľský (o Imrichovi sa nezmieňuje) stal
72
73

74

75

76

77

PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 87.
ŠPIRKO, J.: c. d. v pozn. 23, 322; KOMLÓŠOVÁ, M.: Mesto Kežmarok. In: Pamiatky a múzeá,
6, 1967, č. 2, s. 55.
Podobnú dilemu riešia J. Kuthan a J. Royt v súvislosti so znakom v štíte na sokle Sochy sv. Václava
vo svätováclavskej kaplnke katedrály v Prahe. Pýtajú sa, či označuje tvorcu alebo donátora, prípadne osobu, ktorá bola tak tvorcom ako aj donátorom (KUTHAN, JIŘÍ – ROYT, JAN: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha 2011, 195). Za inšpiratívne
podnety k téme ďakujem Mgr. Jánovi Endrödimu a PhDr. Radoslavovi Ragačovi, PhD.
Za upozornenie na túto zhodu ďakujem MUDr. Jaroslavovi Grocholovi z Farskej rady v Kežmarku.
Sz. Papp nepochybuje, že v Okoličnom ide o značku stavbyvedúceho /Papp, Sz.: Okoličné, Kláštor
františkánov – observantov. In: BURAN, D. (ed.): c. d. v pozn. 38, s. 651).
MENCL, Václav: Gotická stavebná kultúra Spiša. In: Vlastivedný časopis, 17, 1968, č. 1, 12.
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po Jiskrovom odchode v roku 1462 trvalým pánom Spiša, založil tu podunajsky orientovanú stavebnú dielňu. Za práce tejto dielne označil presbytérium
prepoštského kostola v Spišskej Kapitule, presbytérium kežmarského Kostola
Svätého kríža, hradnú Kaplnku sv. Alžbety na Spišskom hrade a napokon
pohrebnú kaplnku Štefana Zápoľského v Spišskej Kapitule. V prípade presbytéria kežmarského kostola zdôraznil podobnosti najmä so svätyňou Kostola
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Obe stavby spája rovnaký klenbový obrazec,
profil klenbového rebra aj podobný typ polygonálnych prípor s geometrizujúcimi konzolami. Zaklenutie v lodiach kežmarského kostola pripísal Mencl
inej dielni, ktorá bola podľa neho šíriteľom švábskeho umenia.78
Karol Kahoun79 taktiež pripustil existenciu stavebnej dielne či huty pracujúcej v Zápoľského službách. Jej podunajskú orientáciu spresnil v tom
zmysle, že malo ísť o pokračovateľku dielne, ktorá pod viedenským vplyvom
postavila podľa projektu Hansa Puchspauma kaplnku v Spišskom Štvrtku.80
Presbytérium kežmarského kostola ale nepovažoval za prácu tejto dielne.
Kostol Svätého kríža – jeho chór i trojlodie – bol podľa Kahouna ako celok
orientovaný švábsky a postavený podľa jednotného plánu.
Blanka Puškárová a Imrich Puškár sa vrátili k Menclovej hypotéze
o dvoch stavebných dielňach, podieľajúcich sa na výstavbe kežmarského
kostola. Staršia z nich mala podľa menovaných autorov pracovať na Spiši pod
vplyvom tradície na Viedeň orientovaných stavebných hút. V tomto bode sa
teda zhodli s Karolom Kahounom. No na rozdiel od neho pripísali uvedenej
dielni aj zaklenutie presbytéria kežmarského kostola.81 Systém klenieb v trojlodí prisúdili ale aj oni vplyvu juhonemeckého umenia či švábskej predlohy.82
Vidíme teda, že v súvislosti s neskorogotickou prestavbou kežmarského
kostola – presnejšie v súvislosti s klenbami v jeho jednotlivých častiach – sa
spomína juhonemecký a viedenský vplyv. Pozrime sa ale bližšie, čo môžeme
povedať o jednotlivých architektonických formách.
Klenba v chóre a južnej bočnej lodi má svoj prototyp v klenbe vysokého chóru pražskej svätovítskej katedrály, dokončenom pod vedením Petra
Parléra v roku 1386. Pražský prototyp sa tak, ako aj iné klenbové obrazce
vytvorené Petrom Parlérom, vzápätí stal mnohokrát opakovaným vzorom.
Zvlášť v architektúre podunajských regiónov sa uplatnil nielen pri stavbe
78
79
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81
82

MENCL, V.: c. d. v pozn. 77, s. 14.
KAHOUN, K.: c. d. v pozn. 71, s. 33 - 34.
V. Mencl naopak menované stavby dielensky nespájal s kaplnkou v Spišskom Štvrtku, i keď konštatoval, že bola predlohou pre kaplnku v Spišskej Kapitule. Upozornil ale na kvalitatívne rozdiely medzi oboma stavbami. Kaplnku v Spišskom Štvrtku považoval za výsledok mimoriadnej
náhody (Mencl, V.: c. d. v pozn. 77, s. 13).
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 26.
PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d. v pozn. 10, s. 36.
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veľkých mestských kostolov, ako bol napr. v priebehu 15. storočia budovaný významný Chrám sv. Martina v Landshute, ale i na početných menších
vidieckych kostoloch. Práve tieto, v omnoho rýchlejšom tempe budované
vidiecke stavby, sú považované za najdôležitejších multiplikátorov inovatívnych klenbových konštrukcií a obrazcov, vrátane spomenutej parlérovskej
schémy.83 Neprekvapuje preto, že i na Slovensku patril uvedený typ klenby
k najčastejšie používaným riešeniam neskorogotických klenieb. Na Spiši bol
prvýkrát realizovaný pravdepodobne v kaplnke v Spišskom Štvrtku, následne
v Spišskej kapitule (chór a južná kaplnka prepoštského kostola) a v Kežmarku.
Aj klenba v hlavnej lodi kežmarského kostola má vo svojej prapodstate
svoj zdroj v diele Petra Parléra, presnejšie v klenbe „milevského typu“, ktorou
Parlér zaklenul podjazd Staromestskej mostnej veže v Prahe, dokončený
po roku 1373. Multiplikovaním tohto klenbového obrazca v pozdĺžnych
priestoroch kostolných chórov, lodí a kaplniek vznikali sieťovo-hviezdicové
klenby, v ktorých sa prelínali symetrické hviezdice, tvorené šiestimi kosoštvorcovými ramenami. Cez južné Čechy sa dostal uvedený motív do podunajskej juhonemeckej a rakúskej architektúry, kde bol ďalej rozvíjaný.84
Na Spiši bol variant takejto klenby, tvorený radom do seba zahryznutých
šesťramenných hviezdic, realizovaný snáď už okolo roku 1434 v hlavnej
lodi farského kostola v Spišských Vlachoch.85 No zatiaľ čo vo Vlachoch
sa hviezdice rozpínajú na celú šírku lode a ich pozdĺžne ramená sú ešte
predelené medziklenbovými pásmi, v Kežmarku tvoria hviezdice vrcholový
rad na temene valenej klenby a z bočných strán sa na ne napájajú vejáre rebier, ktoré zbiehajú k medziloďovým pilierom. Motív šesťramennej,
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NUSSBAUM, Norbert – LEPSKY, Sabine: Das gotische Gewölbe. Eine Geschichte seiner Form und
Konstruktion. München – Berlin 1999, s. 239 - 240.
84
NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 230 - 231, 237 - 238.
85
Datovanie klenby v hlavnej lodi kostola vo Vlachoch sa opiera o dátum 1434 na triumfálnom
oblúku. Archeologický a stavebno-historický prieskum ale preukázal zložitejší stavebný vývoj
kostola, než predpokladala staršia literatúra (FIALA, Anton – VALLAŠEK, Andrej: Nálezová
správa o výskume niektorých častí kostola vo Spišských Vlachoch. Bratislava 1974. Nepublikovaná
výskumná správa je uložená v Archíve Pamiatkového úradu SR, č. T 911a). Je preto otázne, či
klenba vznikla okolo uvedeného roku, alebo až pri neskorších neskorogotických úpravách kostola. Ak sa na ňu skutočne vzťahuje uvedený chronogram, ide o pomerne skorý príklad uplatnenia
princípu parlérovskej klenby „milevského typu“ v hlavnom kostolnom priestore. Len o málo
staršie alebo súdobé analógie k nemu možno nájsť v chóre kaplnky Vlasského dvora v Kutnej
Hore (ok. 1400), v chóroch kostolov sv. Egídia v durínskom Mühlhausene (dok. 1409), sv. Víta
v Českom Krumlove (1402 – 1439), Kaplnky sv. Ondreja pri dóme v Pasove (1414), špitálskeho
kostola v Braunau (1417 – 1430) (NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 237 - 238).
S ohľadom na predpokladanú dobu vzniku a uvedené analógie je preto sporné, či možno klenbu
v hlavnej lodi kostola vo Vlachoch považovať za dielo viedenskej orientácie, ako sa domnievali V. Mencl (c. d. v pozn. 77, s. 12) a K. Kahoun (c. d. v pozn. 71, s. 32 - 33).
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z kosoštvorcov utvorenej hviezdice bol spočiatku rozvíjaný najmä v švábsko-bavorskej a hornorakúskej architektúre. V kombinácii s konvenčným valeným
základom klenby, teda tak ako v Kežmarku, však čisté, prehľadné klenbové
figurácie, tvorené prestupujúcimi sa šesťramennými hviezdicami, vznikali
v týchto východiskových oblastiach zriedka.86 Hviezdice boli buď kombinované s inými útvarmi,87 alebo multiplikované takým spôsobom, že sa čitateľnosť motívu strácala v neprehľadnej spleti kosoštvorcových očiek (nem.
Maschennetzgewölbe). Takmer zhodnú klenbu, realizovanú navyše v približne
rovnakom čase, ale nachádzame na domácej pôde – v Kostole sv. Kataríny
v Banskej Štiavnici. V kontexte stredovekého Uhorska možno spomenúť
tiež súdobé, v poslednej štvrtine 15. storočia vytvorené klenby v Kostole
sv. Juraja v Nyírbátore a vo františkánskom kostole v Szegede, odvodzované
z bavorsko-švábskeho prostredia. Ich základ tvorí taktiež princíp prestupujúcich sa šesťramenných hviezdic, ide však o komplikovanejšie klenbové
obrazce, približujúce sa typu Maschennetzgewölbe. Podobný, zložitejší typologický variant predstavuje aj klenba kostola v Pukanci zo začiatku 16.
storočia, ktorá dielensky nepochybne súvisí so stavebnými aktivitami v Ban86
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NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 243. Odhliadnuť treba pri tomto tvrdení
od parlérovskej klenbovej schémy „milevského typu“, ktorá naopak, bola uplatňovaná veľmi často, najmä v kostolných chóroch, kaplnkách a ďalších bočných priestoroch. Iný typ zaklenutia
predstavujú tzv. dáždnikové, resp. vejárovité klenby (nem. Schirmgewölbe) s pravidelnou sieťou
prestupujúcich sa šesťramenných hviezdic, ktoré sú spojené so špecifickým typom kostolov
s tromi klenbovými podporami, rozšíreným v oblasti Bavorska, Horného Rakúska, Koruntánska i Dolného Rakúska (BRUCHER, Günter: Gotische Baukunst in Österreich. Salzburg – Wien
1990).
Klenbe v hlavnej lodi kostola v Mariapfarre (Salzbursko), vysvätenom v roku 1446, dominujú tri za sebou radené šesťramenné hviezdice, ktoré sa však neprelínajú, ale sa dotýkajú vrcholkami svojich kosoštvorcových ramien a priestor medzi nimi vypĺňajú ďalšie kosoštvorce
(NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 243). Predpokladá sa, že mariapfarrský vzor
inšpiroval tiež tvorcov podobných klenieb v špitálskom kostole (1470) a v hlavnej lodi piaristického kostola (dok. 1508) v Kremži, v chóre farského kostola v dolnorakúskom Maueri (2. pol.
15. stor.) a vo farských kostoloch v Baldramsdorfe (Korutánsko, 1522) a v Oberhause (Štajersko,
1522) (NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, pozn. 882 na s. 370). Táto klenbová figurácia bola známa aj v prostredí viedenskej huty, ako dokladajú viaceré architektonické, zrejme
cvičné plány z obdobia okolo roku 1500 (BÖKER, Hans Josef: Architektur der Gotik : Bestandskatalog der weltgrößten Sammlung an gotischen Baurissen (Legat Franz Jäger) im Kupferstichkabinett
der Akademie der Bildenden Künste Wien. Wien a i. 2005, s. 230, 282, 317). Pre nás je dôležité, že
rovnaký klenbový obrazec sa nachádza v severnej predsieni Kostola sv. Jakuba v Levoči. Klenba
pôvodne plocho zastropenej predsiene býva datovaná na začiatok 16. storočia, resp. okolo roku
1515 (KOTRBA, Viktor: Farský kostol v Levoči. In: Pamiatky a múzeá, 5, 1956, s. 119; MENCL,
V.: c. d. v pozn. 77, s. 14; KAHOUN, K.: c. d. v pozn. 71, s. 34). No uvedené analógie pripúšťajú jej
skorší vznik. Vytvorenie klenby môžeme spojiť s neskorogotickými úpravami kostola, ktoré M.
Janovská a E. Spaleková naposledy vymedzili rokmi 1474 až 1494, pričom vybudovanie samotnej
predsiene datovali do fázy medzi rokmi 1446 až 1460 (JANOVSKÁ, M. – SPALEKOVÁ, E.: c. d.
v pozn. 40, s. 124 - 126).
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skej Štiavnici.88 V porovnaní s posledne menovanými príkladmi môžu klenby v Kežmarku a Banskej Štiavnici vyznievať konzervatívnejšie,89 rozhodne
to ale neznamená, že predstavovali menej aktuálne riešenie. Veď zodpovedajúce zahraničné analógie pochádzajú prevažne až zo 16. storočia.90
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici, ktorý sa k juhonemecko-rakúskemu vplyvu hlási aj svojim stavebným typom s bočnými kaplnkami medzi
vtiahnutými operákmi, vysvätili v roku 1500, no ako dokončený sa spomína
už v roku 1491. Vo vzťahu ku Kežmarku je zaujímavý nielen sieťovo-hviezdicovitou klenbou v hlavnom priestore, ale aj klenbami v bočných kaplnkách,
z ktorých každá predstavuje inú figuráciu. Nachádzame tu okrem iného aj
typ štvorcípej zalamovanej hviezdice so stredovým kosoštvorcom a jednoduchú pravidelnú sieť kosoštvorcov, vytvorených pretínajúcimi sa paralelnými
diagonálnymi rebrami. Prvý typ klenbového obrazca, oproti štiavnickému
variantu obohatený ešte o jeden zalamovaný prstenec, sa v Kežmarku nachádza vo vstupnej predsieni pred hlavným južným portálom. Motív hviezdice
so zalamovanými rebrami (Knickrippenstern) bol v Podunajsku obľúbený
od čias, keď ho okolo roku 1400 použil Majster Michal pri zaklenutí lode
Kostola Panny Márie Na nábreží (Maria am Gestade) vo Viedni. Jednoduché
zalamované hviezdice so stredovým kosoštvorcom sa etablovali natoľko, že
napr. v okolí Salzburgu sa už okolo polovice 15. storočia šírili aj v prostredí
vidieckych kostolov. V priebehu 15. storočia pribúdali príklady zalamovaných
hviezdic aj v podunajských regiónoch medzi Horným Rakúskom a Uhorskom,91 vrátane dnešného územia Slovenska, kde sa významným vzorom
v ich uplatnení stali zrejme už pred polovicou 15. storočia Košice.92
88

KAHOUN, K.: c. d. v pozn. 71, s. 27; ŽÁRY, Juraj: Umenie neskorogotickej klenby: sakrálna architektúra stredoslovenských banských miest. In: BURAN, D. a kol.: c. d. v pozn. 38, 315.
89
V takomto duchu hodnotí klenbu v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici J. Žáry (c. d. v pozn.
88), keď s ňou porovnáva klenbu v Pukanci. Pukaneckú klenbu považuje za pokročilejšiu, stojacu na vyššom vývojom stupni.
90
Patria medzi ne viaceré klenby v kostoloch na území dnešného Rumunska (BUZÁS, Gergely:
A szekszárdi apátság temploma a középkorban. In: Építészet a középkori Dél-Magyarországon.
Ed. KOLLÁR, Tibor. Budapest 2010, s. 594 – 596). Aj v Dolnom Rakúsku boli podobné klenby s
prestupujúcimi sa šesťramennými hviezdicami vo vrchole vytvorené až začiatkom 16. storočia
v lodi Kostola sv. Leonarda vo Wartbergu a v lodi farského kostola v Steinakirchen am Forst
(BRUCHER, G.: c. d. v pozn. 86, 214; NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 243). Príbuzné riešenie predstavujú tiež klenby v hlavnej lodi a chóre hlavného mestského kostola v saskom Zwickau, prestavovaného a obnovovaného hlboko do 16. storočia (GÜNTHER, Wolfram:
Die Werkmeister am Bau der Zwickauer Hauptkirche St. Marien zwischen 1476 und 1565. In:
Werkmeister der Spätgotik. Position und Rolle der Architekten im Bauwesen des 14. bis 16. Jahrhunderts. Eds. Stefan Bürger und Bruno Klein. Darmstadt 2009, s. 37 -58).
91
NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 235 - 236.
92
Klenby v lodiach Dómu sv. Alžbety a v chóre františkánskeho kostola. K najnovšiemu hodnoteniu pozri JUCKES, Tim: The Paris and Pilgrimage Church of St Elizabeth in Košice. Turnhout
2011, s. 132 - 143.
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Klenbové konštrukcie s paralelnými diagonálnymi rebrami, vytvárajúcimi pravidelnú sieť kosoštvorcov, sa okolo polovice 15. storočia realizovali
v dóme v Štajerskom Hradci (Graz) a snáď niekedy v tom čase aj v chóre
augustiniánskeho kostola vo Viedni.93 Jednoduché vzory sietí kosoštvorcových ôk sa potom tradovali až do konca stredoveku.94 A to tak vo variante
s medziklenbovými pásmi, vytvorenom v Kežmarku v priestore na južnej
strane veže, ako aj bez medziklenových pásov, ako na poschodí nad sakristiou
kežmarského kostola. Na Spiši bol podobnou sieťou zaklenutý tiež refektár
kartuziánov v Červenom Kláštore (asi po 1458)95 a hlavný priestor kostola
v Markušovciach (2. polovica 15. stor.).
Osobitnú zmienku si zaslúži typ klenbových konzol v hlavnej a bočnej
lodi kežmarského kostola. Klenbové rebrá sa tu v nábehoch pretínajú do tvaru pripomínajúceho lastovičí chvost (tzv. objímavá pätka). Prapočiatky tohto
spôsobu podchytenia klenby siahajú do Anglicka 13. storočia. V 14. storočí
ho uplatnil opäť Peter Parlér v podveží Staromestskej mostnej veže a v prvej tretine 15. storočia nanovo tvarovo formuloval Hans z Burghausenu
v Ladshute.96 Potom upadlo toto riešenie na istý čas do zabudnutia, ale
od 70. rokov 15. storočia sa začalo explozívne šíriť najprv v oblasti Švábska
a Saska, aby sa jeho rozličné varianty následne stali súčasťou všeobecného
formového aparátu.97
Tvaroslovie Kostola Svätého kríža celkovo obsahuje viaceré prvky, ktoré
boli pre poslednú tretinu 15. storočia nielen charakteristické (klenbové obrazce, objímavé konzoly, bohaté pretínanie prútov v profiloch, rôzne kanelované
a diamantované pätky), ale ich možno označiť za vyslovené novinky. K tým
najaktuálnejším prvkom patrili Bogestückwerk, Astwerk a popri nich aj taký
motív, ako sú konkávne preliačené striešky na exteriérových oporných pilieroch. Pôvod posledne menovaných foriem sa tiež hľadá v juhonemeckých
93

BUCHINGER, Günther – SCHÖN, Doris: … jene, die ihre hände hilfreich zum bau erheben …:
Zur zeitlichen Konkordanz von Weihe und Bauvollendung am Beispiel der Wiener Augustinerkirche und Georgskapelle. In: RIHA Journal, 2011, Apr.-Jun, dostupné na http://www.riha-journal.org/articles/2011/2011-apr-jun/buchinger-schoen-wiener-augustinerkirche (30.11.2013).
94
NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 245.
95
Zároveň boli vo východnej stene refektára vytvorené tri nové okná pravouhlého tvaru. Tento
typ neskorogotického okenného otvoru je v Kežmarku doložený na stavbe radnice, realizovanej
medzi rokmi 1461 a 1464, ako aj na vstupnej veži hradu (PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: c. d.
v pozn. 10, s. 26, 34 a obr. 33), čo môže spolu so zmienenou klenbou poukazovať na užšie architektonické väzby medzi Kežmarkom a Červeným Kláštorom.
96
V Kaplnke sv. Kataríny Kostola sv. Ducha (po 1411). Na vzor vytvorený Hansom z Burghausenu
nadviazal okolo 1430 jeho synovec Hans Stetheimer pri tvorbe slávnej hudobnej tribúny v Chóre
Kostola sv. Martina v Landshute (NUSSBAUM, N. – LEPSKY, S.: c. d. v pozn. 83, s. 238 – 239).
97
PAPP, Szilárd: A királyi udvar építkezés Magyarországon 1480 – 1515. Budapest 2005, s. 275
- 276.
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oblastiach, Bavorsku, Švábsku a Porýní, kde sú doložené najstaršie dochované príklady a odkiaľ sa zrejme v 70. až 80. rokoch začali šíriť do ďalších
regiónov.98 Ornamentika v podobe suchých, osekaných konárov – Astwerk –
sa zrejme v nadväznosti na švábske vzory vyskytla už koncom 70. rokov
i na pôde stredovekého Uhorska,99 D. Buran v súvislosti s kazateľnicou
pripomína zase saské vzory.100 Bogenstückwerk a preliačené striešky sa
pred koncom 15. storočia uplatnili aj na kostole františkánskeho kláštora
v Okoličnom. Szilárd Papp, autor poslednej analýzy okoličianskeho kostola,
v ktorej sa priklonil k názoru o jeho kráľovskej (korvínovskej) fundácii,
nevylúčil v Okoličnom priamu nadväznosť na juhonemecké – augsburské
predlohy. Zároveň predpokladal, že práve Okoličné mohlo zmienené inovatívne prvky sprostredkovať ďalším stavbám na Liptove a východe Slovenska,
vrátane Kežmarku. Szilárd Papp pri svojej úvahe vychádzal z predpokladu, že dokončenie kostola v Okoličnom predchádzalo dokončeniu kostola
v Kežmarku, čo však vôbec nie je isté.101 Skôr sa zdá, že finalizácia oboch
stavieb prebiehala paralelne. Preto je problematické pripisovať prvenstvo
v regionálnom výskyte Bogenstückwerk-u jednej či druhej stavbe, i keď je
pravda, že v Okoličnom bol tento prvok uplatnený vo väčšej miere – na kružbe sedílie v presbytériu, klenbe v severnej kaplnke aj okenných kružbách.
Na druhej strane sa pekný príklad Bogenstückwerk-u zachoval v Kežmarku aj
na jednom z portálov severovýchodného paláca hradu. O štýlových kvalitách
neskorogotického kežmarského hradu, vybudovaného medzi rokmi 1465 až
1486, máme bohužiaľ len veľmi hmlistú predstavu, keďže bol neskôr zásadne
prestavaný. Je ale nanajvýš pravdepodobné, že medzi stavbou hradu a farského kostola, prebiehajúcou do istej doby paralelne, sa na pozadí mecenášstva Zápoľských vytvorili dielenské prepojenia, resp. že po dokončení hradu
sa uvoľnili majstri, ktorí potom prešli na stavbu kostola.102 V Kežmarku sa
98

PAPP, Sz.: c. d. v pozn. 97, s. 283 - 285; PAPP, Sz.: Thronfolge und Repräsentation. Die Gründungsgeschichte des Franziskanerklosters zu Okoličné. In: Künstlerische Wechselbeziehungen
in Mitteleuropa. Eds. FAJT, Jiří – HÖRSCH, Markus. Ostfildern 2006, s. 396 - 397; BURAN, D.:
c. d. v pozn. 68, s. 11 - 12.
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Organický dekor suchých vetiev zdobí pastofórium kostola v Türje, datované chronogramom
1478 (PAPP, Sz.: c. d. v pozn. 97, s. 284 - 285, obr. 48).
100
BURAN, D.: c. d. v pozn. 68, s. 13.
101
K datovaniu kostola v Okoličnom pozri pozn. 62.
102
Súvislosť medzi stavbou hradu a kostola indikuje aj ďalší z neskorogotických portálov hradu,
taktiež nájdený v múre severovýchodného paláca. Vstupovalo sa cezeň do západného priestoru
paláca, v 17. storočí prebudovaného na kaplnku. Portál sa síce zachoval len fragmentárne (sčasti
na jeho mieste bol osadený barokový vstup do kaplnky), no je zjavné, že mal archivoltu v tvare
oslieho chrbta a bol teda riešený analogicky ako portály v presbytériu kostola. Do tejto skupiny
portálov možno napokon zaradiť aj fragmentárne zachovaný portál kežmarskej radnice, ukončený trojlistom so stredovým kýlovým oblúčikom. Radnicu, ktorú s architektúrou hradu spája
i spomenutý motív trojitého pravouhlého okna, postavil majster Juraj zo Spišskej Soboty.
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v neskorom 15. storočí rozvíjala stavebná aktivita na viacerých mestských
budovách, dá sa o ňom preto uvažovať ako o stavebnom centre, z ktorého
mohol smerovať vplyv aj do Okoličného, prípadne mohol byť vplyv medzi
Okoličným a Kežmarkom obapolný.
Sumárne môžeme povedať, že Kostol Svätého kríža je nepochybne podunajsky ovplyvnenou stavbou. Viaceré architektonické formy a motívy
juhonemeckého pôvodu v stavebnej morfológii ho radia do širšieho štýlového prúdu, ktorý sa v poslednej tretine 15. storočia podieľal na utváraní
architektúry korvínovského dvorského okruhu103 i v mestách mimo neho. Je
však pomerne ťažké určiť, do akej miery sa na výslednej podobe kostola
podpísal viedenský vplyv, koľkonásobne bol tento vplyv sprostredkovaný
a akými cestami sa do Kežmarku dostali vyslovene juhonemecké formy.
Treba totiž zvážiť, že ovplyvňovanie neprúdilo len jedným smerom, ale že
napr. pri kreovaní klenbových figurácií dochádzalo aj v regiónoch medzi
Viedňou a Bavorskom k vzájomnej výmene skúseností a ideí, takže u väčšiny
klenbových schém nie je ani v týchto východiskových oblastiach zrejmé,
odkiaľ presne vyšli primárne impulzy.
Je veľmi pravdepodobné, že tak, ako sa domnieval už Václav Mencl, dielňa,
ktorá naplno začala s prestavbou kostola, čerpala spočiatku zo skúseností,
overených už na iných spišských stavbách. Okrem pseudohalových spišských
kostolov máme v tejto súvislosti na mysli najmä chór Kostola sv. Martina
v Spišskej Kapitule, prebudovaného v rokoch 1462 – 1478. Zaklenutie chóru spišskokapitulského kostola skutočne vykazuje profilom rebier aj prípor
značné afinity s klenbou v chóre kežmarského kostola. Je však zrejme príliš
odvážne hovoriť aj v súvislosti s prestavbou kostola v Spišskej Kapitule
o dielni založenej Zápoľskými, keďže vieme, že ju iniciovali spišskí prepošti.
V Zápoľských dostal Spiš nepochybne významných stavebníkov, s vysokými spoločenskými a politickými ambíciami a tomu zodpovedajúcimi
nárokmi na reprezentáciu prostredníctvom architektúry a ďalších umeleckých
objednávok. Je možné, že aj príchod majstrov, ktorí do Kežmarku priniesli
tie najmodernejšie prvky, treba pripísať ich angažovanosti, či si už pod ňou
budeme predstavovať priamo pozvanie majstrov alebo vytvorenie podmienok,
ktoré ich do Kežmarku prilákali. Zrejme však nie je správna predstava o dielni,
pracujúcej v službách Zápoľských, ktorá sa ako fixné zoskupenie remeselníkov presúvala z miesta jednej objednávky na miesto ďalšej stavebnej akcie.
Nezodpovedá to celkom súčasným poznatkom o neskorostredovekej stavebnej
praxi. Stavebné dielne tej doby neboli fixné organizácie, ale skôr zoskupenia,
v ktorých dochádzalo k pohybom špecializovaných majstrov, angažovaných
103

PAPP, Sz.: c. d. v pozn. 97.
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na konkrétne čiastkové úlohy.104 Preto aj v súvislosti so stavbou Kostola
Svätého kríža treba namiesto výmeny stavebnej dielne ako celku uvažovať
skôr o priebežnej výmene majstrov a príchode nových síl. Takýmto spôsobom
bola potom vznikajúca architektúra kostola modifikovaná a aktualizovaná
o nové, progresívne prvky. K zásadnej zmene stavebného plánu ale nedošlo,
prinajmenšom viditeľná architektonická štruktúra žiadnu podstatnú zmenu
neprezrádza. To tiež hovorí v prospech predpokladu, že ťažisko prestavby sa
odohralo v priebehu relatívne kratšieho časového úseku posledných troch až
štyroch desaťročí 15. storočia. Na vytvorení organizácie stavebného podniku
mala pritom okrem podpory Zápoľských zaiste významný podiel samotná
mestská rada a k stavbe nepochybne prispeli tiež jednotliví mešťania, ktorých
erby boli zobrazené v južnej lodi na svorníkoch posledných klenbových
polí.105 Prestavba farského kostola musela byť otázkou prestíže nielen pre
Zápoľských ako zemepánov Kežmarku, ale aj pre samotné mesto. Netreba
zabúdať, že Kežmarok bol dlhodobým konkurentom Levoče. Predstavitelia
mesta a poprední mešťania mali nepochybne záujem na tom, aby Kežmarok
získal nielen ekonomické výhody nad Levočou, ale aby sa jej vyrovnal, alebo
ju dokonca predčil aj svojim hlavným mestským chrámom.
Podľa kamenárskej značky bol prinajmenšom jeden z majstrov, podieľajúcich sa na realizácii farského kostola v Kežmarku, činný na stavbe v Okoličnom. Za veľmi pravdepodobné považujeme, že jednotliví majstri sa podieľali aj na ďalších stavebných akciách v meste, predovšetkým na stavbe
hradu. Celý rad príbuzných foriem ale spája Kostol Svätého kríža i s ďalšími
stavbami v bližšom a vzdialenejšom okolí. Spomenuli sme už architektúru
v Banskej Štiavnici aj v Spišskej Kapitule. V oboch lokalitách môžeme
okrem už menovaných tvaroslovných analógií nájsť aj typ polygonálne hraneného podporného článku, hlavice alebo konzoly, zdobenej motívom horizontálnych, pretínajúcich sa prútov. V Kežmarku patria k tomuto typu hlavice
pod sochami na hlavnom južnom portáli a na čelnej strane arkád západnej
empory. V tvarovo jednoznačnejšej forme sa tento typ vyskytuje opäť v Banskej Štiavnici (pôvodný farský Kostol Panny Márie), ako aj v kaplnke
104

Určité nahliadnutie do organizácie neskorostredovekých stavebných dielní, resp. hút nám
umožňujú mestské účty. Zvlášť cenné sú písomné pramene vzťahujúce sa k stavbe Bratislavského hradu, osobitne fragment účtov z roku 1434 (SZŰCS, Jenő: A középkori építészet munkaszervezetének kérdéséhez. In: Budapest Régiségei, 18, 1958, s. 313 - 363; SPRUŠANSKÝ, Svetozár:
Neskorogotická prestavba Bratislavského hradu vo svetle archívnych prameňov. In: Historické
štúdie, 11, 1966, s. 121 - 138), ako aj výborne zachované i spracované výdavky Prešova na stavbu
tamojších sakrálnych i verejných profánnych budov, zvlášť neskorogotickú prestavbu farského
Kostola sv. Mikuláša (B. Iványi vo viacerých prácach). Mestské účty Kežmarku ešte len čakajú
z tohto ohľadu na svoje dôkladnú analýzu.
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ŠPIRKO, J.: c. d. v pozn. 23, s. 322.
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Kostol Svätého kríža, konzola v tvare erbového štítu v západnej časti južnej lode.
Foto: B. Pomfyová

Zápoľských v Spišskej Kapitule (pred 1499). Patria k nemu i konzoly v severnej predsieni Kostola sv. Jakuba v Levoči,106 ktorej klenba vychádza
z rovnakých podunajských zdrojov ako klenby kežmarského Kostola Svätého
kríža.107 Otvorenou otázkou ale zostáva, či uvedené príbuzné formy – na jednej
strane s Banskou Štiavnicou, na druhej strane s Levočou – boli výsledkom
iba spoločnej štýlovej orientácie menovaných stavieb, alebo či medzi nimi
existovali aj priame dielenské prepojenia. V doterajšej literatúre sa môžeme
v tomto ohľade stretnúť s odlišnými názormi. Napr. Václav Mencl nepochyboval o súvislosti kežmarskej dielne s Levočou.108 Ako doklad uviedol

106

Samotný motív prútov, zdôrazňujúcich horizontálne členenie určitého prvku a pretínajúcich sa
na jeho nárožiach a následne akoby useknutím ukončené sa ale na území Slovenska objavuje už
v 60. až 70. rokoch v diele košického majstra Štefana, ako dokladajú ním vytvorené pastofóriá
vo farských kostole v Bardejove a v Košiciach (k atribúcii najnovšie JUCKES, T.: c. d. v pozn. 92,
s. 186 - 187).
107
Severná predsieň levočského kostola vznikla v rámci neskorogotických stavebných úprav chrámu, uskutočnených aj pod vplyvom architektúry košického dómu. Klenbu severnej predsiene
ale nemožno, na rozdiel od tej v južnej predsieni, odvodiť priamo z Košíc. Jej najbližšie paralely sa vyskytujú v Kremži (pozri pozn. 87). Súčasťou neskorogotických úprav farského kostola
v Levoči bolo i vstavanie západnej empory, ktorá sa tiež vyznačuje príbuzným riešením so
západnou emporou kežmarského Kostola Svätého kríža. Obe sú podklenuté hviezdicovitými
klenbami a vypĺňajú len šírku strednej lode. Ďalší spoločný prvok predstavuje technológia prelomenej kružby v tympanónoch hlavných južných portálov levočského i kežmarského farského
kostola. Približne o storočie starší portál farského chrámu v Levoči mohol v tomto ohľade inšpirovať kamenára, ktorý vytvoril hlavný portál Kostola Svätého kríža v Kežmarku.
108
MENCL, V.: c. d. v pozn. 77, s. 14.
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klenbu južnej predsiene farského Kostola v Levoči, údajne podobnú tej
v južnej predsieni kežmarského kostola. Zaklenutie južnej predsiene Kostola
Svätého kríža má však, ako sme už uviedli, omnoho bližšie k jednej z klenieb
v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Nemožno však vylúčiť ani vplyv
košického dómu, ktorého klenby nadväzujúce na viedenské predlohy (Kostol
Panny Márie na Nábreží, Dóm sv. Štefana) niekoľkonásobne variovali motív
zalamovaných hviezdic. V tom prípade by bolo možné hovoriť o spoločnom
východisku klenieb v južných predsieňach kostolov v Kežmarku a Levoči.
Levočská klenba totiž presne opakuje schému, aká sa pôvodne nachádzala
v južnom ramene transeptu Kostola sv. Alžbety v Košiciach. Snáď aj to bol
dôvod, prečo Karol Kahoun pripísal všetky neskorogotické klenby v levočskom farskom kostole staviteľovi bezprostredne závislom od Košíc.109 O priamej väzbe ku Kežmarku pritom ale neuvažoval.
Čiastkové aj komplexnejšie architektonické riešenia sa v neskorom
stredoveku šírili pomerne rýchlo vďaka značnej mobilite majstrov, ako aj
vďaka transferu a kopírovaniu architektonických plánov. K bežnej stavebnej praxi patrila kompilácia rôznych podnetov do jedného celku a zároveň
ich neustále variovanie. To všetko, znásobené ešte obvyklým nedostatkom
písomných prameňov a neraz fragmentárnym stavom samotných pamiatok,
nám sťažuje snahu rekonštruovať cestu recepcie jednotlivých architektonických foriem a určiť bezprostredné architektonické väzby konkrétnej stavby.
Kežmarský Kostol Svätého kríža nie je v tomto ohľade výnimkou. Dokonca
aj pokiaľ ide o jeho priamy vplyv na iné stavby, môžeme s istotou menovať
iba jedno dielo. Je to južný portál farského Kostola sv. Mikuláša v Prešove,
vytvorený okolo roku 1509. Dvojosovou kompozíciou so stredovým stĺpom
podopierajúcim polkruhové záklenky nad vstupmi, s pretínajúcimi sa prútmi
v mierne lomenom záklenku tympanónu prelomeného kružbou, ako aj s nikami
pre dnes už neexistujúce baldachýnové sochy opakuje verne, i keď s istým
zjednodušením, schému kežmarskej predlohy. S Kežmarkom má napokon
spoločné i to, že sa pred ním nachádza predsieň s motívom zalamovanej
hviezdice v klenbe.110
V súvislosti s Kostolom Svätého kríža treba ale vyzdvihnúť ešte jedno
riešenie. Je to prítomnosť druhého podlažia nad sakristiou, otvoreného dvomi
lomenými arkádami do chóru kostola. Mnohé stredoveké kostoly mali na bočnej strane vybudované dvojpodlažné sakristie, ktorých druhé podlažie slúžilo
109

KAHOUN, K.: c. d. v pozn. 71, s. 35. Vplyv Košíc predpokladal v súvislosti s klenbami kežmarského Kostola Svätého kríža O. Schürer (SCHÜRER, O. – WIESE, E.: c. d. v pozn. 31, s. 168).
110
Ide však opäť o niečo odlišný variant zalamovanej hviezdice. Nad samotnou predsieňou
sa navyše nachádza oratórium otvorené do interiéru kostola, čo je koncept, ktorý má svoj
vzor nepochybne v Košiciach a paralelu okrem iného v Levoči.
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rôznym účelom. Mohla tu byť umiestnená klenotnica, archív, či knižnica.
Ak išlo o kláštorný alebo kolegiátny kostol, mohla sa tu nachádzať dokonca kapitulná sieň. Zriaďovali sa tu i kaplnky. Osobitnú, i keď z hľadiska
architektonických riešení značne variabilnú skupinu predstavujú riešenia,
keď bolo poschodie nad sakristiou prepojené s chórom kostola otvormi –
arkádami, oknami, či len úzkymi priehľadmi, zv. hagioskopmi. V takýchto
prípadoch možno o uvedených bočných priestoroch hovoriť všeobecnejšie
ako o oratóriách111 alebo v užšom význame slova ako o emporách, emporových oratóriách,112 presbytériových emporách, či emporách nad sakristiou.113
Na území Slovenska sa okrem Kežmarku zachovali aj ďalšie príklady presbytériových empor, otvorených jednou alebo dvomi arkádami do priestoru
hlavného oltára, pričom všetky vznikli v rámci neskorogotických prestavieb
kostolov.114 Analógie k nim poskytuje predovšetkým architektúra rakúskeho
a nemeckého Podunajska,115 pomerne početná skupina kostolov s východnými presbytériovými emporami je známa tiež z územia Poľska.116
Úvahy o funkciách takýchto otvorených oratórií či empor sa pohybujú
zväčša v dvoch líniách. Jednak sa im pripisuje funkcia reprezentatívnych lóží
a jednak sa zvažuje, že v jednotlivých prípadoch mohli zároveň slúžiť aj
ako privátne kaplnky, čo je niekde doložené buď písomne alebo zachovaným
oltárom. V každom prípade išlo o priestor, ktorý bol vyhradený iba úzkemu
okruhu privilegovaných osôb – významným laickým i duchovným činiteľom,
vysokým predstaviteľom kléru a reholí, mestským radám, príslušníkom pa111

LICKES, Heinrich: Chorflankierende Oratorien und Herrschaftslogen des späten Mittelalters.
Köln 1982, s. 12 - 21.
112
GÁJA, Robert: Východní empory v Čechách a na Moravě v 13. – 15. století. In: Staletá Praha, 26,
2010, č. 1, s. 60, 61.
113
SOĆKO, Adam: Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego. Warszawa 2005, s. 12.
114
Na severovýchode Slovenska sú to farské kostoly v Bardejove a Prešove, v oblasti stredoslovenských banských miest farský kostol v Banskej Bystrici a hradný Kostol sv. Kataríny v Kremnici.
V prípade posledne menovanej stavby sa poschodie nad sakristiou otvára do presbytéria segmentovo ukončenou arkádou, upravenou pri neogotickej obnove v 19. storočí, samotný otvor
arkády však môže byť stredoveký (KRIŽKO, Paul: Geschichte der Restaurierung der Schloßkirche
in Kremnitz. Budapest 1887, s. 17 – 18).
115
LICKES, H.: c. d. v pozn. 111. Z geograficky najbližších príkladov možno menovať farské kostoly
v Bad Deutsch Altenburgu, Viedenskom Novom Meste, Ybbsitzi.
116
SOĆKO, A. (c. d. v pozn. 113, s. 12) uvádza na území Poľska počet vyše 60 kostolov s emporami prepojenými s chórom a nachádzajúcich sa prevažne nad sakristiou. Detailnejšie sa potom
vo svojej práci zaoberá stavbami na území rádu nemeckých rytierov. Súčasné poznatky o rozšírené tohto typu objektov sú však zrejme značne skreslené, keďže ich výskumu sa nevenuje systematickejšia pozornosť. Naposledy na to upozornil R. Gája, ktorý sumarizoval materiál z územia
Čiech a Moravy (GÁJA, R.: c. d. v pozn. 112). Z jeho prehľadu vyplynulo, že tamojšie východné
empory mali prevažne uzavretý charakter a s priestorom hlavného oltára boli prepojené len
menšími okienkami a priehľadmi (hagioskopmi).
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triciátu alebo šľachty. Otvory smerom do chóru kostola umožňovali týmto
privilegovaným skupinám účasť na bohoslužbe pri hlavnom oltári. Skutočnosť,
že išlo o mimoriadnu výsadu, sa stane zrejmejšou, ak si uvedomíme, že účasť
„laikov“ na bohoslužbe pri hlavnom oltári v stredoveku zďaleka nebola samozrejmá. Priestor okolo hlavného oltára – liturgický chór – bol vyhradený
predovšetkým duchovenstvu príslušnej cirkevnej inštitúcie, ktoré malo pri
hlavnom oltári povinnosť pravidelných bohoslužieb. Verejné bohoslužby
pre laických veriacich sa odohrávali pri Oltári Svätého kríža, nazývanom
aj ľudový oltár. Ten sa obvykle nachádzal na rozhraní liturgického chóru
a kostolných lodí. Oltár Svätého kríža bol navyše nezriedka zakomponovaný do deliacej konštrukcie – chórovej priečky alebo letnera. Takáto deliaca
konštrukcia nielenže tvorila striktnú hranicu medzi liturgickým chórom
a „laickou“ časťou kostola, ale mohla v závislosti od svojho architektonického riešenia predstavovať aj pohľadovú bariéru, takže bežný návštevník
kostola nevidel vôbec alebo len v obmedzenej miere, čo sa odohráva pri
hlavnom oltári, a na tomto deji mohol byť účastný nanajvýš ako poslucháč.
Opísané rozdelenie liturgického priestoru má svoj pôvod v prostredí kláštorov a kapitúl – v liturgickom chóre kláštorných a kolegiátnych kostoloch sa
mnísi a kanonici schádzali k pravidelným hodinkám a spoločne sláveným
omšiam. Novšie výskumy ale v čoraz väčšej miere ukazujú, že na zhodnom
princípe bývali rozdelené aj farské kostoly, najmä mestské farské kostoly, pri
ktorých pôsobilo aspoň menšie kolégium klerikov.117 Priestor okolo hlavného
oltára – liturgický chór – bol miestom liturgie kléru. Pre verejné bohoslužby
celebrované pre bežných návštevníkov sa aj v týchto kostoloch vyskytoval
Oltár Svätého kríža, umiestnený na začiatku liturgického chóru. S ohľadom
na takto rozdelený sakrálny priestor si uvedomíme význam východných
oratórií na bočných stranách chórov: privilegovaným osobám umožňovali
účasť na bohoslužbe pri hlavnom oltári bez toho, aby boli prítomné priamo
v chóre, ktorý bol vyhradený kléru.
Oratórium nad sakristiou kežmarského kostola bolo nepochybne tiež
reprezentačnou lóžou určenou pre výsadnú skupinu. Tí, ktorí sem mali
umožnený prístup po schodisku vedúcom zo sakristie, mohli cez lomené
arkády nerušene sledovať dianie v chóre. Vyvýšené miesto, ale aj samotná
možnosť priamej vizuálnej účasti na bohoslužbe pri hlavnom oltári boli
vyjadrením spoločenského statusu tejto privilegovanej skupiny, ktorú bez
písomných prameňov nevieme presne identifikovať. Logicky sa ale ponúka

117

UNTERMANN, Matthias: Chorschranken und Lettner in südwestdeutschen Stadtkirchen – Beobachtungen zu einer Typologie mittelalterlicher Pfarrkirchen. In: Architektur Geschichten. Festschrift für Günther Binding. Köln 1996, s. 73 - 90.
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predpoklad, že oratórium bolo určené pre popredných predstaviteľov mesta,
teda radných pánov, alebo že išlo o súkromné oratórium Zápoľských, prípadne
inej významnej donátorskej rodiny z radov kežmarských mešťanov. Známe
sú však aj príklady, keď takto situované oratóriá slúžili napr. ako kaplnky
náboženských bratstiev.118 Rozľahlosť priestoru a klenba, prezrádzajúca
zrejmý dôraz na interiérovú úpravu, dovoľujú predpokladať, že oratórium
nad sakristiou kežmarského kostola slúžilo aj ako kaplnka pre súkromnú
bohoslužbu, resp. privátnu zbožnosť, nezávislú na liturgii v chóre. Možné
sú samozrejme aj ďalšie pridružené funkcie. Nie je napr. vylúčené, že už
v neskorom stredoveku bol v jednej z arkád umiestnený organ, tak ako je
to i dnes a ako sa to napr. predpokladá v neskorogotickom farskom kostole
v Prešove.119
Rozsah liturgického chóru možno v prípade kežmarského kostola v princípe stotožniť s architektonicky vyjadreným presbytériom. Teoreticky síce
nie je vylúčené, že liturgický chór zasahoval až do priestoru hlavnej lode,
no s ohľadom na rozľahlosť presbytéria sa zdá byť omnoho pravdepodobnejšie, že táto stavebná časť plne saturovala potreby miestneho kléru na im vyhradený liturgický priestor a že teda architektonické členenie sa v Kostole Svätého kríža zhodovalo s liturgickým. Takmer s istotou môžeme konštatovať, že
na rozhraní liturgického chóru a laickej časti kostola (lodí) sa nachádzal
Oltár Svätého kríža. Dokladajú to neskoršie vizitačné protokoly, zmieňujúce sa
o dvoch Oltároch Svätého kríža v kežmarskom farskom kostole. Jeden z nich
lokalizujú in medio ecclesiae, teda doprostred kostola, pričom je nepochybné,
že práve z tohto oltára pochádza majstrovské dielo – socha Ukrižovaného
Krista od Majstra Pavla z Levoče.120 Hoci ide o údaje v novovekých vizitáciách, je nanajvýš pravdepodobné, že odrážajú ešte stredovekú situáciu. Slovné
spojenie in medio ecclesiae sa od raného stredoveku používalo na vyjadrenie
pozície kľúčových komponentov liturgického vybavenia v sakrálnych pries118

V Prešove bola otvorená empora na severnej strane presbytéria využívaná zrejme ako kaplnka Bratstva Všetkých svätých (ENTZ, G.: Die hl. Nikolaus-Kirche von Eperjes (Prešov). In:
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 34, 1982, s. 216). Vo farskom kostole
v moravskom Znojme bola v priestore nad sakristiou zriadená kaplnka Bratstva Božieho tela
(ŠTURC, Libor: Chrám svatého Mikuláše ve Znojmě. Brno 2008, s. 17).
119
ENTZ, G.: c. d. v pozn. 118, s. 216.
120
Konkrétne údaje uviedli Doc. Ivan Chalupecký a Dr. Dušan Buran vo svojich príspevkoch
prednesených 20. 10. 2012 na konferencii, venovanej Kostolu sv. Kríža. I. Chalupecký vo svojom príspevku sumarizoval poznatky o zariadení kostola v rokoch 1700 až 1831, D. Buran referoval o krucifixe Majstra Pavla (pozri BURAN, Dušan: The Crucifix in Kežmarok – a Little
Known Masterpiece by Master Paul of Levoča. In: Image, Memory and Devotion. Liber Amicorum Paul Crossley. Eds. OPAČIĆ, Zoë – TIMMERMANN, Achim. Turnhout 2011, s. 181 - 194).
Krucifix umiestnený v strede kostola spomína ešte BOHUS, Georg: Historisch-geographische
Beschreibung des Oberungarn berühmtesten Zipser Landes. Kesmark 1919, s. 98.

38

Kostol sv. Kríža v Kežmarku v kontexte sakrálnej topografie a historického vývoja mesta

toroch a najčastejšie sa používalo práve pri lokalizovaní Oltárov Svätého
kríža. In medio ecclesie pritom nemuselo znamenať, že sa nachádzali presne
uprostred kostola, ale že zaujímali dôležitú pozíciu v sakrálnom priestore,
najmä ak boli situované na pozdĺžnej stredovej osi kostola.121 Aj v Kežmarku
môžeme predpokladať umiestnenie jedného z Oltárov Svätého kríža v stredovej osi na pohľadovo a významovo dominantnom mieste na začiatku
liturgického chóru, zrejme niekde pred triumfálnym oblúkom v hlavnej lodi.
Je možné i to, že Oltár Svätého kríža tvoril, tak ako bývalo zvykom, súčasť
komplexnejšej deliacej konštrukcie – chórovej priečky alebo letnera. Nebolo
to však nevyhnutné riešenie. Známe sú aj prípady, keď je v kostole doložená
existencia Oltára Svätého kríža, situovaného na začiatku chóru, avšak bez
letnera.122 To, či sa takáto deliaca konštrukcia v kežmarskom kostole skutočne
nachádzala, by mohol objasniť len archeologický výskum.
Kežmarský Kostol Svätého kríža patrí medzi najvýznamnejšie neskorogotické mestské kostoly na našom území. Poskytuje materiál pre rozvíjanie
celého radu dôležitých a navzájom súvisiacich tematických okruhov, počnúc
štýlovo-formálnymi otázkami, cez problematiku dobovej stavebnej praxe,
vplyv objednávateľov, regionálneho stavebného okruhu až po tému funkčných
kontextov sakrálnych stavieb. Hodnotu tohto objektu pre poznanie domácej
stredovekej architektúry zvyšuje aj fakt, že pri neskorších úpravách a opravách v 19. a 20. storočí bola jeho stavebná substancia ušetrená radikálnejších neoslohových zásahov.123 Na druhej strane má výskum kostola ešte
značné rezervy. Žiaduci by bol hĺbkový stavebno-historický a archeologický
výskum, ako aj dôkladný archívny výskum. Ani tento príspevok nemá ambíciu formulovať definitívne závery, ale sumarizovať doterajšie poznatky,
prípadne predostrieť alternatívny pohľad na niektoré súvislosti a ponúknuť
podnety pre budúce bádanie.

121

OSWALD, Friedrich: In medio ecclesiae. Die Deutung der literarischen Zeugnisse im Lichte
archäologischer Funde. In: Frühmittelalterliche Studien, 3, 1969, s. 313 - 326.
122
UNTERMANN, M.: c. d. v pozn. 117, s. 86.
123
Regotizácia uskutočnená koncom 19. storočia zahŕňala najmä vytvorenie pseudogotických
nástenných malieb a „dotvorenie“ vnútorného vybavenia kostola (KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B.: c. d. v pozn. 25, s. 6).
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KIRCHE ZUM HEILIGEN KREUZ IN KESMARK/KEŽMAROK
IM KONTEXT DER SAKRALEN TOPOGRAPHIE
UND DER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG DER STADT
Bibiana Pomfyová
Vor der Entstehung der mittelalterlichen Stadt Kesmark/Kežmarok, existierten auf
dem Gebiet drei Siedlungen von denen jede eine eigene Kirche besaß. Es handelte sich
dabei um die Wächtersiedlung bei der Kirche des Hl. Michaels, die Fischersiedlung
bei der Kirche zum Heiligen Kreuz und die Siedlung der Deutschen Siedler bei der
Kirche der Hl. Elisabeth. Im Laufe des Urbanisierungsprozesses wurde die Kirche
zum Heiligen Kreuz zur städtischen Hauptkirche.
Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand ist die erhaltene Architektur der Kirche
zum Heiligen Kreuz ein Ergebnis von drei wesentlichen mittelalterlichen Bauetappen. In der ersten Etappe sollte die Kirche eine einschiffige Disposition mit einem
vorgebauten Westturm bekommen. Dieser Bau, errichtet spätestens am Umbruch
des 13. und 14. Jahrhunderts, hatte wahrscheinlich den älteren Vorgänger aus Holz
ersetzt. Im Laufe des 14. Jahrhunderts, ca. um dessen Mitte, wurde die Kirche umgebaut. Es entstand ein relativ flächengroßer Bau, von dem am besten die Sakristei
erhalten blieb und einen Zusammenhang mit der Architektur in Leutschau/Levoča
(abgestufte Spornkonsolen) andeutet. 1433 hatten die Hussiten Kesmak verwüstet,
zwei Jahre später erlebte die Stadt einen Brand. Es wird angenommen, dass während
dieser Ereignisse auch die Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz beschädigt wurde. Vor
der Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde auch mit dem Umbau der Kirche begonnen
(im Jahr 1444 war es zumindest geplant), der im großen Masse die heutige Gestallt
der Kirche bestimmt. Die Hauptperiode des Umbaus fällt in die zweite Hälfte des
15. Jahrhunderts, als Kesmark unter der Herrschaft der Adelsfamilie Zápoľský (seit
1462) stand. Ein Teil der Bauarbeiten verlief noch am Anfang des 16. Jahrhunderts.
Ein neues Presbyterium wurde erbaut. Die Dreischiffarchitektur wurde Richtung
Süden ausgedehnt und die Seitenschiffe wurden in Richtung Westen verlängert. Über
der Sakristei wurde ein Oratorium errichtet, dass durch zwei Arkaden Richtung Chor
geöffnet ist. In der spätgotischen Architektur spiegelt sich vor allem ein Einfluss
aus der Donaugegend ab, typisch für Schwaben, Bayern und Wien. Beachtenswert
sind die vielen Analogien zu anderen Kirchenbauten in der Zips (Zipser Kapitel/
Spišská Kapitula, Leutschau/Levoča u. a.) und anderen Regionen (Okoličné in Liptov, Schemnitz/Banská Štiavnica im Zentrum der Slowakei). Es sind Bauten, die in
gleicher Zeit und ähnlichen Stilzusammenhängen errichtet oder umgebaut worden
sind. Auch in Kesmark wurden während des spätgotischen Umbaus der Kirche zum
Heiligen Kreuz weitere bedeutende Bauten (Schoss, Rathaus, die Spitalkappelle der
Hl. Dreifaltigkeit) errichtet oder umgebaut. Es könnte hier ein lokales Bauzentrum
entstanden sein, dass neue Anregungen nicht nur aufgenommen, sondern diese auch
weiter an andere Bauprojekte in der Zipser Region und über ihre Grenzen hinaus
vermittelt hatte.
Preklad: Filip Fetko
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PAPIEREŇ V POPRADE VO SVETLE
ARCHÍVNYCH PRAMEŇOV
Jozefína Vargová
Výroba ručného papiera na území dnešného Slovenska sa začala v priebehu druhej polovice 16. storočia. Dovtedy sa na Slovensko papier dovážal zo
zahraničia ojedinele od 14. storočia, ale ešte v 17. storočí slovenské papierne
neboli schopné pokryť celú spotrebu papiera. V 15. storočí sa papier dovážal
predovšetkým z Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Francúzska, cez Viedeň alpskými prechodmi z Talianska a Švajčiarska, alebo aj cez jadranské prístavy,
prostredníctvom benátskych a janovských kupcov.1 Na západné Slovensko ho
prinášali bratislavskí kupci a na východné Slovensko košickí.2 V 16. storočí
hrali významnú úlohu v dovoze papiera zo zahraničia nemeckí Fuggerovci,
ktorí postupne vytláčali z vedúceho postavenia v obchode s Poddunajskom
viedenských veľkoobchodníkov. Na Slovensko sa papier dovážal hlavne z juhonemeckých papierní v Augsburgu, Kemptentu, Memmingenu, Ravensburgu
a z rakúskych papierní v Kremsmünsteri, Lengfeldenu a i. Okrem toho sa v
druhej polovici 16. storočia obchodovalo z českými mestami Jihlavou, Opavou, Benešovom a Litovkou.3 V 17. storočí sa papier naďalej dovážal najmä
z Nemecka, Rakúska, Talianska, Švajčiarska a Poľska. V tomto období začali
vznikať prvé papierne už aj na Slovensku. Najviac ručných papierní vzniklo v
17. storočí na Spiši. Medzi najvýznamnejšie patrila papiereň v Poprade založená v roku 1692 Jakubom Cziserom st.4
Na rozvoj papierní na Spiši v 17. storočí priaznivo pôsobili výhodné hospodárske a prírodné podmienky, čulý obchodný ruch hlavne s poľskými, rakúskymi a nemeckými kupcami. Bol tu dostatok potokov, v ktorých bolo dosť
vody počas celého roka, čo bolo výhodné pre pohon stúp5 a holendrov.6
1
2

3
4
5

6

DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku. Martin 1982, s. 11.
HOUDEK, Ivan – DECKER, Viliam – SABÓL, Eugen: Z dejín papiernictva a papiernického priemyslu na Slovensku. Martin 1955, s. 40.
DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 12.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade. Martin 1956, s. 11.
Stupa – stroj na rozvlákňovanie a mletie handier. Tvoril ich veľký kameň, v ktorom bolo niekoľko
otvorov a v nich upevnené drevené kladivá, tzv. buchary s kovovou násadou, pričom jedna stupa
mala 15 – 20 kladív. Bližšie: DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 72.
Holender –stroj na mletie papieroviny (handry, celulóza, drevovina), bol vynájdený v Holandsku
začiatkom 17. storočia. Jeho zavedenie pri výrobe papiera predstavovalo medzistupeň na prechode od ručnej výroby k strojovej výrobe papiera. Bližšie: ŠALING, Samo – ŠALINGOVÁ, Mária
– MANÍKOVÁ, Zuzana: Slovník cudzích slov. Prešov 2005, s. 247.
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Prvú papiereň na území dnešného okresu Poprad založil v roku 1613
levočský lekár Samuel Spillenbeger v Spišskej Teplici. Táto papiereň bola
vo vlastníctve mesta Levoča. V nájme ju malo osem papiernických majstrov.
Jej posledný majster Ján Widdemayer vyhlásil v roku 1858 jej úpadok.7 V roku
1632 bola založená papiereň v Poprade-Veľkej, ktorá fungovala do roku 1860.
Založil ju Ondrej Neckel a viedlo ju desať papiernických majstrov. Papiereň nemala výhodnú polohu, ležala na Velickom potoku, ktorý mal nestabilnú
vodu. Počas dažďov sa zakaľovala a v zime zamŕzala. Preto bola nútená často
prerušovať výrobu. Ďalšími faktormi, ktoré vplývali na jej zánik, boli časté
striedania majiteľov, nedostatočné finančné zabezpečenie, nedostatočná údržba strojov a zariadenia a zlé pracovné podmienky. Papiereň zanikla v roku
1860 a jej posledným majiteľom bol Eduard Krompecher.8
V roku 1696 bola založená papiereň vo Veľkom Slavkove, ale už v roku
1785 zanikla. Papiereň bola majetkom rodiny Petróczyovcov. Ako tovariš tu
pracoval Samuel Cziser, neskorší majiteľ papierne v Poprade.9 Ešte pred rokom 1814 vznikla papiereň aj v Matejovciach.10
Činnosť popradskej papierne v rokoch 1692 – 1899
Najvýznamnejšia a najdlhšie fungujúca papiereň na Spiši bola papiereň
v Poprade, ktorá fungovala v rokoch 1692 – 1962. Jej dejiny už spracoval
Viliam Decker.11 V našej štúdii z nej vychádzame, ale doplňujeme ju – najmä pre novšie obdobie – doteraz neznámymi dokumentmi z jej archívu. Už
v roku 1692 Jakub Cziser st. (1659 – 1709 Poprad) získal povolenie od Magistrátu mesta Poprad na založenie papierne.12 Papiereň v Poprade mala dobré
finančné zabezpečenie a výhodnú polohu pri rieke Poprad, blízko centra mesta.
Jej majitelia zveľaďovali majetok papierne, starali sa o dobrý chod výroby
a o svojich zamestnancov. Papiereň bola až do roku 1899 v majetku rodiny
Cziserovcov a za toto obdobie sa v nej vystriedalo osem papiernických majstrov.
7
8
9
10

11
12

DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 12, 36 - 37.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 11 - 12.
Tamže, s. 42.
MALOVCOVÁ, Božena: Začiatky priemyselnej revolúcie v bývalom okrese Poprad. Prvé fabriky.
In: Podtatranské noviny. Ozveny histórie roč. 15, 1989, č. 3, s. 3 - 4.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade. Martin 1956.
Jakub Cziser, st. bol potomkom spišských Nemcov. Do Popradu prišiel ako 33- ročný. Bol ženatý
s Alžbetou Bornage pochádzajúcou v Wroclawi v Poľsku. Mali šesť detí, z nich najstarší Jakub
po ňom prevzal papiereň a syn Ján založil papiereň v Dobšinej. Bližšie: KOLLÁROVÁ, Zuzana:
Biografický slovník mesta Poprad. Poprad 2004, s. 45.

42

Papiereň v Poprade vo svetle archívnych prameňov

Rodokmeň rodiny Cziserovcov z roku 1928

Jakub Cziser st., ktorý kúpil od magistrátu mesta Poprad pozemok za 122
zlatých, sa zaviazal, že za povolenie prevádzky papierne bude platiť mestu
tri dukáty ročne, vždy na sv. Jána. Okrem toho mal povinnosť zabezpečovať
vodu v rieke Poprad na močenie konope.13 Papiereň začal stavať roku 1692
a dobudovaná bola v roku 1693. Zariadenie papierne bolo drevené, mala
jedno vodné koleso, dve stupy, jednu čerpaciu kaďu, jednu miešaciu kaďu
a rezačky handier.14 Papiere ktoré vyrábal Jakub Cziser patrili medzi naj-

13
14

DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 13.
Štátny archív Levoča, pobočka Poprad (ŠA LE – pob. PP), Severoslovenské celulózky a papierne,
n. p. v Ružomberku (SCP n. p. Ružomberok), výrobňa Poprad, inv. č. 17, 1/1855, šk. č. 1.
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kvalitnejšie na Slovensku. V tom čase sa vyrábal poštový papier označený
priesvitkou zo zobrazením poštovej trúby. Jakub Cziser vlastnil papiereň
do roku 1709.15
Po Jakubovi Cziserovi st. papiereň prevzal jeho syn Jakub Cziser ml. (1688
Poprad – 1752 Poprad).16 Keďže v čase otcovej smrti mal iba 21 rokov, vlastnila papiereň jeho matka Alžbeta (Elizabetha).17 Papiereň mu odovzdala závetom z decembra 1725. On ju prevzal s podmienkami, že doopatruje svoju
matku a vyplatí svojim súrodencom podiel z dedičstva.18 V roku 1744 časť
papierne zhorela. V krátkom čase bola jej činnosť obnovená a bola k nej pristavená nová murovaná budova. Jakub Cziser ml. postavil v papierni holender
a glejáreň. Počas jeho vedenia papiereň dobre prosperovala. Vyrábal, podobne
ako jeho otec, vysoko akostné papiere, ktoré sa predávali po celom Slovensku,
a vyvážali sa aj do Pešti, Debrecína, Kečkemétu (Kecskemét) a Sedmohradska. Boli pekné biele, hladko vypracované. Svojou kvalitou bol známy hlavne
poštový papier. Jakub Cziser ml. zomrel v roku 1752.19
Papiereň prevzal po Jakubovi Cziserovi ml. jeho syn Samuel Cziser st.
(1733 Poprad – 1798 Poprad).20 Vyplatil podiel na dedičstve svojim sestrám
Márii, Anne Márii, vydatej Reisovej a Alžbete, vydatej Lányovej po 200 zlatých v ročných splátkach po 50 zlatých. Poslednú splátku vyplatil v roku 1762.
Hodnota papierne bola 800 zlatých a patril k nej obytný dom, pomocné budovy, smoliareň, záhrada a pole.21 Aj napriek tomu, že mal v roku 1752, keď
papiereň prevzal, len 19 rokov, úspešne ju riadil a v tom čase dosiahla najväčší
rozvoj od svojho vzniku. Samuel Cziser st. sa stal významným občanom mesta
Poprad a zastával mnohé významné spoločenské funkcie.22 Niekoľkokrát bol
menovaný za direktora papiernických kongregácií, ktoré sa konali pravidelne
od roku 1759 na Spiši, v rôznych papierňach a v rokoch 1762, 1758, 1771,
773 a 1774 sa konali v papierni v Poprade. Taktiež bol zástupcom východo-

15

DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 38.
KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický slovník, s. 45.
17
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 23.
18
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 2, 1/1725, šk. č. 1.
19
DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 38.
20
Samuel Cziser st. bol synom Jakuba Czisera ml. V roku 1754 sa oženil so Zuzanou Johannyovou
zo Spišskej Soboty, ktorá v roku 1764 zomrela. V roku 1766 sa znova oženil s Evou Reissovou.
Spolu mal päť detí. Jeho najstaršia dcéra sa vydala za papiernického majstra Baltazára Debusa,
ktorý bol krátky čas majiteľom papierne vo Veľkej. Okrem podnikania bol v rokoch 1776 – 1798
pokladníkom mesta, mestským poručníkom, sudcom a členom mestského magistrátu. Od roku
1789 až do svojej smrti bol inšpektorom evanjelického a. v. cirkevného zboru v Poprade. Bližšie:
KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický slovník, s. 46.
21
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 3, 1/1752, šk. č. 1.
22
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 27 - 28.
16
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slovenských papiernikov. Ako prvý z rodiny začal písať svoje meno ako
Czieser, namiesto pôvodného Zieser.23 Prvýkrát je jeho meno uvedené týmto
spôsobom na kúpnej zmluve z roku 1779.24
O dobrom hospodárskom postavení papierne svedčí aj to, že Samuel Cziser
st. kupoval pre svoje deti domy.25 V roku 1768 kúpil obytný dom od Martina
Lumnitzera za 300 zlatých a v roku 1711 kúpil dom od Jakuba Seblera za 1500
zlatých. Ďalší dom kúpil od mesta Poprad za 200 zlatých.26 Okrem toho zrekonštruoval staré budovy papierne a pristaval sklad handier a gleja.
Samuel Cziser st. vyrábal osem druhov papiera, avšak ich kvalita, v porovnaní s papiermi jeho predchodcov, mierne poklesla. Aj keď nárast písomnej
agendy úradov a inštitúcii v tomto období spôsobil zvýšenú spotrebu papiera, skromné zariadenie papierne už takéto množstvo papiera nestihlo vyrábať.
Prekážkou bolo aj to, že papiernici a hlavne ich tovariši sa snažili zachovať
ručný spôsob výroby, pretože zavedením strojov by poklesli na úroveň obyčajných robotníkov.27
Zvýšenie výroby papiera podporovala aj panovníčka Mária Terézia rôznymi opatreniami. Z roku 1760 sa zachovalo jej nariadenie pre papiernikov
Spišskej župy, v ktorom prikazuje výrobu presných druhov a formátov papiera.28
Samuel Cziser st. pred smrťou odovzdal papiereň so súhlasom svojej manželky Evy Rozíny synovi Samuelovi Cziserovi ml. (1762 Poprad – 1821 Poprad).29 Do majetku papierne patrila aj glejáreň, stodola, záhrada a pole. Syn
musel za papiereň zaplatiť 1000 zlatých, splatných po 200 zlatých ročne. Podmienkou jeho otca bolo, aby mohol v papierni na vlastné náklady vyrobiť päť
balíkov papiera ročne.30 23. júla 1790 spísala Eva Rozína Cziserová zmluvu,
podľa ktorej sa Samuel Cziser ml. stal majiteľom celého majetku papierne.
Jeho matka mu odovzdala svoju časť majetku. Podmienkou bolo, že polovicu úrody z odovzdaného poľa mal odovzdať matke. Záhrada mala ostať ešte
23

24
25
26
27
28
29

30

Slovenský biografický slovník VI. zväzok, T – Ž. Martin 1994, s. 447 - 448, uvádza mená rodiny
Czieserovcov v podobe Zieser (Jakub Zieser, Ján Zieser). Kvôli zjednoteniu priezviska, ktoré
sa v archívnych dokumentoch nachádza v rôznych podobách, sme zvolili písanie priezviska
v prevažujúcej podobe Czieser.
DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 38.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 26.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 6, 1/1771, šk. č. 1.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s, 31.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad. inv. č. 1, 1/1760, šk. č. 1.
Samuel Cziser, ml. prevzal vedenie papierne od roku 1790. V roku 1785 sa oženil s Johanou Klárou Szontághovou zo Spišskej Soboty, ktorá o rok neskôr zomrela pri pôrode. Jeho syn Samuel
trpel epilepsiou a zomrel vo veku 23 rokov. V roku 1791 sa znova oženil s Esterou Glosovou
zo Štítnika. Mali spolu štyri deti. Bližšie: KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický slovník, s. 47.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 32.
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do smrti v jej vlastníctve. V roku 1798 splatil všetky poplatky určené zmluvou z 23. júla 1790 a tým sa papiereň stala definitívne jeho vlastníctvom.31
Aj Samuel Cziser ml. zastával rôzne funkcie v meste, opatroval pokladňu
papiernického remesla a zastupoval papiernikov pred úradmi. Aj v tomto období sa papierni ešte dobre darilo. Rozšíril papiereň o nové budovy a opravil
opotrebované zariadenie papierne. Vyrábal sedem druhov rôznych písacích,
kancelárskych, tlačových a pijavých papierov. Na jeho výrobkoch sa však
prejavil pokles kvality.32
V prvej polovici 19. storočia sa čoraz viac prejavoval vzrastajúci vplyv
strojovej výroby. V tomto období čoraz viac upadala ručná výroba papiera,
hlavne preto, že výroba strojového papiera bola rýchlejšia a takýto papier
bol aj lacnejší a teda dostupnejší. To malo za následok postupné vymieranie
papiernického remesla na Spiši, ale aj celom Slovensku. Vzrastala výroba malých závodov a súčasne sa zvyšoval aj podiel továrenskej veľkovýroby. Väčšina slovenských papierní už prešla na strojovú výrobu a niektoré prerástli
do manufaktúr.33
V roku 1821 Samuel Cziser ml. zomrel a papiereň od toho času prevzal
jeho syn Dávid Cziser (18. 10. 1796 Poprad – 1866 Poprad).34 Ešte nejaký čas
ju „de facto“ vlastnila jeho matka Estera. Odovzdala mu ju až v roku 1834
s celým zariadením, so záhradou, stodolou a poľom, všetko v hodnote 6 000
zlatých. Z toho musel bratovi Jánovi vyplatiť 3000 zlatých, v splátkach po 400
zlatých ročne, ktoré splatil počas siedmich rokov. Poslednú splátku vyplatil
v roku 1858.35 Dávidovi Cziserovi sa aj napriek uvedenému podarilo udržať
ručnú výrobu papiera. Ako prvý začal handry na papier bieliť chlórom a farbil ich rôznymi farbivami. Taktiež ako prvý zaviedol glejenie živicou. V tom
čase bolo vo výrobni papiera už mlecie zariadenie, dva holendre, lis na lisovanie hárkov papiera, čerpadlo na látku, sud na chlór, kotol na varenie glejidla,
nádrž na glejidlo, dve kade na vodu, jedna plechová pec a niekoľko druhov
drevených foriem na výrobu papiera, plste a škrabáky na povrchovú úpravu
papiera. V úpravni papiera bol hladiaci stroj, dva lisy na balenie papiera, latky

31
32
33
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ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad. inv. č. 8, 1/1790, šk. č. 1.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 29 - 33.
HAPÁK, Pavel: Dejiny Slovenska IV. Bratislava 1986, s. 65.
Dávid Cziser viedol papiereň od roku 1821, aj napriek tomu, že ju mala vo vlastníctve jeho matka
Estera Cziserová. Bol dvakrát ženatý. Jeho prvá manželka Terézia Langová zomrela skoro. Druhýkrát sa oženil s Johanou Fábryovou z Popradu. Dokopy mal deväť detí, troch synov a šesť dcér.
V roku 1847 – 1860 bol inšpektorom evanjelického a. v. cirkevného zboru v Poprade. V rokoch
1829 – 1835 bol stavebným inšpektorom a dozeral na výstavbu nového evanjelického kostola
v Poprade. Bližšie: KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický slovník, s. 44.
DECKER, Viliam: Dejiny papierní v Poprade, s. 35 - 36.
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na vešanie a sušenie papiera, dva škrabáky, pec, váha, nože na oškrabávanie
papiera, plechy na hladenie. Celý pohon papierne bol zabezpečovaný dreveným vodným kolesom, ktoré prenášalo energiu na stupy a holendre, ktoré boli
umiestňované väčšinou v jeho blízkosti.36
Pri požiari mesta papiereň v roku 1860 takmer úplne zhorela. Dávid Cziser
ju opravil, pri obnove papierne zakúpil dva holendre a čerpaciu kaďu. Tieto
náklady mu spôsobili značné finančné ťažkosti. Musel si časť financií požičať.
Dlh však nestihol splatiť, pretože v roku 1866 zomrel.37
Po smrti Dávida Czisera prevzal papiereň po dlhšom váhaní a na žiadosť
rodiny jeho syn Ladislav Cziser (1831 Poprad – 1888 Poprad).38 Dlh na papierni bol 6 728 zlatých. Oproti tomu bola celková hodnota papierne 2 000
zlatých.39 Ladislav Cziser začal v roku 1875 s prestavbou technológie papierne
na strojovú výrobu. Musel si požičať časť finančných prostriedkov od firmy
Demeter Dona a Comp., ktorej majiteľom bol Adamovský z Budapešti. Ten
mu požičal 14 000 zlatých pod podmienkou predávania papiera v Budapešti.
Okrem toho si Ladislav Cziser požičal menšie čiastky vo výške 3 000 zlatých
od rôznych súkromníkov. Celková prestavba stála 1782,36 zlatých. Zavedenie
strojovej výroby umožnilo Ladislavovi Cziserovi splatiť všetky dlhy.40 Nová
výroba priniesla zmeny aj v počte zamestnancov. Kým počas ručnej výroby
ich v papierni pracovalo len okolo dvanásť, po zavedení strojovej výroby ich
počet paradoxne vzrástol o polovicu. Bolo tomu tak aj preto, že sa pracovná
doba zmenila z osemnástich hodín na dvadsaťštyrihodinovú nepretržitú prevádzku.41
Po smrti Ladislava Czisera v roku 1888 prevzal papiereň jeho syn Kornel Cziser (1867 Poprad – 1891 Poprad),42 ktorý ako jej majiteľ pôsobil iba
krátky čas, pretože už v roku 1891 zomrel na týfus. Aj za tento krátky čas stihol prestavať strojové zariadenie, postaviť novú budovu pre vodnú turbínu.
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ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad. inv. č. 166, 1/1928, šk. č. 17.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 166, 1/1928, šk. č. 17.
Ladislav Cziser prevzal papiereň až na matkinu žiadosť, pretože bola značne zadlžená. Jeho manželkou bola Amália Csisková., z ktorou mal štyri deti. Zaviedol továrenský spôsob výroby papiera
a pre nedostatok handier začal používať aj drevovinu. V roku 1870 sa stal školským inšpektorom
v Poprade. Zomrel ako 57 ročný na ťažké ochorenie srdca. Bližšie: KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický slovník, s. 45 - 46.
DECKER, Viliam: Dejiny popradskej papierne, s. 38 - 39.
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a po jej dokončení umrel vo veku 24 rokov na týfus. Bližšie: KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografický
slovník, s. 45.
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Podarilo sa mu na to získať od uhorskej vlády finančnú pôžičku vo výške
10 000 zlatých. Keďže táto pôžička na celú prestavbu nestačila, musel si požičať od súkromníkov. Celkový dlh vo výške 50 000 zlatých však už splatiť
nestihol.43 Jeho brat Štefan Cziser (1869 Poprad – † tridsiate roky 20. storočia),44 ktorý po ňom 1891 prevzal papiereň, zápasil s existenčnými ťažkosťami. Aj keď vyrábal vysoko akostný papier, ktorý predával hlavne vládnym orgánom a ministerstvám, nepodarilo sa mu úplne splatiť celý dlh. Preto
bol nútený papiereň v roku 1899 predať rodine Hamburgerovcov za 50 000
zlatých.45 Ešte nejaký čas Štefan Cziser ostal jej vedúcim. Viliam Hamburger
vyplatil matke Štefana Czisera 2000 zlatých za papier a handry, ktoré boli
uložené v sklade.46
Z 19. storočia sa zachoval popis exteriérov papierne v Poprade z obdobia
pôsobenia rodiny Cziserovcov, a to na drevenom papierenskom štočku. Nachádzali sa tu prízemné budovy s dielňou na výrobu papiera a miestnosťami
pre holendre a džber. Pozdĺž rieky Poprad boli postavené obytné budovy s dvoma izbami, kuchyňou a príslušenstvom. V jednej z budov boli dva nadpôjdy,
umiestnené nad sebou, ktoré slúžili ako sušiarne na rozvešiavanie papiera.
Vedľa budovy papiernickeho mlyna bola kôlňa, kde boli umiestnené handry.
Tu sa zároveň aj triedili, čistili a upravovali. Okrem spomenutých budov sa tu
nachádzala aj hospodárska budova s maštaľami a stodolami.47
Hlavnou surovinou na výrobu papiera boli počas celého obdobia ručnej
výroby ľanové handry. Tých mala papiereň dostatok aj vďaka rozvinutej výrobe ľanu v Ľubici, Kežmarku a v Gerlachove.48 Handry sa rozomieľali spolu
s vodou na jemnú masu, ktorá sa následne rozotierala na drevené formy s drôteným pletivom. Hrúbka a hustota pletiva určovala jemnosť papiera. Veľkosť
formy určovala jej názov. Podľa toho, aké formáty papiera sa v papierni vyrábali, boli potrebné rôzne rozmery foriem. Cena jedného páru formy bola
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od 10 do 20 zlatých. Životnosť jednej formy bola 1 až 2 roky. Väčšinou si
ich papiernici zhotovovali sami. V prvej polovici 19. storočia sa v papierni
používala aj tzv. velínová forma, ktorá mala na drôtenom pletive natiahnuté
jemné sito. V Poprade mali Czieserovci k dispozícii osem párov foriem, čo
svedčilo o dobrej hospodárskej základni papierne. Po odobratí papierového
hárku z formy sa jednotlivé hárky papiera ukladali na kopu pričom sa medzi
ne ukladali plste. 180 hárkov papiera tvorilo jeden pušt. Následne sa papier
lisoval a sušil. Po vysušení sa papier musel zaglejiť teplým zvieracím glejom
(od konca 18. storočia sa začalo používať živicové glejidlo). Po usušení sa
hárky papiera triedili a hladili kusom mramoru alebo achátu, pretože povrch
papiera bol drsný po otlačení drôtených sít foriem. Po vyhladení sa papier
triedil podľa jednotlivých druhov. Následne sa skladal do kníh po 24 hárkov
(papier sa predával skladaný, nie plochý). Dvadsať kníh, čo predstavovalo 480
hárkov papiera, tvorilo jeden rys. Desať rysov – 4 800 hárkov papiera, alebo
200 kníh tvorili jeden balík. Rysy sa zabalili do hrubého baliaceho papiera
tzv. rysobalu a previazali sa špagátom. Rysobal sa označil výrobnou značkou
papierne.49 Z činnosti Jakuba Czisera sa zachoval rysobal so značkou zloženou
z uhorského znaku, ktorý držia dva levy, nad znakom je postava anjela a nad
ním vo venci poľská orlica. Pod znakom je napísané meno Jakub Cziser.50
Výrobná kapacita s ručnou výrobou závisela od počtu čerpacích kadí
(v jednej kadi sa vyrobilo šesť rysov papiera denne), kapacity mlecieho zariadenia, pohonnej energie a čistoty vody.51 Na výkon papierne vplývalo aj
to, aký sa vyrábal formát a druh papiera. Najvýhodnejšia bola výroba veľkých
formátov, avšak dopyt bol práve po menších písacích a kancelárskych. V papierni v Poprade sa vyrábali takmer všetky druhy papiera, ktoré boli v čase
ručnej výroby rozšírené, hlavne poštový papier, poštový hrubší papier, konceptný, kancelársky a veľké formáty ako Pro Patria, mediánový a regálový
papier.
Do druhej polovice 18. storočia sa vyrábali iba biele papiere, neskôr sa
kvôli nedostatku bielych handier začal vyrábať papier sfarbený do zelena, alebo do modra. Išlo o menej kvalitný, drsný papier veľkého formátu – Medián
a Regál.52

49
50
51

52

DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 74 - 76.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p. Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 211, 1/17??, šk. č. 22.
Papiereň vo Veľkej trpela hlavne počas dažďov zakalenou vodou, čo ovplyvňovalo kvalitu vyrábaného papiera a v zime musela zastaviť prevádzku pre zamrznutý potok. In: Decker, Viliam:
Dejiny papierní v Poprade, s. 11.
Tamže, s. 45 - 46.

49

Z minulosti Spiša, XXII, 2014

Tabuľka 1: Druhy vyrábaných papierov v období ručnej výroby.53
Druh papiera
Poštový
Poštový hrubší
Konceptný
Kancelársky
Pro Patria
Mediánový
Regálový
Colombier
Imperial
Elefant

Formát
32×42
38×43
33×44
36×44
38×49
38×50
48×60
55,4×82,1
55,4×76,6
67,5×102,8

Váha 1 papiera
v gramoch
60-70
70-90
75-85
90-100

Priemerná cena
v zlatých

1 – 12
3–6
2–3

100-140
100-140
16 – 20
12 – 22
20 – 22

Papiernici označovali svoje papiere priesvitkami,54 ktoré slúžili ako rozpoznávacie znaky jednotlivých papierní. Na rôzne druhy a formáty papiera
sa používali ustálené priesvitky, hlavne preto, lebo sa predávali pod určitou
ustálenou značkou.55
Cziserovci používali niekoľko druhov priesvitiek. Na označenie poštového
papiera používali priesvitku s motívom poštovej trúby.56

Drevený vodoznak so zobrazením poštovej trúby používaný v papierni
približne od roku 1693 – 1899
53
54
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Tamže, s. 51.
Priesvitka – špeciálnou technikou vyrobený obraz na papieri, ktorý je viditeľný proti svetlu.
Bližšie: DECKER, Viliam: Dejiny ručnej výroby papiera, s. 85.
Tamže, s. 81.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 210, šk. č. 20.
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Iba Jakub Cziser st. používal na označovanie poštových papierov priesvitku s postavou postilióna na koni, ktorá bola umiestnená vždy v pravej polovici
hárku. Často používanou priesvitkou bol nápis POPRAD57 v kombinácii s iniciálkami jednotlivých majstrov.

Drevený vodoznak so zobrazením názvu POPRAD

Papier označený takouto priesvitkou bol pekný biely, dobre vypracovaný.
Naopak na menej akostný papier, ktorý bol drsný, hrubý, s odtieňom do modra
alebo zelena, sa používala priesvitka s nápisom REGEST v kombinácii s iniciálkami majstra. Často boli touto priesvitkou označené papiere typu Medián
a Regál. Okrem týchto používali jednotlivý majstri ešte aj iné vlastné priesvitky.58

Drevený vodoznak s nápisom REGEST

V období vzniku papierne (1693) tu pracovalo okolo 5 – 6 zamestnancov.
Až po rozšírení výroby papiera v 18. storočí vzrástol aj počet zamestnancov.
Vo výrobni pracovalo okolo 20 – 23 zamestnancov, z toho žien bolo okolo
10. Pracovný čas trval 14 hodín. Okrem toho mali zamestnanci papierne tri
prestávky po pol hodine na raňajky, olovrant a jednou hodinou na obed. O výživu zamestnancov sa musel postarať majster papierne.59 Podobne ako pri
remeselnej výrobe, bola aj v papierenskej výrobe určitá hierarchia. Papiereň
spravoval majster a pracovali tu tovariši a učni. Učňovská doba trvala štyri roky (niekedy aj dlhšie). Po skončení tejto doby bol slávnostne vyhlásený
za tovariša. Tovariši odchádzali na vandrovku, ktorá trvala šesť rokov. Za túto
dobu mohli putovať nielen po Slovenských, ale aj zahraničných papierňach.

57
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ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 210, 3/1???, šk. č. 20.
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Ak sa niektorý tovariš chcel stať majstrom, musel mať odpracované tri roky
v niektorej papierni. Nemohla to však byť papiereň v ktorej sa vyučil. Papiernici mali predpísaný počet učňov, ktorých mohli zamestnať. Na dvoch tovarišov mohli prijať jedného učňa.60
Činnosť papierne v rokoch 1899 – 1937
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v papierenskom priemysle zaznamenala vysoká koncentrácia výroby, pracovných síl, pohonných strojov
a v niektorých papierňach (Harmanci, Slavošovciach a i.) sa používali už elektrické stroje, ktoré nahradili vodné mlyny. Prevratné zmeny v papierenskom
priemysle vyvolalo používanie celulózy. Z toho dôvodu výroba papiera zaznamenala najrýchlejší rozvoj spomedzi ostatných výrobných odvetví. Rýchlo sa
zvyšovala výroba drevoviny a papierovej lepenky najmä modernizáciou strojového zariadenia a rozširovaním kapacity pohonných strojov. Dobré možnosti
odbytu doma aj v zahraničí, dostatok surovín a lacná pracovná sila, umožnili
papierňam a celulózkam dostať sa do pozornosti rakúskeho a uhorského bankového kapitálu. Popredný vplyv získali budapeštianske veľkobanky.61
Viliam Hamburger (1821 Viedeň – 1914 Pitten, v Rakúsku),62 ktorý kúpil
papiereň v Poprade v roku 1899, bol majiteľom papierne v Pittene v Rakúsku.
On a neskôr aj jeho synovia Viliam a Adolf začali s rozsiahlou prestavbou
popradskej papierne. Okrem rekonštrukcie budov nakúpili aj nové stroje a zariadenie.63 V roku 1911 sa v papierni nachádzalo nasledovné zariadenie: stroj
na čistenie a vyprašovanie handier, stroj na rezanie handier, otáčavý guľový
varák na varenie handier, tri holendre, lepenkový stroj, bieliaci holender a nádrže na bielenie látky, holender na mletie látky, papiernický stroj s dlhým
sitom s šírkou 1,5 m a dĺžkou 6 m, kalander64 na hladenie papiera a stroj
na rezanie papiera.65
V roku 1903 začali Adolf a Viliam Hamburgerovci odkupovať pozemky
ležiace v blízkom okolí papierne od obyvateľov mesta. S kupovaním pozemkov pokračovali aj v rokoch 1905 – 1910. Na časti z nich postavili budovy
60
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pre nové zariadenia a obytné budovy alebo ich prenajímali ako lúky a polia
svojim zamestnancom.66 Papiereň fungovala stále na vodný pohon, ktorý sa
uskutočňoval pomocou vodnej turbíny a parného stroja.67
Hamburgerovci žili trvale vo Viedni. Do Popradu občas dochádzali. Činnosť papierne riadil nimi zvolený riaditeľ a o majetkovo právne záležitosti sa
staral advokát Dr. Gejza Payer a Ján Kalmann. Štefan Cziser v pamätiach spomína, že Hamburgerovci svojich podriadených a zamestnancov vykorisťovali,
nezabezpečili in vhodné pracovné a sociálne podmienky. Nestarali sa o starých robotníkov, ktorí museli živoriť v biednych podmienkach. Nedodržiavali
ani štátne predpisy.68 Priemyselná inšpekcia vytýkala vedeniu papierne veľké
nedostatky v oblasti dodržiavania ochranných opatrení, dodržiavania pracovného času, nevhodné pracovné podmienky a i.
Papiereň sa počas pôsobenia Hamburgerovcov zmenila na akciovú spoločnosť so základným kapitálom päť miliónov korún. Zaradila sa medzi štyri
najväčšie na Slovensku.
Vyrábala hlavne kvalitné písacie, konceptné a tlačové papiere a v menšej miere baliace papiere.69 Hamburgerovci začali pre vlastnú potrebu vyrábať
celulózu, ako náhradu za chýbajúce handry, ktorých bol nedostatok.70 Ku papierni pribudovali výrobňu celulózy, v ktorej sa nachádzal stroj na výrobu celulózy, okružná píla, sekací a drviaci stroj na drevo, dezintegrátor,71 kálací stroj
na drevo, dve rotačné varáky na varenie buničiny, nádoby na prípravu lúhu,
ktorý si papiereň musela taktiež vyrábať sama, opener na rozvláknenie celulózy, lepenkový stroj na odvodnenie celulózy.72
V porovnaní z ručnou výrobou papiera sa v tomto období papier vyrábal
tak, že sa celulóza zmiešavala s pomletou látkou. Táto zmes sa potom bielila
pomocou chlórového vápna v bieliacom holendry, kde sa ešte domieľala. Z holendra sa dostala priamo na papierenský stroj, ktorý mal okrúhle sito. To sa
otáčalo a od neho sa odvíjal papier. Ten prechádzal cez sušiace valce kde sa
papier sušil. Následne prechádzal pomedzi ďalšie valce, ktoré ho ochladili,
trením vyrovnali, uhladili a leštili. Písacie papiere sa po vyhladení orezávali rezačkami na archy (dlhé pásy papiera). Rozrezané archy sa triedili
na druhy alebo výbery. Prvý výber bol dobrý, druhý mal malé chyby a tretí
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bol výmetový. Vybrané listy sa potom skladali a počítali. Listy, ktoré boli
prekladané sa museli ešte orezať na troch stranách rezačkami. Tlačový papier
určený pre tlačiarne sa posielal v balíkoch po 500 alebo 1 000 listoch, ktoré
bolo treba stlačiť lisom a zaťažiť železnými pásmi.73
Keďže výroba celulózy znamenala znečistenie vôd, čoskoro začali od obyvateľov mesta, hlavne rybárov, prichádzať sťažnosti kvôli odpadovým vodám
z papierne. Aj Štefan Cziser, zaujímajúc sa o chod papierne, adresoval Viliamovi Hamburgerovi list, v ktorom sa sťažoval na znečistenie vody a na jeho
zaobchádzanie so zamestnancami.74 V roku 1904 vykonal Kráľovský uhorský
Chemický inštitút a Centrálna chemická vyšetrovacia stanica v Budapešti vyšetrovanie znečistenia vody v rieke Poprad. Z odobratých troch vzoriek vody
sa zistilo, že voda v rieke mala vysoký obsah siričitanu vápenatého a kyselín.
Voda z rieky preto nebola vhodná pre obyvateľov ani zvieratá, a kto by z nej
pil vystavil by sa vážnemu riziku. Úrad zistil, že znečistenie môže pochádzať
jedine z papierne v Poprade. Určil preto opatrenia, aby sa eliminovali nebezpečné látky v rieke, a to vybudovať kanál z nepálenej tehly, ktorý by mal mať
nepremokavú vrstvu a mal byť naplnený nehaseným vápnom, ktoré by následne vypúšťané vody z papierne neutralizovalo.75 Toto sa však nerealizovalo
a tak pokračovali sťažnosti od obyvateľov mesta. Výsledkom sťažností bolo
súdne konanie. Na základe súdneho rozhodnutia dal Viliam Hamburger v roku
1909 postaviť usadzovacie a čistiace bazény na odpadové vody, osobitne z papierne a osobitne z celulózky. V roku 1912 si Viliam Hamburger nechal u firmy
Röpner a Müller zo Štutgartu vypracovať odhad nákladov na stavbu zariadenia, ktoré by zabránilo prenikaniu oxidu siričitého do rieky. Celkové náklady
na toto zariadenie boli 2 900,- korún.76 V roku 1915 Župný úrad v Levoči
povolil stavbu tohto čistiaceho zariadenia.77 Celulóza sa v závode prestala
vyrábať približne v rokoch 1926, alebo 1927.78
Od roku 1901 začali viesť Hamburgerovci spor s obcami Mengusovce
a Batizovce vo veci nedovoleného užívania vodného práva na rieke Poprad.
V roku 1911 bolo vydané stanovisko k rozdeleniu vodného práva. Na základe
tohto stanoviska mali Mengusovce, Lučivná a Poprad užívať 40 % vodného
práva a 60 % dostali do užívania Batizovce, Veľká a Spišská župa. Pre papiereň bol pridelený prietok vody 2.5 m3/sekundu pri použití stodvadsiatich
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konských síl.79 Mesto Poprad a Viliam Hamburger podali Správnej komisii
Spišskej župy v Levoči návrh na prešetrenie rozdelenia vodného práva. Navrhovali, aby všetky strany, ktorých sa spor týka, boli vypočuté so svojimi
požiadavkami a aby mohli ponúknuť nové riešenie rozdelenia vodného práva.80 Spor sa však ťahal ešte niekoľko rokov. Ku konečnému riešeniu došlo až
v roku 1923, keď župný úrad v Liptovskom sv. Mikuláši uznal právo Hamburgerovcov a upravil užívanie vody pre Mengusovce a Batizovce. Toto
oprávnenie malo obmedzený čas trvania na 50 rokov.81
Kráľovské maďarské ministerstvo, Maďarské technologické priemyselné
múzeum a úrad na výskum papiera vydali koncom 19. storočia nariadenie,
podľa ktorého mali papierne na území Uhorska zverejniť všetky používané
vodoznaky a ochranné značky. Pričom technologické a priemyselné múzeum
malo záznamy o všetkých výrobcoch papiera. Okrem toho Kráľovské ministerstvo vydalo nariadenia na formy a druhy papiera a tiež spôsob ako oceňovať
papier. Podľa týchto noriem bol papier rozdelený do troch tried podľa obsahu
množstva popola. Prvá trieda ho musela mať viac ako 3%, druhá viac ako
15%, a tretia trieda viac ako 25%. V normách boli stanovené aj priemerné
ceny papiera.
Tabuľka 2: Priemerné ceny papiera v zlatých v roku 1893.82
Rozmery papiera

Priemerná cena v zl.
za kg pri I. tr.

34×43
36×45
38×48
40×50
42×53
44×56
46×59
48×46

14,6
16,2
18,2
20,0
24,5
27,1
29,9
33,8

Úrady mohli používať iba taký papier, ktorý mal schválenú ochrannú
známku a musel byť riadne označený známkou kvality podľa nariadených fyzikálnych vlastností. Papiernici mohli označiť svoj papier aj ročníkom výroby.
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V úradnom vestníku, ktoré vydalo ministerstvo, boli zverejnené všetky znaky
kvality, ktoré používali papierne v Uhorsku.83
Viliam Hamburger používal v roku 1900 vodoznak so zobrazením troch
tulipánov, pod ktorými bol rok 1693 a nápis Poprad.84 V roku 1906 si nechal
Viliam Hamburger potvrdiť právo na používanie ochranných známok prostredníctvom Dr. Odona Hirscha. Získal osvedčenie pre používanie znaku
so znázornením podkovy, v ktorej strede bol rok 1693 a pod ňou bol veľký
nápis POPRAD.

Vodoznak zobrazujúci podkovu smerujúcu nadol,
v ktorej strede je rok 1693 a pod ňou nápis Poprad

Okrem tejto známky používal znak so znázornením kovovej reťaze spojenej v kruhu, a v jej strede bol rok 1693.85
Od roku 1911 tento znak nahradil znak podkovy, ktorá smerovala nadol,
v ktorej strede bol rok 1693.86 Okrem týchto znakov sa používal aj samostat-

Vodoznak zobrazujúci retiazku s rokom 1693
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ný znak s nápisom POPRAD a rok 1693, a vodoznak so zobrazením kovovej
retiazky, v dolnej časti spojenej do kruhu a v jej strede bol rok 1693.87 V roku
1914 si Viliam Hamburger dal potvrdiť používanie štvorcového vodoznaku so
zobrazením kovovej reťaze, ktorá bola umiestnená v strede. Nad ňou bol rok
1693 a dole pod reťazou nápis Poprad.88 Táto priesvitka sa používala do roku
1943, kedy ju nahradila značka kruhového tvaru s rovnakým zobrazením reťaze v strede, nad ňou rok 1693 a dole nápis POPRAD. V roku 1916 bolo schválené používanie ochrannej známky s vyobrazením tulipánu na desať rokov.89

Drevený vodoznak zobrazujúci tulipán

Koniec Prvej svetovej vojny a s ním spojenú zmenu štátnych území sprevádzali vážne hospodárske a sociálne problémy. Pôvodný hospodársky systém narušili novovzniknuté štáty, ktoré začali budovať vlastnú hospodársku
štruktúru. Československý štát patril hospodársky aj technicky k najvyspelejším nástupníckym štátom. Na jeho území zostalo okolo 70 % rakúsko-uhorského priemyslu. Celkovo však priemysel na Slovensku zaostával za úrovňou českých krajín. Najsilnejšie zastúpenie mali výroba papiera a celulózy,
drevársky, textilný priemysel, bane a huty. Ovládal ho maďarský, židovský
a rakúsko-uhorský kapitál. Prerušením väzieb s krajinami bývalého Rakúsko-Uhorska stratili mnohé priemyselné podniky odbytiská, zdroje surovín, bezcolný trh a prístup do štátov južnej a juhovýchodnej Európy.
Pre papiereň v Poprade to znamenalo, že stratila významných odberateľov
papiera v podobe budapeštianskych ministerstiev a ostatných úradov.90 V roku
87
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1922 bola výroba papierne zastavená v dôsledku explózie parného kotla a následného usmrtenia niekoľkých robotníkov. Takto stála do 1. februára 1928,
kedy Viliam Hamburger oznámil obnovenie činnosti závodu. Ministerstvo
priemyslu, obchodu a živnosti v Bratislave povolilo začiatok činnosti závodu
v marci 1928.91 Hamburgerovci rozšírili závod tak, že v roku 1928 nadobudol podobu, ktorú si udržal až do 50-tych rokov 20. storočia, kedy už bol
vo vlastníctve štátu.92
Adolf Hamburger, ako majiteľ firmy Hamburger vo Viedni, 24. júla 1928
prenajal papiereň Žilinskej továrni na celulózu a. s. so sídlom v Žiline, ktorá
bola založená v roku 1905.93 Nájom mal trvať pätnásť rokov do 14 júla 1943.
Podľa nájomnej zmluvy mala Žilinská továreň zabezpečovať plynulý chod
celého podniku. Mala právo robiť ďalšiu výstavbu a kupovať nové stroje.
O majetkovo právne záležitosti sa mala starať firma Hamburger vo Viedni
v zastúpení advokátom Dr. Gejzom Payerom.94
Veľká hospodárska kríza (1929 – 1934) vo veľkej miere zasiahla aj drevospracujúci priemysel. Ten úzko súvisel s výrobou celulózy, papiera a lepenky.
Výroba celulózy na Slovensku tvorila približne 70 % celoštátnej produkcie
komerčnej celulózy. Na Slovensku sa na rozdiel od českých krajín sústreďovala iba produkcia papiera alebo len celulózy, a to vo veľkých závodoch v Ružomberku, Žiline, Slavošovciach, Harmanci a Martine. Okrem týchto veľkých
závodov sa na Slovensku nachádzali aj menšie papiernické podniky. V tomto
odvetví sa hospodárska kríza prejavila v plnej miere až v roku 1931 (ako prvý
prerušil výrobu závod v Martine). V roku 1932 musel načas prerušiť výrobu aj
závod v Poprade a svoju činnosť obnovil v roku 1937.
Počas hospodárskej krízy sa opäť začal spor o rozdelenie vodného práva.
Firma Baťa, účastinná spoločnosť Zlín, chcela zriadiť v katastri obce Veľká
pokusnú stanicu výroby umelého hodvábu. Žiadala preto o dočasné vodoprávne povolenie k odberu vody z riek Poprad a aj k povoleniu vypúšťania vôd späť
do rieky. Okresný úrad v Poprade im v novembri 1934 vydal výmer, v ktorom
im toto právo povolil, proti čomu sa odvolala firma Prvý Spišský parný pivovar a sladovňa účastinná spoločnosť v Poprade a Wilhelm Krieger továreň
na škrob v Poprade. Viliam Hamburger sa vyjadril, že nemá nič proti tomuto výmeru. Požadoval iba, aby odpadové vody nevplývali na výrobu papiera,
91
92
93

94

ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 44, 2/1927, šk. č. 3.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 97, 9/1951, šk. č. 9.
V roku 1927 prešla žilinská, aj ružomberská celulózka do majetku Živnostenskej banky v Prahe.
Od toho času sa špecializovala na výrobu bielenej celulózy a obalových papierov. Bližšie: HOUDEK, Ivan – DECKER, Viliam – SABÓL, Eugen: Z dejín papiernictva a papiernického priemyslu
na Slovensku. Martin 1955, s. 7.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 45, 4/1928, šk. č. 3.

58

Papiereň v Poprade vo svetle archívnych prameňov

keďže papiereň v tom čase vyrábala jemný z 95% biely papier a odpadové
vody by mohli zmeniť farbu papiera. Požadoval, aby vypúšťaná voda bola
neutralizovaná a zbavená farieb, a aby bolo na tento účel postavené usadzovacie a čistiace zariadenie. Krajinský úrad v Bratislave však týmto odvolaniam nevyhovel a 10. decembra 1935 vydal rozhodnutie, v ktorom uznal právoplatnosť výmeru Okresného úradu v Poprade z roku 1934.95
Počas hospodárskej krízy prišlo o zamestnanie v papiernickom priemysle
okolo 500 robotníkov. K oživeniu výroby v papiernických závodoch došlo až
po roku 1935. Počet zamestnancov v Poprade sa oproti ručnej výrobe papiera
zdvojnásobil. Bolo to tak preto, že sa zmenila jednosmenná prevádzka na dvojsmennú. V rokoch 1938 – 1941 bolo v papierni vždy nad sto zamestnancov.
Tento počet sa v papierni udržal do roku 1944.96
Činnosť papierne po roku 1937
Po znovuuvedení papierne do činnosti 27. mája 1937 poveril Adolf Hamburger Ružomberské celulózky a papierne v Ružomberku jeho administratívnym a technickým vedením.97 Ružomberské celulózky ešte v roku 1936
kúpil zápalkársky koncern SOLO, spojené akciové sirkárny a lučební továrny
v Prahe.98 Ten si nechal 15. mája1938 znovupotvrdiť živnostensko-právny výmer na užívanie kolaudovanej továrne pre výrobu papiera.99 Koncern SOLO
v roku 1939 prešiel pod správu firmy Spolok pre chemickú a hutnú výrobu,
a. s. v Prahe, a spolu s ním aj Ružomberská celulózka pod názvom Spolok
pre chemickú a hutnú výrobu, účastinárska spoločnosť v Prahe, reprezentácia
v Bratislave, závod v Ružomberku.100 Spolok pre chemickú a hutnú výrobu
odkúpil aj papiereň v Poprade od Hamburgerovcov zmluvou z 10. novembra
1941. Papiereň tak prešla pod správu ružomberskej celulózky, ako jej bočný závod. Od toho času sa ružomberská celulózka spolu so svojimi pridruženými podnikmi stala najvýznamnejším centrom papiernického priemyslu
na Slovensku.101
Spolok pre chemickú a hutnú výrobu SOLO v Ružomberku si dal potvrdiť
aj vodné právo zo 6. mája1938. Od Dr. Walthera Reinthalera splnomocneného zástupcu Alžbety Prinzhornovej, rod. Hamburgerovej odkúpili v roku 1942
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všetky hnuteľnosti a nehnuteľnosti, teda aj vodné právo udelené odpredávateľom výmerom Okresného Úradu v Poprade 6893/1936 zo dňa 16. júna
1936 ako majiteľom papierne v Poprade. Ministerstvo hospodárstva výmerom č. I-4641/1942 tieto zmluvy schválilo.102
Po skončení Druhej svetovej vojny došlo k zmene hospodárskych pomerov
v krajine. Ekonomická základňa sa rozdelila na tri sektory – verejný, súkromný
a súkromnokapitalistický. Bol to dôsledok hlbokých zásahov štátu do ekonomiky. Na jeseň roku 1945 boli na základe prezidentských dekrétov znárodnené
podniky kľúčového priemyslu, veľkopriemyslu, banky a súkromné poisťovne.
V októbri 1946 vláda schválila dvojročný plán, ktorého cieľom bolo obnoviť
vojnou zničené hospodárstvo. Krátko po februárovom prevrate v roku 1947
sa pristúpilo k druhej etape znárodňovania. Takmer celý priemysel sa ocitol
v rukách štátu. Zoštátnením sa podniky a teda aj spoločnosť stala ekonomicky
závislá od štátu. V dôsledku toho bola v roku 1945 na popradskú papiereň
uvalená národná správa, spoločná pre všetky závody koncernu Spolku pre
chemickú a hutnú výrobu. Správcom koncernu bol v tom čase doktor Lantay
z Handlovských uhoľných baní. Vyhláškou Ministerstva priemyslu č. 1131/
1946 Ú. v. bola továreň znárodnená a pričlenená do majetku Považských celulózok a papierní, n. p. v Ružomberku.103 K považským celulózkam boli pričlenené aj závod Supra, závod Solo, závod Martin, závod Žilina a filiálka Bratislava.104 V septembri 1946 bol zmenený názov a vlastnícke právo bývalého
Spolku pre chemickú a hutnú výrobu na Považské celulózky a papierne, n. p.
Ružomberok.105 Tie sa 1. januára 1949 rozdelili na Považské celulózky, n. p.
v Žiline a na Ružomberské papierne, n. p. v Ružomberku. Papiereň v Poprade
ostala začlenená do ružomberských papierní pod názvom Ružomberské papierne, n. p. v Ružomberku, závod Poprad, ako najmenšia papiereň na Slovensku. Od 1. júna 1946 bol správcom závodu v Poprade Dušan Hensel. Ten bol
však už v decembri 1947 prepustený pre rôzne finančné machinácie. Po ňom
bol za správcu menovaný Juraj Marušič, premiestnený so závodu Supra, kde
pracoval ako technický úradník. Závod spravoval do 11. apríla 1950, kedy ho
mal vystriedať Ján Kirchner, riaditeľ závodu Kosina v Spišskej Novej Vsi.
Kvôli nedostatku času Jána Kirchnera 19. septembra 1950 nastúpil do závodu
Ondrej Bušovský, ktorý ho spravoval až do roku 1963, kedy závod zanikol.106
Po prechode papierne pod správu ružomberskej celulózky v roku 1941 až
do jej znárodnenia sa závod špecializoval na výrobu jemných a polojemných
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grafických papierov a lepenky. Spôsob výroby papiera sa výrazne neodlišoval
od predošlého obdobia.107 Tento stav trval do roku 1947. Pohon papierne sa
zmenil z vodnej na elektrickú energiu, ktorá poháňala vodné koleso a to ďalej
poháňalo stroje. Papier sa vyrábal dvojakým spôsobom, a to z polopapieroviny (rozomletý, vysušený papier vo valcoch) a celulózy, ktoré sa museli do závodu dovážať z Ružomberka. Z vlastného a kúpeného odpadového papiera
sa vyrábala lepenka.108 Polopapierovina sa musela najprv vymlieť v holendri.
Následne sa do nej pridávala živica a síran hlinitý alebo kamenec, čím sa živica
vyzrážala priamo na vláknach papieroviny. Táto zmes sa ešte zafarbila ešte zafarbila dechtovými farbivami.109 Táto masa potom prechádzala papierenským
strojom a sústavou valcov, na ktorých sa sušila, chladila a hladila. Na konci
stroja sa už papier navíjal do kotúčov. Za 24 hodín sa takto vyrobilo 10 ton
kvalitného bieleho papiera. Ženy potom papier v úpravni rezali na hárky a počítali po 250 kusoch do jedného balíka. Referent potom robil kontrolu akosti
vyrobeného papiera.110
Papiereň bola rozdelená na päť oddelení. V Prvom oddelení – papierni, kde
prebiehala samotná výroba papiera, boli traja dielovedúci a pracovalo sa tu
na tri smeny. Počas troch smien sa dokopy vystriedalo tridsaťtri zamestnancov. Papiereň bola ďalej rozdelená na štyri poddodelenia, a to pododdelenie
papierenského stroja, holendrov, prípravňu smoly a vodáreň. Druhým oddelením bola papierová dvorana. Toto oddelenie malo sedem pododdelení, a to pododdelenie kašírovacieho stroja, dvoch kalandrov rezačiek, pomocných strojov,
balenia a rámikárne, manipulácie a skladu. Dokopy tu pracovalo 30 – 36 mužov, 23 žien a 2 vedúci. Tretím oddelením boli kancelárie, kde pracovali štyria
zamestnanci. Štvrté bolo oddelenie lepenkárne a pracovalo tu 10 žien, 12 mužov a 1 vedúci. Piatym oddelením bola siloústredňa s kotolňou, parným strojom, vodnou turbínou, zámočníckou dielňou, elektrárňou a stolárskou a stavebnou dielňou. Na tomto oddelení pracovalo 25 zamestnancov a 1 vedúci.
Závod mal v rezerve ešte šiestich mužov na obsluhu kašírovacieho stroja.
Dokopy v celom závode pracovalo 116 zamestnancov a 11 úradníkov.111
Tabuľka 3: Prehľad počtu zamestnancov za roky 1943 – 1962.112
Rok

1943

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1958

1962

Poč. zam.

102

31

96

131

116

128

115

114

120
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ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 97, 1/1950, šk. č. 9.
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V tomto období sa závod Poprad (podobne ako všetky spojené závody)
začal postupne modernizovať, rekonštruovať a rozširovať svoje strojné zariadenie. Hlavným výrobným zameraním závodu bola výroba jemného grafického papiera a lepenky.113 Papiereň vyrábala papier do roku 1950 pre potreby
tuzemských úradov a inštitúcií.114 V roku 1955 papiereň obchodovala z firmou
LIGNA, spoločnosť zahraničného obchodu v Prahe, ktorá ďalej exportovala papier do Sofie v Bulharsku.115 V určitom množstve dostávali zamestnanci papier zdarma, alebo za mierny poplatok, ktorý sa im strhával zo mzdy.116
Tabuľka 4: Priemerné ceny papiera, podľa váhy a triedy.117
Váha v g/m2
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Cena v Kčs
I. trieda II. trieda
2,10
1,90
1,66
1,62
1,43
1,42
1,40
1,40
1,38
1,36

1,50
0,99
0,83
0,81
0,73
0,71
0,70
0,70
0,69
0,68

V januári 1953 sa uskutočnila delimitácia bývalého podniku Ružomberské papierne, n. p., Ružomberok s pridruženým závodom Poprad, v dôsledku
čoho sa zmenil názov firmy na Technocelpap, n. p. v Ružomberku, výrobňa
Poprad.118
V roku 1953 bol zavedený poriadok vo výrobe, ktorý určoval zmeny týkajúce sa chybného papiera. Tento poriadok definoval rozdelenie papiera podľa
kvality do tried:
I. trieda: bezchybný výrobok, papier, ktorý zodpovedal technickým normám, musel spĺňať presnú gramáž, čistota prehľadu, sušinu, povrch, čistotu, glejenie;
II. trieda: papier s jednou menšou chybou, ktorá sa dala opraviť, alebo použiť
ako náhradný výrobok. Na výrobku muselo byť poznačené o akú chybu
ide;
113

Okresný úrad v Poprade v auguste 1941 schválil živnostenský list, v ktorom povolil vyrábanie
lepenky a obchodovanie s ňou. ŠA LE - pob. PP, SCP n.p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv.
č. 60, 2/1943, šk. č. 4.
114
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 97, 9/1951, šk. č. 9.
115
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 102, 1/1955, šk. č. 11.
116
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 97, 9/1951, šk. č. 9.
117
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 102, 2/1955, šk. č. 11.
118
CHALUPECKÝ, Ivan (Zost.): Dejiny Popradu, s. 384.
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III. trieda: zmätok – papier, ktorý nezodpovedal dvom akostným ukazovateľom, alebo bol deravý, pretlačený, mokrý, s hrubými záhybmi od papierenského stroja a ak obsahoval väčšie mechanické nečistoty, alebo packy.
Tretia trieda sa nepredávala, ale používala sa ako vlastný odpadový papier na výrobu lepenky. Kvalitný papier musel byť rovnomerne spracovaný,
nesmel mať priesvitné a špinavé škvrny a iné mechanické nečistoty. Glejenie
muselo súhlasiť z predpisom, musel byť dodržaný rozmer v prípustnej tolerancii 0,5 – 4 mm a v jednej objednávke nesmel mať papier viac farebných odtieňov. Za chybné výrobky sa zamestnancom strhávala určitá čiastka zo mzdy.119
Závod Poprad sa až do konca svojej výrobnej činnosti zaoberal výrobou
písacieho, grafického papiera a lepenky.
V rokoch 1945 – 1963 sa zvýšil počet zamestnancov takmer o štvrtinu.
Kým v roku 1945 pracovalo v závode len 31 zamestnancov, v roku 1946 ich
počet začal stúpať na 96. Do roku 1950 pracovalo v závode niečo cez sto zamestnancov.120 Po odchode Nemcov v roku 1945 tu ostali pracovať aj niektorí
bývalí zamestnanci – spišský Nemci, ktorý prispeli k záchrane podniku pred
likvidáciou zo strany nemeckej armády. V roku 1946 žiadala závodná rada
továrne ONV v Poprade o ponechanie Vincenta Lacka, ktorý bol rodeným
Nemcom. Ten presvedčil nemeckých vojakov, aby ponechali továreň v takom
stave ako bola, pretože čakal nemecké autá, ktoré z nej mali odviesť cenný
materiál. Na čo nemecký vojaci z papierne odišli.121 Postupne počet zamestnancov stúpal, a až do roku 1962 ich v závode pracovalo nad 100.
V roku 1958 sa podľa rozhodnutia Ministerstva chemického priemyslu
č. 011/374 zo dňa 15. marca 1958 zrušili národné podniky Grafocelpap,
Považské celulózky, Technocelpap a Turčianske celulózky a ich splynutím sa
vytvoril nový národný podnik Severoslovenské celulózky a papierne, národný
podnik v Ružomberku, výrobňa Poprad.122
Papiereň v Poprade bola v činnosti do roku 1962. Časť strojov bola prevezená do Ružomberka a Tatranský podnik z Kežmarku tu vyrábal ešte kartóny.
15. decembra 1964 bol závod v Poprade zlikvidovaný. Posledný hárok papiera
bol podľa pracovníka papierne Ladislava Jalovičiara z Popradu vyrobený v roku 1965. Najpravdepodobnejšia príčina likvidácie závodu bola tá, že Severoslovenské celulózky a papierne, n. p. v Ružomberku, sa stali najvýznamnejším
papiernickým závodom na Slovensku, ktorý stačil pokryť dopyt po papieri,
a tak závod v Poprade stratil význam.
119

ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 102, 2/1955, šk. č. 11.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad, inv. č. 97, 9/1950, šk. č. 10.
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ŠA LE - pob. PP, Okresný národný výbor Poprad, inv. č. 38, 333/1946, šk. č. 26.
122
CHALUPECKÝ, Ivan (Zost.): Dejiny Popradu, s. 384.
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DIE PAPIERFABRIK IN DEUTSCHENDORF/POPRAD IM LICHTE
DER ARCHIVQUELLEN
Jozefína Vargová
Die Papierfabrik in Deutschendorf gehörte eine lange Zeit zu den wichtigsten Papierfabriken in der Slowakei. Sie zählt zu den am längsten existierenden Papierfabriken
unter allen zipser Papierfabriken. Gegründet wurde sie 1692 von Jakub Cziser und bis
1899 war sie im Besitz der Familie. Verwaltet wurde sie von acht Papiermeistern. Der
letzte zwischen ihnen, Štefan Cziser, hatte sie 1899 der Familie Hamburger aus Österreich vermietet. In dieser Zeit wurde die Papierfabrik mit Wasserkraft angetrieben und
das Papier mit Händen hergestellt. Es wurde ein sehr hochwertiges Papier hergestellt,
das bis nach Pest, Debrecen und Siebenbürgen verkauft wurde. Die Hamburgers hatten
die Papierfabrik erneuert, vergrößert und man ist auf eine mechanische Herstellung des
Papiers umgestiegen. Zu der Zeit zählte man die Fabrik zu den vier größten Papierfabriken in der Slowakei. Trotz der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen im Land,
die mit den Weltkriegen und Wirtschaftskrisen zusammenhingen, konnte die Fabrik ihr
Äußeres bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts beibehalten. Da die Hamburgers in
Wien lebten, hatten sie die Fabrik 1928 der Cellulosefabrik aus Silein/Žilina vermietet. In der Weltwirtschaftskrise (1929 – 1934) musste der Produktionsort in Poprad
geschlossen werden. Der damalige Besitzer Adolf Hamburger hatte 1937 die Celluloseund Papierfabrik aus Rosenberg/Ružomberok mit der administrativen und technischen
Führung der Fabrik betraut. Anschließend wurde die Fabrik 1941 vom Prager Verein
für Chemie- und Erzproduktion gekauft und unter die Verwaltung der Cellulosefabrik
in Ružomberok als dessen Zweigstelle gestellt. Seit dem ist die Cellulosefabrik in Ružomberok das bedeutendste Zentrum der Papierherstellung geworden. Die Fabrik in
Poprad musste an ihrer Bedeutung einbüßen. Die Papierherstellung wurde hier auf die
Herstellung von Schreib- und Graphikpapier und Pappe eingeschränkt. Am 1. Januar
1953 kam es zur Delimitation der ehemaligen Papierfabrik von Ružomberok mit der
Zweigstelle in Poprad. Der Firmenname wurde auf Technocelpap, n.p. in Ružomberok, Werk Poprad, umgewandelt. 1958 kam es zum Zusammenschluss der ehemaligen
Volksbetriebe Grafocelpap, Považské celulózky, Technocelpap und Turčianske celulózky zum einem "Volksbetrieb Nordslowakische Cellulose- und Papierwerke, Volksbetrieb Ružomberok, Fertigungsstätte Poprad". Die Papierfabrik war bis 1962 im Betrieb.
Es wurden Kartons hergestellt. Zur Schließung des Betriebes kam es offiziell 1964.
Preklad: Filip Fetko
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MALOVCOVÁ, Božena: Začiatky priemyselnej revolúcie v bývalom okrese Poprad, s. 3 - 4.
ŠA LE - pob. PP, SCP n. p., Ružomberok, výrobňa Poprad. (Spis o fonde).
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ŠTUDENTI ZO SPIŠA NA TECHNICKÝCH VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH V BRNE V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ1
Libor Bernát
Na území terajšieho Slovenska sa pred 1. svetovou vojnou nachádzali vysoké školy: právnické akadémie v Prešove a v Košiciach, Evanjelická teologická akadémia v Prešove, Alžbetínska univerzita v Bratislave a Vysoká škola
banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici. Po vzniku Československa Alžbetínska
univerzita v Bratislave zanikla, právnická akadémia v Košiciach bola zrušená,
obidve akadémie a Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici boli
prenesené do Maďarska.2
Študenti zo Slovenska so záujmom o štúdium techniky odchádzali študovať pred 1. svetovou vojnou do Budapešti, do Čiech (Praha, Brno), alebo
na nemecké univerzity (Viedeň, Štajerský Hradec, Mníchov, Drážďany), príp.
inam do zahraničia. Situácia sa začala meniť po skončení 1. svetovej vojny,
kedy existencia samostatného štátu dala celému vysokému školstvu nový smer
a išlo tiež o prestavbu technického vysokého školstva.
V roku 1919 bola založená Univerzita Komenského v Bratislave. V tom
istom roku tiež vznikol návrh na zriadenie technickej vysokej školy v Košiciach. Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár poveril
brnianskeho profesora Michala Ursínyho (1865 – 1933), aby vykonal prípravné práce. Ten predložil správu o dôležitosti technickej vysokej školy s baníckou, hutníckou a drevárskou fakultou, ale ozývali sa aj hlasy o nadbytočnosti
ďalších vysokých škôl.3 A tak Slovenská vysoká škola technická vznikla až
v roku 1937. Preto v rámci Československa študenti odchádzali za štúdiom
do Brna alebo do Prahy. Nedokážeme presnejšie zistiť dôvod výberu mesta,
pretože tu mohli úlohu zohrávať rôzne faktory. Štúdium v Brne však bolo lacnejšie ako v Prahe.
Úlohou nášho článku bude analyzovať študentov zo Spiša na Českej vysokej škole technickej4 a Nemeckej vysokej škole technickej (ďalej NVŠT)
v Brne. Obidve technické vysoké školy v Brne a v Prahe si navzájom kon1

2
3

Zber materiálov sa uskutočnil v rámci projektu KEGA č. 206STU-4/2012 „Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických vysokých školách v medzivojnovom období“.
Spracovaný však bol až po autorovom odchode z projektu. Ďakujeme riaditeľkám archívov VUT
v Brne PhDr. Renate Krejčí a MZA v Brne PhDr. Kateřine Smutnej za ústretovosť pri bádaní.
PLACHT, Ondřej: Přítomnost a budoucnost našich vysokých škol. Praha 1925, s. 5 - 6.
MATES, P. – PRŮCHA, P. – SVATOŇ, J.: Vývoj a organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918 – 1983. Praha 1984, s. 14.
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kurovali už v predchádzajúcom období. V Brne bola situácia charakteristická
tiež tým, že sa radikálne zmenila národnostná skladba. Prestali tu prevažovať Nemci a len pre nepričlenenie niektorých českých obcí k Brnu nezačal
dominantne prevažovať český národ.5 Vzťah ministerstva školstva a národnej
osvety bol k obom technickým školám odlišný. Zatiaľ čo ČVŠT sa vnímala
ako škola českého (československého) národa, NVŠT sa chápala ako škola
nemeckej národnosti (menšiny).6
Obe vysoké školy sa členili na odbory (Abteilung, dnes fakulty) a ich skladba bola v podstate rovnaká. Bol to odbor stavebného inžinierstva (Abteilung
für Ingenierbauwesen): „A“ (konštruktívny a dopravný), „B“ (vodohospodársky a kultúrny) a kultúrneho inžinierstva, ktorý však v 20. rokoch zanikol.
V rámci stavebného inžinierstva sa študoval aj odbor zememeračstvo. Odbor
architektúry a pozemného inžinierstva (Abteilung für Hochbau und Architektur) tvoril samostatný odbor. Ďalej to ešte boli odbory strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva (Abetilung für Maschinenbau und Elektrotechnik)
a odbor chemického inžinierstva (Abteilung für technische Chemie). NVŠT
v Brne mala ešte všeobecné oddelenie (Allgemeine Abteilung). Štruktúra Českého vysokého učení technického v Prahe a NVŠT v Prahe bola podobná, ale
mala viacero odborov.
Pod pojmom študenti zo Spiša rozumieme študentov, ktorí sa narodili alebo
bývali v medzivojnovom období na území okresov Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa. Do súboru
nezaraďujeme študentov, ktorí navštevovali len strednú školu na území Spiša
– gymnázium v Spišskej Novej Vsi (Jozef Cengel), reálne gymnázium v Levoči (Ladislav Krvapulinsky, Róbert Stein, Karol Štítnicky) alebo iné školy.
Niektorí študenti navštevovali viacero stredných škôl, napr. J. Matonok študoval v rokoch 1927 – 1930 na reálnom gymnáziu v Kežmarku, potom v rokoch
1930 – 1931 v Košiciach a štúdium skončil v rokoch 1931 – 1935 v Levoči.
Podobne tu nie sú zaradení tí študenti, ktorých rodičia mali trvalý pobyt (domovskú obec) na Spiši, prípadne tu pracovali. Vzorku všetkých týchto študentov nedokážeme zachytiť kvôli absencii alebo neúplnosti údajov v „matričných“ hárkoch, ako ešte uvedieme.
Hoci v marci 1919 umožnilo ministerstvo školstva a národnej osvety, aby
na vysokých školách študovali aj ženy, z oblasti Spiša tu neštudovala ani jedna.
4

5

6

V texte používame skratku ČVŠT, hoci od roku 1937 mala názov Vysoká škola technická Dr. E.
Beneše.
FRANĚK, O.: Dějiny České vysoké školy technické v Brně. 1. díl – do roku 1945. Brno 1969,
s. 133.
BOEHM-PILSEN, Josef J.: Die deutschen technischen Hochschulen in Prag und Brünn. In Österreichische Ingenieur-und Architekten-Zeitschrift, 1990, roč. 135, č. 5, s. 233.
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Celkom študovalo na oboch technických vysokých školách 14 žien zo Slovenska na oboch vysokých technických školách.
V štúdii vychádzame z primárnych prameňov „nationálií“ študentov, to
jest zápisov, ktoré sa líšili na ČVŠT a na NVŠT v Brne. Formuláre ČVŠT
obsahovali v hlavičke okrem študijného roku aj údaj, či išlo o riadne alebo mimoriadne štúdium, deň zápisu a imatrikulácie, ďalej ročník a odbor, semester,
čísla zápisu a legitimácie. Potom nasledovali údaje: priezvisko a meno, dátum
narodenia, rodisko (okres, okresné hajtmanstvo a krajina), domovská obec,
dnešné bydlisko obyvateľa, náboženstvo, národnosť, údaje o otcovi, príp. poručníkovi, matke, o maturitnom vysvedčení, posledné štúdiá, ústav a miesto,
položky o školnom, prerušenie štúdia, zamestnanie v prípade prerušenia, a odvodové otázky (rok, výsledok, nastúpenie služby, príp. vojenský oddiel). Nie
všetky položky študent vždy vyplnil. Niektoré otázky sa potom vo formulári
menili.
Na druhej strane sa nachádzali zoznamy predmetov a vyučujúcich, u ktorých ich študent mal absolvovať. Každý formulár na konci študent vlastnoručne podpísal. Formulár „nationálií“ bol formátu A3 a zapisovalo sa na obidve
strany. V školskom roku 1939/40 sa začali používať tiež formuláre zjednodušené, ktoré v hlavičke uvádzali len študijný rok, meno poslucháča, či je riadnym alebo mimoriadnym študentom, ročník, odbor a semester.8
NVŠT v Brne používala formulár „Ordenlicher Hörer“, prípadne „Außerordenlicher Hörer“, písaný len na jednej strane. Obsahoval číslo a deň imatrikulácie, ročník štúdia, odbor, bydlisko v Brne, dátum a miesto narodenia,
miesto bydliska, údaje o otcovi (poručníkovi), náboženstvo, národnosť (Nationalität) a materinský jazyk (Muttersprache). Ďalej obsahoval záznam o poslednom štúdiu a absolvovanej skúške na strednej škole. Neobsahoval záznamy
o vojenskej službe. Boli tu však riadky o 1. a 2. štátnici, ďalej o doktoráte.
Potom nasledovali položky s predmetmi a examinátormi.9
7

8

9

Pri definovaní pojmu „študent zo Slovenska“ vychádzame z článku BERNÁT, L.: Študenti
zo Slovenska v odboroch inžinierskeho staviteľstva brnianskych vysokých škôl technických v medzivojnovom období. In Slovenská štatistika a demografia, 2013, roč. 23, č. 4, s. 48.
V štúdii vychádzame z nasledujúcich archívnych zdrojov: Rektorát České vysoké školy technické v Brně (1897) 1899 – 1951 (1971), Úřední knihy, Nationále posluchačů, inv. č. 1 Nationále
řádných posluchačů A-L 1920 - 1921, kn. č. 1 - inv. č. 51 1939 - 1940, M-Ž, kn. č. 51, Matriční
listy, inv. č. 79 A-Ch 1912/13 - 1923/24 kn. č. 79-inv. č. 103 1939 - 1945 kn. č. 103, inv. č. 123 A
1912/13 - 1931/32 kn. č. 1 - inv. č. 148 Z-Ž 1912/13 - 1931/32 kn. č. 26, Matriční listy studentů,
kteří nedokončili studium, inv. č. 150 A-B 1928 - 19512 kr. č. 2 - inv. č. 160 V-Ž 1928 - 1951
kn. č. 12, inv. č. 257, Výkaz absolventů 1924 - 1952 kn. č. 219, Seznam posluchačů – řádných
a mimořádných na české vysoké škole technické v Brně ve stud. roce 1917/18 kn. č. 182, inv.
č. 144 - 1939/40 - 45 kn. č. 166, inv. č. 204.
Moravský zemský archiv Brno, B 34 Nacionále, knihy, inv. č. 281 – 1918 – 1919 A-L –
inv. č. 325 – 1939 – 1940 P-Z, inv č. 331 seznam studujících, podrobivších se 1. st. zk. 1883
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Na základe týchto údajov potom môžeme analyzovať:
– počty študentov zo Slovenska a ich percentuálne zastúpenie v porovnaní
s ostatnými študentmi;
– odkiaľ študenti pochádzali;
– k akej viere a národnosti sa hlásili;
– miesto ich bydliska;
– z akého sociálneho stavu pochádzali;
– akú školu predtým navštevovali;
– v ktorých rokoch študovali v Brne a ktorý odbor;
– do ktorých ročníkov sa dostali, resp. či absolvovali prvú a druhú štátnu
skúšku, v akom veku a s akým výsledkom;
– aká bola doba ich štúdia.
Z dôvodu rozsahu článku sa budeme venovať len otázke návštevnosti
v jednotlivých školských rokoch, miestu narodenia a bydliska, konfesii a národnosti študentov. Prílohou štúdie je zoznam študentov s výpisom z „nationálií“ a iných dokumentov.
Fond ČVŠT je obsiahlejší, obsahuje protokoly prvej a druhej štátnej skúšky, výkaz absolventov, zoznamy študentov a zoznamy imatrikulovaných študentov.10 NVŠT v Brne má vo fonde okrem „nationálií“ len zoznam študentov,
ktorí sa podrobili 1. štátnej skúške v rokoch 1883 – 1924. Potom sú tu ešte
hárky so zoznamom študentov, absolvujúcich druhú štátnu skúšku. Celý fond
nie je fóliovaný a nie je komplexne skatalogizovaný.
V rokoch 1921/22 a 1922/23 spracoval profesor filozofickej fakulty Dobroslav Krejčí a jeho žiaci podrobný empirický výskum sociálnych pomerov
študentov českých brnianskych vysokých škôl.11 Hoci je výskum časovo ohraničený uvedenými rokmi a len českými vysokými školami, predsa len nám
poslúži k určitej komparácii. Môžeme ho čiastočne komparovať s výskumom,
ktorý sa vykonal v školskom roku 1934/35 a bol opublikovaný na stránkach
Správ štátneho úradu štatistického Československej republiky.12
Celkom v školských rokoch 1918/19 – 1939/40 študovalo na brnianskych
vysokých technických školách 94 študentov zo Spiša, v tom 24 na ČVŠT
a 80 na NVŠT. Desiati študenti M. Absolon, G. Dinda, K. Fábry, V. Gaul,
– 1924, b) spisy inv. č. 424 Statistika zapsaných 1917 – 1929, inv. č. 425 Statistika zapísaných 1930 – 1935, inv. č. 426 Statistika zapsaných 1936 – 1939, inv. č. 427 Statistika zapísaných 1940– 1944.
10
BERNÁT, L.: c. d., s. 50 - 51.
11
KREJČÍ, D. a jeho žáci: Sociální poměry studentstva českých vysokých škol brněnských podle
výsledků statistického šetření z let 1921/2 a 1922/3. Praha 1924.
12
Zprávy státního úřadu statistického republiky československé. 1934, roč. 15.
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A. Kuchár, M. Loisch, J. Matonok, J. Mikolik, E. Piovarcsy a F. Štefík navštevovali obidve technické vysoké školy.
Správne zriadenie na Slovensku sa za obdobie 1918 – 1939 trikrát menilo, preto bude prehľadnejšie zistiť, z ktorých okresov študenti pochádzali.
Krajinské zriadenie síce župy zrušilo, ale okresy zachovalo. Okresy ostali
s drobnými zmenami tie isté, bolo ich 79.

Mapa č. 2: Počty študentov bývajúcich v jednotlivých okresoch v Spiši navštevujúcich
ČVŠT a NVŠT v Brne v školských rokoch
1918/19 – 1939/40

Mapa č. 1: Počty študentov narodených v jednotlivých okresoch v Spiši navštevujúcich
ČVŠT a NVŠT v Brne v školských rokoch
1918/19 – 1939/40

Z 94 študentov navštevujúcich obidve technické vysoké školy v Brne
v medzivojnovom období sa 24 narodilo mimo územia Spiša, v tom desať
(10,6 %) mimo územia Slovenska. Sedem (7,4 %) študentov sa narodilo v Maďarsku (Z. Egri, O. Geizler, M. Gottlieb, F. Neubauer, V. Pisarčík, A. Pollner,
F. Weisz), po jednom (asi 1 %) v Juhoslávii (I. Roth), v Rumusku (E. Koch)
a v Rusku (V. Kovalčik).
Najviac študentov 24 (25,5 %) sa narodilo v okrese Spišská Nová Ves (SN),
potom 16 (17 %) študentov v okrese Kežmarok (KK), po desiatich študentoch
(10,6 %) v okresoch Gelnica (GE) a Levoča, šiesti (6,4 %) v okrese Poprad,
traja (3,2 %) v Starej Ľubovni a len jeden v okrese Stará Nová Ves (SS).
Z 94 študentov navštevujúcich obidve technické vysoké školy v Brne
v medzivojnovom období len desiati nebývali na území Spiša. Mimo územia Slovenska býval M. Neubart v Poľsku (Nowy Sącz) a dvaja T. Christoph
a J. Janko bývali na Morave, v Jihlave, resp. v Brne.
To znamená, že 84 študentov (89,4 %) bývalo na území Spiša. Najviac
študentov bývalo v okrese Spišská Nová Ves 32 študentov (34 %), v okrese
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Kežmarok 18 študentov (19,1 %), v okrese Gelnica dvanásť študentov (12,8 %),
v okrese Poprad jedenásť študentov (11,7 %), v okrese Stará Ľubovňa traja študenti (3,2 %) a v okrese Spišská Stará Ves len dvaja študenti (2,1 %).
Ak sledujeme študentov zo Spiša podľa obdobia, školských rokov, kedy
navštevovali obidve vysoké technické školy, tak zistíme zaujímavé pozoruhodnosti. Pokiaľ študent navštevoval v jednom školskom roku obidve vysoké školy, tak je v grafe samozrejme zaznamenaný dvakrát. Napr. M. Absolon
začal v školskom roku 1936/37 na ČVŠT a ukončil na NVŠT v Brne, alebo
J. Mikolík študoval najskôr v školskom roku 1933/34 NVŠT a potom prešiel
na ČVŠT v Brne.

Graf č. 1: Návštevnosť študentov zo Spiša na ČVŠT a NVŠT v Brne
v školských rokoch 1918/19 – 1939/40

Najviac študentov zo Spiša na obidvoch školách technických vysokých
školách v medzivojnovom období študovalo v školských rokoch 1924/25 až
33 študentov, v školskom roku 1923/24 celkom 29 študentov a v školskom
roku 1921/22 až 25 študentov. V týchto školských rokoch to boli len študenti
NVŠT v Brne. Po školskom roku 1924/25 došlo poklesu počtu študentov. Bolo
to spôsobené krízovými rokmi, kedy ponuka počtu inžinierov na trhu vysoko
prevyšovala dopyt. Na Slovensku naviac nebola taká možnosť sa zamestnať
vo vyštudovanom odbore.
Je pochopiteľné, že najmenší počet študentov bol v školskom roku 1918/19
(ani jeden) a v školskom roku 1919/20 päť študentov (K. Münich, Š. Payer,
A. Soltész, V. Szantó a A. Trompler). Situácia v Československu bola neistá,
na Slovensku bola stále ešte vojnová situácia, mnohí budúci študenti slúžili
vo vojsku a odbor architektúry a pozemného staviteľstva sa konštituoval až
v školskom roku 1919/20.
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Zaujímavý je záver grafu, na ktorom je vidieť, ako postupne stúpal počet študentov ČVŠT a klesal počet študentov NVŠT. Len v školských rokoch
1934/35 (9 : 8), 1936/37 (11 : 10), 1937/38 (9 : 8) a 1938/39 (9 : 5) a bol počet
študentov ČVŠT vyšší ako NVŠT. Celkový pokles študentov koncom 30. rokov bol spôsobený aj vznikom Slovenskej vysokej školy technickej. Náklady
na štúdium boli v Bratislave nižšie ako v Brne alebo v Prahe, či v zahraničí.
Svoju úlohu zohrávali tiež náklady na cestovné.
V školskom roku 1939/40 stúpol počet študentov NVŠT v Brne na sedem
študentov. Bolo to spôsobené zatvorením českých vysokých škôl po 17. novembru 1939. Niektorí študenti potom prešli na NVŠT, aby dokončili štúdium
(Š. Jelen, J. Matonok, F. Štefík). Typickým príkladom je Š. Jelen, ktorý pokračoval v štúdiu aj po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a ukončil štúdium
v roku 1943. Študenti si museli podať žiadosť, v ktorej bolo nutné vyjadriť
oddanosť Veľkonemeckej ríši.13
Ďalšou otázkou, ktorá pred nami stojí je aký percentuálny podiel tvorili študenti zo Spiše k ostatným študentom zo Slovenska. Na otázka je ťažká
odpoveď, pretože mnoho študentov sa narodilo a bývalo mimo územia Slovenska. Napr. na NVŠT sa narodilo až 204 (22,4 %) študentov mimo územia
Slovenska. Na ČVŠT v Brne z celkového počtu 667 študentov zo Slovenska
tvorili študenti zo Spiša 3,6 a na NVŠT v Brne z celkového počtu 911 študentov zo Slovenska 8,8 %.
Študenti navštevovali rôzne odbory. Na otázku, prečo si vybrali práve
daný odbor, nedokážeme z dochovaných archívnych zdrojov relevantne odpovedať. V danej dobe ani takto postavená otázka nebola. Študent si pravdepodobne vyberal odbor v závislosti od rodinných pomerov, záujmu, atď.
Pretože štruktúra NVŠT, ako sme už uviedli, bola rôznorodejšia, vyjdeme
z jej modelu.
ODBOR
I.

II.

A

B

nezistení

zem. celkom

4

2

4

4

14

11

III.
S

E

celkom

29

24

53

IV.

V.

15

1

Tabuľka č. 1: Skladba študentov zo Spiša na ČVŠT a NVŠT v Brne
v školských rokoch 1918/19 – 1939/40 podľa odborov

13

To už nedokážeme precíznejšie sledovať, lebo v apríli 1945 sa nemecká technika z Brna presťahovala do Prahy a z Prahy do Insbrucku. č. j. 798/82. „Nationália“ v Insbrucku sú nám nedostupné.
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Viac ako polovica zo všetkých študentov zo Spiša navštevujúcich obidve
technické vysoké školy v Brne v medzivojnovom období navštevovala strojnícky a elektrotechnický odbor, celkom 53 (56,4 %). Potom nasledoval odbor
chemického inžinierstva 15 študentov (16 %). Odbor stavebného inžinierstva
navštevovalo 14 študentoch (14,9 %), jedenásť študentov študovalo odbor
architektúry a pozemného staviteľstva a najmenej len jeden študent (1 %)
odbor poistnej techniky. Ostatné odbory, napr. pre učiteľov na stredných školách, pokračujúce kurzy pre inžinierov nenavštevoval žiaden študent zo Spiša.
Z aspektu štruktúry študentov je zaujímavá konfesionálna skladba. V prípade zmeny viery uvádzame u študentov tú, ktorú si zapísali v poslednom
ročníku.

Graf č. 2: Konfesionálna skladba študentov zo Spiša na ČVŠT a NVŠT v Brne
v školských rokoch 1918/19 – 1939/40

Z 94 študentov navštevujúcich obidve vysoké školy technické sa nepodarilo zistiť konfesiu len pri jednom študentovi (1,1 %), ktorý navštevoval NVŠT.
Najviac študentov pochádzajúcich zo Spiša navštevujúcich v medzivojnovom
období technické vysoké školy v Brne sa hlásilo k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, celkom 37 študentov (39,4 % zo všetkých študentov), v tom
jedenásť študujúcich na ČVŠT a 34 na NVŠT. Potom nasledovalo 26 študentov
(27,7 %) hlásiacich sa k židovskej viere, navštevujúci výlučne NVŠT. Zo zápisov nedokážeme zistiť, koľkí z nich sa hlásili k neologickému smeru a koľkí
k ortodoxnému smeru. Ako sme už konštatovali, vyšší počet študentov židovskej viery bol spôsobený prílivom týchto študentov z budapeštianskej techniky,
kde bol stanovený numerus clausus na počet študentov hlásiacich sa k židov72
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skej viere s dôrazom na snahu mnohých židovských študentov na vzdelanie
a s ich hmotným postavením.
Študenti rímskokatolíckej viery tvorili až tretiu najpočetnejšiu skupinu
a celkom ich bolo 25 (26,6 %) v tom desiati na ČVŠT a 17 na NVŠT. Dvaja
študenti (2,1 %) M. Bedö a P. Czimermann uviedli, že sú bez vyznania (konfesionlos) študoval na ČVŠT a jeden na NVŠT. Pritom P. Czimermann sa predtým hlásil k židovskému náboženstvu. Podľa výskumu D. Krejčího [Krejčí]
v školskom roku 1921/22 až 12,9 % a v školskom roku 1922/23 už len 11,7
% všetkých študentov uvádzalo, že sú bez vyznania. Odráža to vyšší počet
obyvateľstva v Čechách hlásiaci sa k ateizmu, bezverectvu. Bola to tretia najpočetnejšia zo všetkých študentov, po študentoch vyznávajúcich rímsko-katolícku a pravoslávnu vieru. Vysoký počet študentov pravoslávnej viery bol daný
prílivom emigrantov z Ruska po revolúcii a občianskej vojne. České prostredie ponúkalo okrem kvalitnej výučby aj blízky slovanský jazyk a toleranciu
oproti napr. Poľsku. Z ostatných konfesií sa hlásili po jednom k Evanjelickej cirkvi helvétskeho vyznania (R. Barla-Szabo), ku Gréckokatolíckej cirkvi
(G. Pásztor) a k Československej cirkvi (J. Janko).
S uvedeným výskumom D. Krejčího nemôžeme náš výskum precízne
porovnať, nakoľko používal pojem „evanjelik“, v ktorom započítané všetky
vyznania, teda aj helvétske, českobratské, atď. Relatívne vysoký počet študentov hlásiacich sa k „evanjelickej“ konfesii súvisel čiastočne s tým, že študenti
pochádzali z kňazských a učiteľských rodín, kde sa dával dôraz na vzdelanie
a našli sa tiež relatívne dostatočné finančné prostriedky na štúdium synov, ktorí
sa nevydali na kňazskú alebo učiteľskú dráhu.
Ak porovnáme aj konfesionálnu skladbu všetkých študentov zo Slovenska
na ČVŠT v Brne v medzivojnovom období, tak výsledky sú rozdielne. Jednoznačne tu prevažovalo rímskokatolícke náboženstvo, ku ktorému sa hlásilo
zo 677 študentov až 51,1 % a až potom nasledovalo evanjelické náboženstvo
augsburského vyznania 1356 študentov, tj. 20 % a nasleduje židovské náboženstvo so 133 študentmi (19,6 %).14
Nemenej zaujímavou otázkou je hlásenie sa študentov k jednotlivým
národnostiam. Najpočetnejšiu národnosť tvorili Nemci, celkom 39 študentov (41,5 % zo všetkých študentov), v tom šiesti na ČVŠT a až 38 na NVŠT
v Brne. Šiesti študenti (M. Absolon, V. Gaul, A. Kuchár, M. Loisch, J. Matonok, J. Mikolik) študovali na obidvoch technických vysokých školách.

14

BERNÁT, L.: Konfesionálna skladba študentov zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej
v Brne v medzivojnovom období. In Historia ecclesiastica, 2013, roč. 4, s. 156 - 157.
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Graf č. 3: Národnostná skladba študentov zo Spiša na ČVŠT a NVŠT v Brne
v školských rokoch 1918/19 – 1939/40

Druhou najpočetnejšou národnosťou bola maďarská, ku ktorej sa hlásilo 21
(22,3 %) študentov, v tom 20 na NVŠT a len dvaja (G. Pásztor, E. Piovarcsy)
na ČVŠT v Brne. E. Piovarcsy navštevoval aj NVŠT. Bolo pochopiteľné, že
študenti maďarskej národnosti dávali prednosť NVŠT, čo bolo dané predovšetkým jazykovou bariérou, ale tiež inými faktormi. Až na treťom mieste boli študenti uvádzajúci slovenskú národnosť, celkom 16 (17 %), v tom 13 na ČVŠT
a siedmi na NVŠT. Štyria študenti (G. Dinda, K. Fábry, J. Matonok, F. Štefík) študovali na obidvoch školách. Podľa výskumu D. Krejčího a jeho žiakov
Slováci, to jest tí, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti, tvorili v školskom
roku 1921/22 až 8,2 % a v školskom roku 1922/23 už len 6,2 % všetkých študentov českých brnianskych vysokých škôl.15
Štatistiky zaznamenávali národnosť československú a „v tom Slováků“,
alebo uvádzali len československú národnosť. ČVŠT v Brne bola vnímaná
– slovami rektora K. Čupra – pred vznikom Slovenskej vysokej školy technickej ako „via facti za slovenskou techniku“.16
Len o jedného študenta menej ako Slovákov, tj. 15 (asi 16 %) bolo študentov židovskej národnosti. Všetci študovali na NVŠT. Ako sme v úvode
uviedli, „nationálie“ NVŠT uvádzali niekedy aj materinskú reč. Zapisovali okrem židovskej materinskej reči (L. Fuszmann) tiež nemeckú (A. Eichel,
15
16

KREJČÍ, D. a jeho žáci: c. d.
Zpráva J. M. rektora prof. DRA Karla Čupra o studijním roce 1933 – 1934 přednesená o výroční
slavnosti České vysoké školy technické v Brně dne 1. prosince 1934. Brno 1934,
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Š. Ferencz, E. Lángh, M. Neubart, L. Szalai, Ľ. Winer) alebo maďarskú
(J. Bedö, M. Elfenbein, E. Engländer, M. Gottlieb, E. Höflich, A. Pollner,
I. Roth). Odráža to tú skutočnosť, že väčšina židovského obyvateľstva sa
po vzniku Československa hlásila k maďarskej alebo nemeckej národnosti.
Dvaja študenti (P. Czimmermann, F. Štefík, 2,1 %) si zapísali československú
národnosť a študent J. Janko uviedol českú národnosť. Je nutné však opätovne zdôrazniť, že v zápisoch často menili študenti národnosť. J. Bacsímyo najskôr uvádzal maďarskú a potom nemeckú, K. Henzély maďarskú a potom slovenskú, G. Dinda najskôr nemeckú a potom slovenskú, G. Pásztor slovenskú
a potom maďarskú, Ľ. Winer maďarskú a potom židovskú, atď.
Záver
Získané výsledky mapujú len študentov zo Spiša v medzivojnovom období
na technických vysokých školách v Brne. Aby nedošlo ku generalizácii, bude
nevyhnutné v ďalšom bádaní komparovať výsledky nielen s ostatnými oblasťami Slovenska, ale aj s pražskými technickými vysokými školami. Len týmto
spôsobom, založeným na archívnom výskume, budem môcť zodpovedať otázku o formovaní technickej inteligencii v 20. storočí na Slovensku.
Mnohí zo študentov potom úspešne pôsobili vo svojich zamestnaniach nielen v regióne Spiša, ale celého Slovenska. Napr. J. Matonok okrem pedagogickej činnosti na priemyselných školách, externe na SVŠT v Bratislave sa
ako architekt zameriaval na významné pamiatkové objekty.17 Takto môžeme
vymenovať v podstate väčšinu študentov.
Zoznam študentov:
Štruktúra hesla je nasledovná: Priezvisko, krstné meno, dátum a miesto
narodenia (okres), konfesia, národnosť, miesto bydliska (okres), stredná škola,
predchádzajúca vysoká škola, dátum imatrikulácie, doba štúdia, dosiahnutý
ročník, odbor, štátne skúšky, prípadne odchod zo školy alebo prestup.
Okrem skratiek nachádzajúcich sa v texte sú použité ešte tieto skratky:
arch. architektúra
el.
elektrotechnický odbor
gym.
Gymnázium
i.
imatrikulácia
17

KUSÝ, M. Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava 1971, s. 182.
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n. B.
NV
roč.
s
st
šsk
v. d.
vyznam.

nad Bodvogou
Nová Ves
roč.
strojnícky odbor
stavebný odbor (uvedený len ak sa nepodarilo zistiť smer
„A“ alebo „B“
štátna skúška
veľmi dobrý
vyznamenaný

1. Absolon, Matej * 25. 3. 1915 Matejovce (Poprad), e. av., nem., Matejovce,
reálne gym. Kežmarok, i. 7. 10. 1933, NVŠT 1933 – 1935, ČVŠT 1934 –
1937, NVŠT 1937 – 1940, 3 roč., el.
2. Antony (Antóny), Gejza * 17. 1. 1909 Gelnica, e. av., maď., Gelnica, reálne gym. Kežmarok, i. 4. 10. 1927, NVŠT 1927 – 1933, 4 roč., s., 1. šsk.
15. 2. 1932 vyhovel, 2. šsk. 27. 6. 1934 vd.
3. Bacsányi (Bacsanyi), Jozef * 4. 11. 1903 Spišská Nová Ves, e. av., nem.,
Spišská NV, reálne gym. Spišská NV, i. 30. 9. 1922, NVŠT 1922 – 1925,
3 roč., el.
4. Bardos (Bárdos), Félix * 29. 1. 1896 Podolinec (Stará Ľubovňa), žid.,
slov., maď., Podolinec, NVŠT 1921 – 1923, 4. roč., s.
5. Barla-Szabo, Roland * 14. 11. 1905 Levoča, kalvín, nem., Levoča, reálne
gym. Levoča, i. 25. 9. 1923, NVŠT 1923 – 1927, 3 roč., st., 1. šsk. 19. 12.
1925 vyhovel.
6. Bedö, Juraj * 12. 10. 1912 Hlohovec, žid, žid, Levoča, reálne gym. Levoča,
NVŠT Praha, i. 10. 10. 1934, NVŠT 1934 – 1935, 1936 – 1938,18 5 roč.,
arch.
7. Bedö, Mikuláš * 10. 11. 1911 Lipt. Sv. Mikuláš, žid., žid., Levoča, PF UK
Praha, i. 3. 10. 1935, NVŠT 1935 – 1936, 1 roč., A, 1935 prestúpil na poistnú techniku.
8. Berg (Bergh), Viktor * 6. 7. 1903 Matejovce (Poprad), e. av., nem., Matejovce, reálne gym. Kežmarok, i. 17. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1925, 4 roč., s.,
1. šsk. 27. 3. 1924 vyhovel, 2. šsk. 12. 12. 1925 vyhovel.
9. Czimmermann, Pavol * 6. 10. 1917 Košice, b. v.,19 čsl., Hranovica (Poprad), reálne gym. Žilina, i. 12. 12. 1936, ČVŠT 1936 – 1939, 3 roč., el., 1.
šk. 18. 6. 1938 vyzn.
18
19

V šk. r. 1936/37 bol vyčiarknutý pre nezaplatenie školného.
Do šk. r. 1937/38 uvádzal židovskú konfesiu.
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10. Dinda, Gejza * 20. 1. 1903 Kežmarok, e. av., slov., Kežmarok, priemyselná škola Košice, NVŠT v Brne 1923 – 1925, i. 10. 12. 1929, ČVŠT 1929
– 1931, NVŠT 1931 – 1934, 4 roč., el., 1. šsk. 26. 10. 1933,
11. Dzimko, Anton * 13. 9. 1916 Markušovce (Spišská Nová Ves), r. k., slov.,
Teplička (Spišská Nová Ves), reálne gym. Spišská NV, i. 12. 12. 1936,
ČVŠT 1936 – 1940, 4 roč., s., 1. šsk. 28. 11. 1939 vd, 2. šsk. 25. 3. 1947 vd.
12. Egri, Zoltán * 28. 1. 1894 Eger (Maďarsko), žid., maď., Jaklovce, Gelnica,
VŠT Budapešť, i. 13. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1922, 3 roč., arch., 1. šsk. 28.
6. 1922 vyhovel.
13. Eichel, Alexander * 18. 1. 1905 Spišská Nová Ves, žid., žid., nem., Spišská
NV, reálne gym. Spišská NV, i. 1. 10. 1923, NVŠT 1923 – 1928, 4 roč., ch,
1. šsk. 25. 6. 1926 vyhovel, 2. šsk. 20. 2. 1928 vyhovel.
14. Elfenbein, Mikuláš * 20. 6. 1898 Spišská Nová Ves, žid., žid., maď., Spišská NV, i. 17. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1925, 4 roč., ch, 1. šsk. 12. 2. 1924
vyzn., 2. šsk. 26. 6. 1925 vyzn.
15. Engländer, Eugen * 20. 6. 1907 Spišská Kapitula (Levoča), žid., žid.,
maď., Poprad, reálne gym. Košice, i. 3. 10. 1924, NVŠT 1924 - 1928,
3 roč., el., 24. 8 1928 vystúpil.
16. Fábry, Karol * 15. 10. 1916 Levoča, e. av., slov., Spišská Teplica (Spiš.
N. V.), priemyselná škola Chomutov, i. 12. 12. 1936, ČVŠT Brno 1936 –
1939, NVŠT Brno 1939-1940, 4 roč., el.
17. Faith, Ľudovít 2. 8. 1914 Poprad, r. k., slov., Vrútky (Turč. sv. Martin),
priem. Banská Štiavnica, i. 14. 12. 1935, ČVŠT 1935 – 1939, ch, 3 roč.,
18. Ferencz, Štefan * 18. 12. 1905 Spišská Nová Ves, žid., žid., nem., Spišská
Nová Ves, reálne gym. Spišská NV, i. 1. 10. 1923, NVŠT 1923 – 1927,
4 roč., s., 1. šsk. 30. 1. 1926 vyzn., 2. šsk. 29. 6. 1928 vyhovel.
19. Fuszmann, Ladislav * 2. 9. (rok narodenia neuvedený), Spišská Nová Ves,
žid., žid., reálne gym. Spišská NV, i. 6. 9. 1924, NVŠT 1924 – 1927, 3 roč.,
arch.
20. Gaul, Viliam * 1. 10. 1914 Spišská Belá (Košice), e. av., nem., Spišská
Belá, reálne gym. Kežmarok, NVŠT v Brne 1933 – 1935, i. 11. 5. 1935,
ČVŠT 1935 – 1936, NVŠT 1936 – 1938, 3 roč., s.
21. Geizler, Ondrej * 11. 9. 1903 Mezőkövesd (Maďarsko), žid., maď., Švábovce (Poprad), gym., i. 10. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1922, 1 roč., s.
22. Gottlieb, Mikuláš * 15. 1. 1904 Tápiógyörgye (Maďarsko), žid., žid.,
maď., Spišská NV, gym. Spišská NV, i. 17. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1926,
4 roč., el., 1. šsk. 20. 11. 1923 vyhovel, 2. šsk. 19. 12. 1925 vyhovel.
23. Grezmacher, Július * 18. 8. 1908 Huncovce (Kežmarok), ev. a., nem.,
Huncovce, priemyselná škola Brno, i. 26. 9. 1933, NVŠT 1933 – 1939,
5 roč., arch, 1. šsk. 5. 3. 1937 vd, 2. šsk. 1939 vyhovel.
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24. Gretzmacher, Ladislav * 14. 8. 1906 Huncovce (Kežmarok), e. av., nem.,
Huncovce, priemyselná škola Kežmarok, i. 7. 10. 1926, NVŠT 1926 –
1933, 4 roč., s., 1. šsk. 28. 2. 1931 vyhovel, 2. šsk. 28. 4. 1933 vyzn.
25. Hanula, Vojtech * 22. 4. 1916 Chrasť nad Hornádom (Spišská Nová Ves),
r. k., slov., Spišská NV, reálne gym. Spišská NV, i. 15. 12. 1934, ČVŠT
1934 – 1938, 4 roč., el., 1. šsk. 12.12.1936 vyhovel.
26. Henzély, Karol * 13. 7. 1909 Spišské Podhradie (Levoča), r. k., slov., Spišská NV, ČVUT Praha, i. 10. 12. 1929, ČVŠT 1929 – 1935, 4 roč., el., 1. šsk.
26. 10. 193320 vyhovel.
27. Herstein, Ernest * 9. 11. 1902 Levoča, žid., maď., Levoča, reálne gym., i.
15. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1922, 1 roč., ch.
28. Höflich, Eugen * 7. 5. 1903 Levoča, žid., žid., maď., Lipt. Sv. Mikuláš,
reálne gym. Levoča, i. 28. 9. 1922, NVŠT 1922 – 1927, 4 roč., ch, 1. šsk.
20. 2. 1926 vyhovel, 2. šsk. 3. 3. 1928 vyhovel.
29. Hrabovský (Hrabovzky), Zoltán * 27. 11. 1907 Gelnica, e. av., maď., Gelnica, reálne gym. Kežmarok, i. 30. 9. 1926, NVŠT 1926 – 1931, 3 roč., el.,
1. šsk. 28. 2. 1931 vyhovel.
30. Chmura, Jozef * 14. 3. 1911 Kubachy (dnes Kravany, Poprad), r. k., slov.,
Kubachy, reálne gym. Bratislava, ČVŠT 1932 – 1933, 1 roč., zem.
31. Christoph, Teodor * 23. 3. 1902, Marienhütte, Gelnica, r. k., nem., Jihlava,
VŠT Mníchov, NVŠT 1925 – 1926, zem., vyčiarknutý pre nezaplatenie
školného.
32. Ivánka (Ivanka), Imrich * 26. 7. 1904 Suchá Hora (Trstená), e. av., nem.,
Veľká (Poprad), reálne gym. Kežmarok, i. 25. 9. 1923, NVŠT 1923 – 1928,
4 roč., ch., 1. šsk. 30. 12. 1926 vyhovel, 2. šsk. 21. 6. 1931 vyhovel.
33. Janko, Jiří * 19. 4. 1920 Kežmarok, čsl., čes., Brno (Morava), reálne gym.
Pardubice, i. 16. 12. 1939, ČVŠT 1939 – 1940, 1 roč., s., 2. šsk. 25. 6. 1948
vyhovel.
34. Jekelfalussy, Gabriel * 29. 2. 1916 Spišská Sobota (Poprad), r. k., maď.,
Jaklovce (Gelnica), reálne gym. Bratislava, i. 30. 9. 1935, NVŠT 1935 –
1938, 2 roč., el., 1. šsk. 11. 12. 1937 vyzn.
35. Jelen, Štefan * 21. 12. 1919 Hobgart (dnes Chmeľnica, Stará Ľubovňa),
r. k., nem., Hobgart, gym. Bratislava, i. 27. 10. 1939, NVŠT 1939 – 1940
(1943), 1 roč., s., 1. šsk. 1. 6. 1942 vyzn., 2. šsk. 26. 3. 1943 vyzn.
36. Jelinek, Walter * 3. 9. 1921 Kežmarok, r. k., nem., Kežmarok, gym. Kežmarok, i. 9. 10. 1939, NVŠT 1939 – 1940, 1 roč., ch, 1. šsk. 14. 2. 1942
vyhovel, 2. šsk. 27. 3. 1943 v. d.
20

Dňa 13. 2. 1931 nebol pripustený k 1. šsk. a 25. 6. 1932 neabsolvoval skúšku. Komisia mu nariadila znovu si zapísať fyziku a deskriptívnu geometriu.
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37. Kárpáti, Ernest * 15. 3. 1901 Košické Hámry (Košice-venkov), r. k.,
maď., Krompachy (Gelnica), reálne gym. Rožňava, i. 4. 10. 1920, NVŠT
1920 – 1921, 1924 – 1925, 1 roč., s.21
38. Kiss, Eugen * 12. 1. 1902 Podolinec (Stará Ľubovňa), e. av., nem., Podolinec, i. 7. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1925, 4 roč., s., 1. šsk. 22. 1. 1924
vyhovel, 2. šsk. 17. 4. 1926 vyhovel.
39. Kiszely, Jozef * 17. 8. 1903 Spišská Nová Ves, r. k., slov., Spišská NV,
reálne gym. Spišská NV, i. 19. 9. 1921, NVŠT 1921 - 1922, 1 roč., s., vyčiarknutý pre nezaplatenie školného.
40. Klein, Tibor * 22. 4. 1912 Spišská Nová Ves, e. av., nem., Spišská NV,
priemyselná škola Brno, i. 7. 10. 1933, NVŠT 1933 – 1937, 3 roč., arch,
1. Šsk 16. 12. 1936 v. d., 2. 10. 1937 vystúpil.
41. Koch, Eduard * 29. 9. 1908 Resicabánya (Rumunsko), e. av., nem., Tvarožná (Kežmarok), i. 30. 9. 1927, NVŠT 1927 – 1930, 3 roč., ch, 1. šsk.
vyhovel.
42. Koromzay, Friedrich * 5. 11. 1897 Spišská Nová Ves, e. av., maď., Spišská
NV, VŠT Budapešť, i. 13. 11. 1934, NVŠT 1934 - 1935, 4 roč., ch, 1. šsk.
vyhovel.
43. Koromzay, Juraj * 4. 6. 1906, Spišská Nová Ves, e. av., maď., Spišská NV,
gym. Spišská NV, i. 9. 10. 1924, NVŠT 1924 – 1930, 4 roč., el., 1. šsk. 18.
1. 1929 vyhovel, 2. šsk. 27. 12. 1930 vyzn.
44. Kovalčík, Viktor * 27. 6. 1920 Jamburk (Ямбург, mesto v Sankt Peterburgskej gubernii), r. k., slov., Kežmarok, reálne gym. Kežmarok, i. 17. 12.
1938, ČVŠT 1938 – 1939, 2 roč., ch.
45. Kozempel, Ján * 3. 8. 1913 Veľká (Poprad), e. av., slov., Matejovce (Poprad), priemyselná škola Košice, ČVŠT 1932 – 1937, 4 roč., el., 1. šsk. 8. 2.
1935 vyhovel, 2. šsk. 1938 vd.
46. Král, Aladár * 1901 Spišská Nová Ves, nem., Spišská NV, NVŠT 1936
– 1937, 4 roč., s, 2. šsk. 30. 3. 1938 vyzn.
47. Kraus, Tibor * 15. 4. 1912 Kežmarok, a. v., nem., Kežmarok, i. 8. 10.
1930, NVŠT 1930 – 1939, 5 roč., 8. 2. 1932 vyzn.
48. Kuchár, Alexander * 25. 10. 1908 Spišské Podhradie (Levoča), e. av.,
nem., Spišská NV, reálne gym. Spišská NV, i. 24. 9. 1926, NVŠT Brno
1926 – 1928, i. 24. 11. 1928, ČVŠT 1928 – 1932, 5 roč., A, 1. šsk. 21. 6.
1930 vyhovel, vystúpil.
49. Langfelder, Fridrich * 29. 8. 1903 Kežmarok, žid., nem., Harmanec (Banská Bystrica), NVŠT Praha, i. 20. 10. 1923, NVŠT 1923 – 1924, 4 roč., el.,
2. šsk. 30. 5. 1925 vyhovel.
21

V šk. r. 1930/31 študoval kurz poisťovacej techniky.
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50. Lángh, Eugen * 29. 10. 1903 Harichovce (Spišská Nová Ves), Spišská NV,
reálne gym. Spišská NV, i. 10. 10. 1924, NVŠT 1924 – 1925, 1 roč.
51. Lauff, František * 28. 2. 1915 Slovenská Ves (Kežmarok), e. av., slov., Slovenská Ves, reálne gym. Prievidza, ČVŠT 1938 – 1939, 1 roč., vyčiarknutý
pre nedostavenie sa k imatrikulácii r. č. 1924/9.
52. Loibersbeck, Tibor * 3. 8. 1919 Vondrišel (dnes Nálepkovo, Spišská NV),
e. av., nem., Bratislava, gym. Bratislava, i. 6. 12. 1938, NVŠT 1938 – 1940,
1 roč., el.
53. Loisch, Matej * 5. 9. 1913 Huncovce (Kežmarok), e. av., nem., Huncovce,
gym. Kežmarok, i. 6. 10. 1932, NVŠT 1932 – 1934, ČVST 1934 – 1935,
NVŠT 1935 – 1937, 4 roč., s., 1. šsk. 21. 6. 1935 vyhovel.
54. Lovay, Alexander * 21. 6. 1904 Koterbachy (dnes Rudňany, Spišská NV),
e. av., nem., Koterbachy, reálne gym. Spišská NV, i. 5. 10. 1923, NVŠT
1923 – 1926, 4 roč., s., 2. šsk. 23. 6. 1928 vyhovel.
55. Lumtzer, Viktor * 8. 1. 1904 Ľubica (Kežmarok), e. av., nem., Ľubica,
reálne gym. Kežmarok, VŠT Berlín, i. 2. 10. 1922, NVŠT 1922 – 1924,
2 roč., s.
56. Lux, Edmund * 6. 10. 1901 Veľká (Poprad), e. av., nem., Veľká, reálne
gym. Kežmarok, i. 22. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1925, 4 roč., s., 1. šsk. 14. 5.
1924 vyhovel, 2. šsk. 26. 6. 1926 vyhovel.
57. Matonok, Jozef * 16. 5. 1914 Spišské Hanušovce (Spišská Stará Ves),
r. k., slov., Spišské Hanušovce, reálne gym. Levoča, i. 14. 12. 1935, ČVŠT
1935 – 1939, NVŠT 1939 – 1940, 5 roč., 1. šsk. 11. 12. 1937 vd, 2. šsk. 14.
12. 1940 vd., SVŠT v Bratislave mu 20. 5. 1949 nostrifikovala diplom.
58. Mauritz, Vilém * 26. 12. 1911 Gelnica, e. av., nem., Gelnica, priemyselná
škola Košice, i. 11. 12. 1930, ČVŠT 1930 – 1934, 4 roč., el., 1. šsk. 16. 12.
1932 vd, 2. šsk. 17. 6. 1935 vyhovel.
59. Mestyanek, Edmund * 10. 7. 1908 Žilina, r. k., maď., Spišská NV, i. 4. 10.
1927, NVŠT 1927 – 1932,22 4 roč., el., 1. šsk. 15. 11. 1930 vyhovel, 2. šsk.
12. 12. 1932 vyhovel.
60. Mikolik, Juraj * 22. 6. 1913 Kežmarok, e. av., nem., Kežmarok, reálne
gym. Kežmarok, i. 2. 10. 1931, NVŠT 1931 – 1934, ČVŠT 1933 – 1935,
NVŠT 1935 – 1940, 4 roč., el., 1. šsk. 21. 6. 1935.
61. Münnich (Münich), Koloman * 3. 11. 1899 Spišská Nová Ves, e. av., nem.,
Spišská NV, VŠT Budapešť, i. 2. 10. 1919, NVŠT 1919 – 1925, 4 roč., s.,
1. šsk. 12. 5. 1922 vyzn., 2. šsk. 12. 12. 1925 vyhovel.
62. Neubart, Friedrich * 26. 11. 1909 Budapešť (Maďarsko), r. k., maď., Spišská NV, reálne gym. Bohumín, I. 3. 10. 1926, NVŠT 1926 – 1930, 2 roč.,
A, vyčiarknutý pre nezaplatenie školného.
22

V šk. r. 1929/30 bol vyčiarknutý zo štúdia pre nezaplatenie školného.
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63. Neubart, Maurus * 2. 6. 1905, Spišská Belá (Kežmarok), žid., žid., Nowy
Sącz (Poľsko), i. 3. 10. 1928, NVŠT 1928 – 1931, 5 roč., A, 2. šsk. 21. 3.
1931 vyzn.
64. Paschko, August * 25. 8. 1905 Koterbachy (dnes Rudňany, Spišská NV),
r. k., nem., Koterbachy, reálne gym. Kežmarok, i. 5. 10. 1923, NVŠT 1923
– 1925, 2 roč., s.
65. Pásztor, Gejza * 13. 3. 1914 Gelnica, gr. k., maď.,23 Gelnica, priemyselná
škola Košice, i. 15. 3. 1934, ČVŠT 1934 – 1938, 4 roč., el., 1. šsk. 13. 12.
1937 vyhovel.
66. Payer, Július * 5. 2. 1897 Veľká (Poprad), e. av., nem., Veľká, priemyslová
škola Odenburg (Bohumín), i. 11. 11. 1924, NVŠT 1924 – 1925, 1 roč.,
zem., 28. 1. 1925 vystúpil.
67. Payer, Štefan * 28. 7. 1899 Veľká (Poprad), e. av., nem., Veľká, reálne
gym. Levoča, i. 15. 10. 1919, NVŠT 1919 – 1924, 4 roč., s., 1. šsk. 31. 1.
1923 vyhovel, 2. šsk. 13. 6. 1925 vyzn.
68. Pertl, Jozef * 5. 11. 1907 Kysak (Košice-vidiek), e. av., nem., Spišská NV,
reálne gym. Spišská NV, i. 5. 10. 1925, NVŠT 1925 – 1928, 3 roč., st., 14.
2. 1928 vyzn.
69. Piovarcsy, Ernest * 23. 11. 1906 Gelnica, e. av., maď., Gelnica, gym. Spišská NV, i. 3. 10. 1924, NVŠT 1924 - 1927, ČVŠT 1927 – 1928, NVŠT 1928
– 1929, 4 roč., el., 1. šsk. 24. 11. 1928 vyhovel, 2. šsk. 16. 5. 1931 vyhovel.
70. Pisarčík, Vojtech * 24. 11. 1900 Budapešť (Maďarsko), r. k., slov., Spišská
NV, reálne gym. Trnava, ČVŠT 1920 – 1921, 1 roč., s.24
71. Politzer, Július * 20. 6. 1902 Kežmarok, žid., nem., Žilina, reálne gym.
Levoča, i. 14. 10. 1921, NVŠT 1921 – 1922, 1 roč., st, vyčiarknutý pre nezaplatenie školného.
72. Pollner, Alexander * 24. 5. 1902 Besenyszög (Maďarsko), žid., žid., maď.,
Spišská Stará Ves, i. 10. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1924, 4 roč., ch, 1. šsk. 15.
12. 1922 vyhovel, 2. šsk. 27. 6. 1925 vyhovel.
73. Purtz, Dezider * 11. 2. 1904 Liptovská Belá (Lipt. Sv. Mikuláš), r. k., nem.,
Kežmarok, reálne gym. Kežmarok, i. 2. 10. 1923, NVŠT 1923 – 1925,
1 roč., s.
74. Roth (Róth), Imrich * 11. 1. 1905 Zabreš (Juhoslávia), žid., žid., maď.,
Bušovce (Kežmarok), i. 4. 10. 1922, NVŠT 1922 – 1925, 3 roč., el., 1. šsk.
10. 1. 1925 vyzn.
75. Rumpler, Pavol * 29. 6. 1905 Nižné Slovinky (Gelnica), r. k., maď., Vyšný
Medzev (Moldava n. B.), reálne gym. Košice, i. 3. 10. 1925, NVŠT 1925 –
1927, 1930 – 1931, 2 roč., el.
23
24

Do šk. r. 1936/37 uvádzal slovenskú národnosť.
Podľa zápisu prestúpil odbor chemického inžinierstva, ale v „nationálach“ sa nenachádza.
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76. Schiffer, Tibor * 17. 10. 1912 Gelnica, r. k., maď., Gelnica, priemyselná
škola Košice, i. 4. 10. 1934, NVŠT 1934 – 1935, 1936 - 1938, 4 roč., s., 1.
šsk. vyhovel.
77. Schwartz, Viliam * 9. 5. 1902 Levoča, žid., nem., Levoča, NVŠT 1921
– 1922, s.
78. Soltész, Artúr * 9. 8. 1899 Levoča, r. k., nem., Brno (Morava), reálne gym.
Brno, i. 7. 10. 1919, NVŠT 1919 – 1923, s., 1. šsk. 2. 6. 1922 vyhovel.
79. Somló, Jozef * 21. 10. 1906 Krompachy (Gelnica), žid., maď., Krompachy,
reálne gym. Kežmarok, i. 30. 9. 1924, NVŠT 1924 1 26, 2 roč., st.
80. Somló, Mikuláš *15. 4. 1908 Krompachy (Gelnica), žid., maď., Krompachy, i. 3. 10. 1925, 1925 1 27, 2 roč., poisťovací kurz
81. Szalai, Ladislav * 6. 5. 1904 Spišská Nová Ves, žid., žid., nem., Spišská N.
V., reálne gym. Spišská N. V., i. 1. 10. 1923, NVŠT 1923 – 1927, 4 roč., s.,
1. šsk. 30. 1. 1926 vyhovel, 2. šsk. 17. 12. 1927 vyhovel.
82. Szantó, Vojtech * 4. 5. 1901 Kežmarok, žid., maď., Kežmarok, lýceum
Kežmarok, i. 4. 10. 1919, NVŠT 1919 – 1922, 4 roč., ch, 1. šsk. 1. 3. 1922
vyhovel.
83. Szell, Attila * 4. 6. 1905 – 2. 9. 1939, Spišská NV, žid., nem., Spišská NV,
reálne gym. Spišská NV, i. 7. 10. 1924, NVŠT 1924 – 1939, 5 roč., arch, 1.
šsk. 26. 11. 1927 vyzn.
84. Szitar (Szitár), Edmund * 14. 12. 1902 Spišská Nová Ves, žid., nem.,
Spišská NV, reálne gym. Spišská NV, i. 1. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1924, 4
roč., ch, 1. šsk. 19. 1. 1924 vyhovel, 2. šsk. 12. 12. 1925 vyhovel.
85. Szlovenszký (Szlovenszki, Szlovenszky), Vojtech * 15. 7. 1904 Košice, e.
av., maď., Krompachy (Gelnica), stredná škola v Košiciach, i. 14. 11. 1922,
NVŠT 1922 – 1931, 4 roč., arch, 1. šsk. 31. 10. 1931 vyhovel.
86. Štefík, František * 30. 3. 1914 Spišské Podhradie (Levoča), r. k., čsl.,25
Spišské Podhradie, reálne gym. Levoča, i. 15. 12. 1934, ČVŠT 1934 – 1939,
i. 27. 1. 1940, NVŠT 1940, 5 roč., B, 1. šsk. 12. 12. 1936 vyhovel, 2. šsk.
1. 7. 1943 vyhovel.
87. Thern, Ladislav * 15. 8. 1903 Spišská Nová Ves, e. av., nem., Spišská
Nová Ves, reálne gym. Spišská NV, i. 17. 9. 1921, NVŠT 1921 – 1927,
4 roč., ch, 1. šsk. 31. 10. 1925 vyhovel, 2. šsk. 28. 6. 1927 vyhovel.
88. Tóth, Ladislav * 29. 8. 1914 Spišská Nová Ves, r. k., Spišská Nová Ves,
ČVUT Praha 1932 – 1937, NVŠT 1937 - 1938, 4 roč., 25. 1. 1927 vyhovel,
24. 4. 1940 vyzn. V šk. r. 1942/43 študoval na SVŠT v Bratislave 4. roč.
na oddelení zememeračského inžinierstva. 24. 3. 1950 absolvoval 2. šsk
na SVŠT v Bratislave.
25

V šk. r. 1934/35 uvádzal slovenskú národnosť.
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89. Tremka, Michal * 28. 5. 1901 Majerka (Košice), e. av., nem., Majerka, i.
14. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1925, 4 roč., el., 1. šsk. 20. 11. 1923 vyhovel,
2. šsk. 30. 6. 1926 vyzn.
90. Trompler, Alexius * 30. 6. 1899 Dobšiná (Rožňava), e. av., maď., Spišská
NV,26 gym. Rimavská Sobota, i. 7. 10. 1919, NVŠT 1919 – 1928, 4 roč., s.,
1. šsk. 21. 1. 1927 vyhovel, 2. šsk. 13. 4. 1929 vyhovel.27
91. Weisz, František * 5. 12. 1903 Nyíregyháza (Maďarsko), žid., maď., Majerka, Kežmarok, i. 20. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1925, 5 roč., B, 2. šsk. 5. 6.
1925 vyzn.
92. Winer (Wiener), Ľudovít * 11. 9. 1902 Spišská Nová Ves, žid., žid., nem.,
Spišská Nová Ves, i. 1. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1923, ch.
93. Wojciak, Jozef * 28. 10. 1919 Odorín (Spišská NV), r. k., slov., Odorín,
reálne gym. Levoča, i. 17. 12. 1938, ČVŠT 1938 – 1940, 2 roč., el.
94. Zwicker, Otto * 8. 5. 1901 Nižný Medzev (Moldava n. B.), r. k., nem.,
Kežmarok, i. 7. 10. 1920, NVŠT 1920 – 1930, 4 roč., s., 1. šsk. 21. 6. 1928
vyhovel, 2. šsk. 17. 12. 1930 vyzn.

26
27

V šk. r. 1919/23 uvádzal bydlisko Spišské Podhradie.
8. 12. 1928 neabsolvoval 2. šsk.
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ZIPSER STUDENTEN AN BRÜNNER TECHNISCHEN SCHULEN
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
Libor Bernát
In der Studie wird von uns die Gruppe von Studenten analysiert die aus der Zips,
s. h. den Bezirken Göllnitz/Gelnica, Kesmark/Kežmarok, Leutschau/Levoča, Deutschendorf/Poprad, Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves, Altendorf/Spišská Stará Ves und
Lublau/Stará Ľubovňa kam und entweder die Deutsche technische Hochschule oder die
Tschechische technische Hochschule in Brno/Brünn in der Zwischenkriegszeit besucht
hatten. Die Studenten, die in der untersuchten Gruppe berücksichtigt worden sind, wurden in der Zips geboren oder sie wohnten in diesem Gebiet. Unsere Studie basiert auf
den erhaltenen Primärquellen, insbesondere auf den Personalbogen, Studentenlisten,
Absolventenverzeichnissen, etc. Anhand dieser Quellen können wir die Anzahl der aus
der Slowakei stammenden Studenten bestimmen, sowie deren prozentuelle Vertretung
an der Gesamtanzahl der Studenten ermitteln. Im Weiteren werden auch die Geburtsund Wohnorte, die religiöse und die nationale Angehörigkeit, soziales Milieu und schulischer Werdegang thematisiert. Nicht zuletzt wird auch besprochen in welchen Jahren
und welche Studienrichtung sie in Brünn studiert hatten. Anschließend behandelt die
Studie die Studienerfolge der Studenten, insbesondere wie weit es die Studenten gebracht haben und ob sie die erste und zweite Staatsprüfung abgelegt hatten. Wir fragen
auch im welchen Alter und mit welchem Ergebnis sie dies taten und wie lange deren
Studiendauer betrug.
In den akademischen Jahren 1918/19 – 1939/40 studierten an der TTHS 24 Studenten und 80 Studenten studierten an der DTHS in Brünn. Zehn der Studenten besuchten beide Einrichtungen. Erwähnenswert ist, dass hier keine Frau aus der Zips studiert
hatte. Die Studenten aus der Zips machten an der TTHS 3,6 und an der DTHS 8,8
Prozent von allen slowakischen Studenten in Brünn aus. Am Ende der Studie wird ein
Verzeichnis der 94 Studenten mit den dazugehörigen Archivangaben angeführt. Für die
weitere Forschung wird es wichtig sein die Archivalien der tschechischen und deutschen technischen Hochschulen in Prag, wie auch den technischen Schulen im Ausland
zu bearbeiten. Auf diese Weise kann ein komplexer Überblick über die Formierung
der „technischen“ Intelligenz der Zwischenkriegs- und Nachkriegs-Tschechoslowakei
geschaffen werden, sowie deren Beitrag für die Zips.
Preklad: Filip Fetko
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NÚDZOVÉ STAVBY AKO SÚČASŤ PROJEKTU
POMOCI CHUDOBE NA HORNOM SPIŠI
ZAČIATKOM 50. ROKOV 19. STOROČIA
Helena Liptáková
Sociálna práca, sociálna starostlivosť, sociálna pomoc sú pojmy, ktoré sa
dnes skloňujú v národnom, európskom i svetovom kontexte. Stali sa predmetom vedných disciplín, dostali sa do programov obcí, miest, okresov, krajov,
vlád, nadnárodných štruktúr a organizácií. Problémy, ktoré pomenúvajú, a ich
riešenia nadväzujú na historickú reťaz sociálno-politických opatrení smerujúcich k zlepšeniu podmienok obyvateľstva v rámci daných hospodárskych
podmienok krajiny. Jedným jej ohnivkom sme sa zaoberali v našom príspevku
do minuloročnej ročenky Z minulosti Spiša.1 V ňom sme sa zamerali na projekt sociálnej pomoci habsburgskej vlády v čase ekonomickej krízy v prvej
polovici päťdesiatych rokov 19. storočia obyvateľom horného Spiša formou
núdzových dodávok obilia. Šlo v podstate o nákup obilia za štátne peniaze
za čo najnižšie ceny a jeho následné prideľovanie obyvateľstvu na pôžičku
za nízky úrok s dlhodobým termínom splatenia. Poskytovanie obilia vidieckej
chudobe predstavovalo však len jednu rovinu tohto projektu. Jeho druhou rovinou bol zámer vytvoriť pre chudobných vidiečanov na severe Spiša pracovné príležitosti a z ich zárobkov získať späť vynaložené finančné prostriedky
na núdzové dávky obilia.
Verejné práce boli stále špecifickou formou zamestnávania a siahla po nich
i Rakúska monarchia v čase realizácie projektu zmierňovania núdzovej situácie v župách postihnutých hladomorom.2 Vláda na základe prieskumu stavu
cestnej siete3 v spolupráci s miestodržiteľstvom ako verejnosprávnou jednotkou zodpovednou za správu biediacich regiónov určila, ktoré stavby sa stanú
príležitosťou na verejné núdzové práce, t.j. núdzovými stavbami,4 a vydala
k tomu v roku 1851 svoje poučenie pre zodpovedných úradníkov:

1

2

3

4

LIPTÁKOVÁ, Helena: Starostlivosť štátu o vidiecku chudobu na hornom Spiši v 50. rokoch
19. storočia. In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, roč. XX,
2012, s. 87 – 112.
Štátny archív v Levoči (ďalej len ŠA L), Spišská župa (ďalej len SŽ), Núdzové písomnosti,
základné číslo 14816/1854, protokolové číslo (ďalej len Núdzové) 6241/1851.
V prílohe predkladáme mapu vtedajšej cestnej siete na hornom Spiši. ŠA L, SŽ, Administratívne
písomnosti (ďalej len Adm.) f121 5028/1858.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6172/1851.
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Poučenie
týkajúce sa núdzových stavieb
§ 1. Núdzovými stavbami sú stavby určené cisárom ako zdroj obživy pre
práceschopné, ale zárobkovo nečinné obyvateľstvo, ktoré sa ocitlo v núdzi
nie z vlastnej viny.
§ 2. Prípadné nesprávne pochopenie projektu s núdzovými stavbami môže
mať negatívny dopad na spoločnosť vo viacerých smeroch. Predovšetkým
u proletariátu môže vzniknúť mienka, že je povinnosťou štátu sa starať o živobytie ľudí, a pritom môže sa stať, že oni sami zanedbajú povinnosť, ktorú
má každý človek, a to starostlivosť sám o seba. Tým sa bude podporovať len
vyhýbanie sa práci; robotníci, ktorí sa dostanú na núdzovú stavbu, budú považovať účasť na stavenisku len za formálnu záležitosť, ktorá je potrebná na
to, aby ich viedli v pracovných zoznamoch, a výplatu budú očakávať za to, že
sú v evidencii, a nie za odvedenú prácu. Svojím postojom budú negatívne
ovplyvňovať aj slušných robotníkov. Do práce sa budú tlačiť nielen práceschopní, ale aj deti, ženy, invalidi a ostatná luza. Na stavby budú utekať ľudia
z fabrík, od živnostníkov i čeľaď z domácností.
§ 3. Tomu, čo bolo uvedené v § 2, majú zamedziť stavebné úrady a orgány,
ktoré sú určené na zavedenie a vedenie núdzových stavieb, a tieto majú prijať
také opatrenia, aby sa mohol naplniť zámer jeho Veličenstva.
§ 4. Núdzovou stavbou sa môže stať iba taký objekt, kde je potrebná len
telesná sila a kde sa nevyžadujú remeselné či iné odborné zručnosti. Povinnosťou stavebných úradov je vybrať takú stavbu, ktorá by bola vhodná na taký
účel, ale aby pri tom nebola zbytočná.
§ 5. Treba sa podľa možnosti vyhnúť veľkej koncentrácii robotníkov na jednom mieste, aby tu nevznikol veľký priestor pre špekulantov; tiež treba dbať
na to, aby robotníci mali ubytovanie neďaleko od pracoviska a aby sa nemuseli niekde tlačiť, čím by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich zdravia alebo morálky.
§ 6. Prác sa môžu zúčastňovať len úplne práceschopné osoby, zamestnávať
deti a neduživé osoby je neprípustné. Ale aj samotné práceschopné osoby možno prijať na núdzové stavby len vtedy, ak sa preukážu potrebnými potvrdeniami
od príslušnej vrchnosti, ktorá posúdi ich pomery.
§ 7. Nevyhnutná je preto dohoda s politickými úradmi ohľadom vydávania potvrdení, ktorými sa ich držitelia preukážu, že sú oprávnení zúčastniť sa
na stavbe. Pritom sa musí dbať na to, aby sa takéto potvrdenia nestali istým
druhom tovaru, s ktorým sa bude obchodovať. Tieto potvrdenia nemôžu ich
držitelia považovať za príkazy na prácu, na základe ktorých musí ich vedenie
stavby prijať bez ohľadu na to, či je ich na stavenisku treba. Na uskutočnenie
tohto opatrenia je preto nevyhnutné, aby určení úradníci politických úradov
stále spolupracovali so stavbyvedúcimi.
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§ 8. Pri veľkých núdzových stavbách je nevyhnutné, aby vedenie stavby
malo k dispozícii policajné úrady a ozbrojenú pomoc.
§ 9. Pred prijatím robotníkov treba zabezpečiť potrebné náradie. Zároveň
však treba zamedziť jeho rozvláčaniu a krádežiam.
§ 10. Robotníkov je treba podľa možnosti rozdeliť do skupín a každej skupine prideliť určitú pracovnú úlohu za presne stanovenú úkolovú mzdu tak, aby
po splnení úlohy sa táto mohla vyplatiť. Ľudí, ktorí sa takémuto režimu nechcú
podrobiť, treba okamžite prepustiť a z pracoviska, prípadne z jeho okolia, vykázať. Jednotlivé nádennícke práce sa môžu vykonávať len výnimočne, a to
tam, kde nie je možná úkolová práca. Vytyčovanie a vymeriavanie úkolových
pracovných úloh je úlohou stavebného vedenia.
§ 11. Výška mzdy musí byť len o málo väčšia ako je výška miestnej mzdy,
pretože práca na núdzových stavbách nemá byť prostriedkom na odlákanie
ľudí od iných prác ani dôvodom na vymáhanie vyšších miezd od ich chlebodarcov.
§ 12. Úradníci zapojení do núdzových stavieb musia si byť vedomí zložitosti tejto úlohy a pristupovať k jej realizácii s plnou vážnosťou. Nesmú podliehať emóciám a rôznym vplyvom. Nesmú sa obávať zakročiť proti robotníkom
v prípade nepokojov ani proti nim vystúpiť, keby mali neoprávnené požiadavky, a pritom si neplnili svoje povinnosti. Každý stavebný úradník, ktorý sa
dostane do takej situácie, sa môže presvedčiť, že jeho správnemu, a pritom
ľudskému konaniu, sa dostane viac uznania ako jeho váhavým alebo ustráchaným prejavom.5
Na základe výnosu miestodržiteľa zo 4. júna 18526 bola ako núdzová stavba schválená stavba cesty Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom v smere
na Sącz. Na jej realizáciu bolo predbežne vyčlenených 15 000 zlatých v konvenčnej mene. Na stavbe sa malo prednostne zamestnávať núdzou trpiace obyvateľstvo a z jeho zárobku sa hneď mala odrátať jedna pätina, alebo nanajvýš
jedna štvrtina, na úhradu predtým poskytnutej naturálnej pomoci. Uvedené
zrážky mali byť zaznamenané vo výplatných listinách. Hlavný župan Forgáč
pritom vyzýval župného náčelníka, aby nedopustil žiadne nekalé praktiky,
a o realizácii tohto opatrenia žiadal pravidelné hlásenia v 14-dňových intervaloch, a to presne ku 12. a 28. dňu v mesiaci.7
Úloha, pred ktorú boli postavení štátni úradníci, bola naozaj taká ťažká,
ako ju predvídalo vyššie uvedené vládne poučenie. Nával robotníkov pri
zemných prácach na ceste Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom narastal

5
6
7

ŠA L, SŽ – Núdzové 6676/1851. Preklad z nemčiny H. Liptáková.
Č. výnosu 11.455/1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 4306/1852. Forgáč vydal toto nariadenie 9. júna 1852.
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každým dňom. V druhej polovici septembra ich bolo viac ako 800. Jeden cestný komisár na ich manažovanie nestačil. Náročná bola už praktická stránka
akcie: výber a prideľovanie prác robotníkom, určovanie spôsobu ich realizácie, preberanie kameňa a piesku, evidencia fúr. Tomu ani ten najusilovnejší komisár nemohol venovať dostatočnú pozornosť, pretože svoj čas vkladal
do písomnej agendy: evidencie robotníkov, vyhotovovania týždenných zoznamov. Pretože práce prebiehali na rôznych miestach, do administratívy sa zapájal aj slúžny v Starej Ľubovni Persina. Zostavovanie výplatných zoznamov
s početnými rubrikami, vyratúvanie zrážok, vyhotovovanie sumárov výplatných zoznamov aj v odpisoch a týždenné vyplácanie miezd si vyžiadalo, aby
pracoval i v noci. Stávalo sa, že robotníkov vyplácal po večeroch a celú nedeľu, len s prestávkou počas omšových obradov. Požiadavka na pridelenie
druhého cestného komisára, ktorý by dohliadal na vlastné stavebné práce, bola
akútna.8
Priebeh prác sťažoval aj pomalý tok peňazí zo štátnej pokladne. Počasie
bolo pre cestárske práce priaznivé, tie teda napredovali a náklady na ne rástli.
Každého prísunu financií sa však musel okres opakovane domáhať.9
Župa dôsledne dbala na to, aby sa núdzových stavieb zúčastnilo len chudobné obyvateľstvo, predovšetkým to, ktoré dostalo núdzovú dávku obilia.
Zjavne ju znepokojil nezáujem o prácu na stavbe uvedenej cesty z okolia Spišskej Starej Vsi. Keďže do tejto oblasti bol prísun obilia za štátne peniaze značný, štátne orgány sa usilovali, aby aj nábor robotníkov odtiaľ bol adekvátny.
Župný náčelník opakovane tlačil na slúžneho v Spišskej Starej Vsi s ponukou núdzových prác.10 Z agendy slúžneho vyplýva, že župné prípisy iba vzal
na vedomie a písomne sa k nim nevyjadril,11 takže o príčine spomínaného
nezáujmu nemáme priamy dôkaz, ale domnievame sa, že istú rolu tu zohrala
aj vzdialenosť ku stavenisku.
Otvoreniu novej stavbárskej sezóny na jar v roku 1853 predchádzala porada krajinského stavebného riaditeľa Floriána Menapaceho, náčelníka dištriktuálneho stavebného úradu Viliama Festa, spišského okresného stavebného
inžiniera Jána Fabriciho a župného tajomníka Juraja Gálfyho. Menovaní sa
zišli 17. februára 1853 v Levoči a vyjadrovali sa k už pripravenej expertíze
okresného stavebného inžiniera ku núdzovým stavbám na Spiši. V nej Fabrici
ohľadom severného Spiša navrhoval najprv vyplanírovanie cesty cez Spišskú

ŠA L, SŽ – Núdzové 7420/1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 7420/1852.
10
ŠA L, SŽ – Núdzové 5920, 7143 a 7420/1852.
11
ŠA L, Slúžnovský úrad v Spišskej Starej Vsi (ďalej len SÚ SSV), Administratívne písomnosti
(ďalej len Adm.), 1390, 1464 a 1684/1852).
8
9
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Starú Ves a trasy od Lysej nad Dunajcom až ku premosteniu Dunajca pri zámku Nedeca, potom jej vysypanie granitom a zakrytie vápencom. Granit sa dal
vyťažiť v Dunajci a vápenec nalámať blízko nedeckého zámku. Fabrici výhľadovo rátal so stavbou mosta cez Dunajec. Tieto práce boli nasmerované ako
príležitosť na zárobok pre ľudí v okrese Spišská Stará Ves. Uvedená komisia
predpokladala účasť na stavbe 2 000 – 3 000 ľudí po dobu aspoň troch mesiacov. Uvažovala pritom s nákladmi 20 000 zlatých.12
Reakcia Miestodržiteľského oddelenia v Košiciach13 na podnety Spišskej
župy v záležitosti núdzových stavieb sa opierala o výnos guvernéra z 19. marca 1853,14 ktorým tieto stavby získali finančnú podporu, a tak Daňovému úradu
v Spišskej Starej Vsi bolo hneď poukázaných 3 000 zlatých. Vyplatiť ich bolo
možné na základe výplatných zoznamov, vyhotovených okresným inžinierom,
alebo potvrdených faktúr, a to len na daný účel. So znepokojením miestodržiteľstvo prijímalo správy o tom, že v skutočnosti veľa núdzou trpiacich ľudí
nechce pracovať, alebo aspoň nechce pracovať nepretržite, a že sa nechávajú
oberať úžerníkmi o veľkú časť svojej mzdy a prepadávajú alkoholu. Preto trvalo na tom, aby sa okamžite, keď sa stratí sneh a počasie to dovolí, začalo
so stavebnými prácami, pri ktorých by našlo obživu množstvo túlajúcich sa
chudákov. Župný náčelník mal v čo najkratšom čase po dohode s okresným
stavebným úradom informovať o otvorení stavby príslušný, v tomto prípade
staroveský okres a jemu podliehajúce obce. Potrebné poučenie a vysvetlenie
mali poskytovať miestni duchovní. Nábor na stavbu bol adresovaný najmä
tulákom a práceschopným ľudom bez roboty, vrátane mládeže po ukončení
povinnej školskej dochádzky. V tomto sa očakávala intenzívna spolupráca
s okresným stavebným úradom. Miestodržiteľ trval tentokrát na správach
o počte robotníkov zúčastnených na stavbách každých 8 dní. Efektívnejší dohľad na prácami mal zabezpečiť núdzový komisár,15 ktorý mal na mieste, kde
sa realizovala stavba, regrutovať robotníkov do práce, v nej ich aj udržať a pritom zamedzovať úžerníctvu, prípadne iným podvodom, a opilstvu.
Na tej istej porade sa dohodlo, že v okrese Stará Ľubovňa sa bude pokračovať pri podobných nákladoch v prácach na poštovej ceste Stará Ľubovňa
– Mníšek nad Popradom. Na stavbu bolo celkovo schválených takmer 30 000
zlatých.16 V čase porady bola z nich vyčerpaná iba asi jedna tretina, preto

ŠA L, SŽ, Adm. f 95 109/1859 - 1569/1853.
Bola vydaná dňa 9. apríla 1853 pod číslom 4957/1853. ŠA L, SŽ – Núdzové, 3522/1853.
14
Číslo 3714/926 g. ŠA L, SŽ – Núdzové, 3522/1853.
15
O funkcii núdzového komisára bližšie pozri Liptáková, s. 98.
16
Táto čiastka bola schválené na základe výnosu 11455 zo 4. júna 1852. ŠA L, SŽ, Adm. f 95
109/1859 - 1569/1853.
12
13
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o zostatok financií sa mal okres podeliť so susedným Hornotoryským slúžnovským okresom, ktorý mal tiež svojich núdznych.17
Menovaná komisia po negatívnych skúsenostiach s vyplácaním robotníkov a zúčtovaním finančných čiastok určených na stavby hľadala na výplatu
miezd nový spôsob. Slúžnovským úradom bola manipulácia s týmito financiami zakázaná a stavebný úrad pri plnení svojich povinností nemohol vyčleniť na výplatu zárobkov svojich zamestnancov ani ju zveriť cestárskym
majstrom či cestným komisárom. Preto bolo vyplácanie miezd nasmerované
na daňové úrady. Tie v stanovený deň v týždni na základe výplatných zoznamov robotníkov, ktoré mali vyhotoviť cestárski majstri alebo cestní komisári
podľa obcí, mali peniaze vyplatiť.18
V zmysle uvedených pokynov z miestodržiteľského oddelenia sa 12. apríla
1853 konala porada župného náčelníka Kraya, okresného inžiniera Fabriciho,
núdzového komisára Wiesnera a župného tajomníka Gálfyho, ktorí sa dohodli
na detailoch organizácie núdzových prác na Spiši.19
Povinnosťou štátnych orgánov bolo aj zabezpečiť pre robotníkov stravu.
V okrese Stará Ľubovňa pri stavbe cestného spojenia Stará Ľubovňa – Hraničné boli na tento účel uzatvorené zmluvy s miestnymi obyvateľmi, Annou
Hutníkovou pre stavenisko pri Hraničnom a Augustínom Flachsom pre stavenisko pri Starej Ľubovni. Išlo o dodávku chleba a polievky s hovädzím mäsom
a krúpami,20 a to na základe zmlúv, ktoré, ako vidno z nižšie uvedenej, boli
dôkladne vypracované:
Zmluva 21
o dodávke stravy pre núdznych pracujúcich na núdzovej stavbe v Ľubovni
uzavretá dnes s ľubovnianskym obyvateľom a hostinským
Augustom Flachsom na základe týchto podmienok:
1. Horemenovaný podnikateľ sa zaväzuje, že na núdzových stavbách v Ľubovni počas prác roku 1853 zabezpečí robotníkom denne stravu.
2. Strava, ktorú im bude dodávať, bude pozostávať z chleba a teplej mäsovej
polievky.
3. Chlieb sa musí vyrábať z nepokazenej ražnej múky (šrotovej múky) a musí
byť dobre a chutne upečený. Rovnako dobre musí byť pripravená aj polievka.
17
18
19
20
21

ŠA L, SŽ, Adm. f 95 109/1859 - 1569/1853.
ŠA L, SŽ, Adm. f 95 109/1859 - 1569/1853.
ŠA L, SŽ, Adm. VI h 12213/1855 - 3547/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 10/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
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4. Podnikateľ sa zaväzuje, že dodávku chleba a polievky prispôsobí počtu
robotníkov tak, aby strava nikdy nechýbala.
5. Pri rozdeľovaní jedál bude prítomný ľubovniansky strážmajster a bude
dohliadať na ich podávanie podľa zmluvy. Rovnako to bude kontrolovať
aj tunajší farár, okresný slúžnovský úrad a tiež príslušný cestný komisár.
Pritom sa bude sledovať aj zloženie, kvalita a konzumovateľnosť chleba
a polievky.
6. Chlieb sa bude rozdeľovať robotníkom denne zavčasu ráno a teplá polievka na obed.
7. Poskytnuté dávky stravy sa budú hradiť na konci týždňa v Daňovej pokladni v Ľubovni, a preto sa od podnikateľa aj od robotníkov vyžaduje nasledovný postup:
Každý robotník, ktorý bude brať stravu, si vyžiada deň vopred od ľubovnianskeho mestského strážmajstra písomnú poukážku na dávky chleba
a polievky a túto odovzdá podnikateľovi pri preberaní stravy.
Ten tieto poukážky zozbiera a predloží ich pri výplate mzdy robotníkom,
ktorá sa bude vyplácať v ľubovnianskej daňovej pokladni každý ôsmy deň.
Cestný komisár ich prevezme a podnikateľovi sa vyplatí úhrada stravy
zo zrážok zo zarobenej mzdy robotníkov. Vyrovnané stravovacie poukážky
budú uložené v c. k. Ľubovnianskom slúžnovskom úrade.
8. Podnikateľ nesmie na pracovisko priniesť alkohol a ani ho tam podávať.
9. Za správne dodržanie tejto zmluvy ručí podnikateľ svojím majetkom a ľubovniansky okresný slúžny má právo urobiť všetky potrebné opatrenia
na to, aby sa táto zmluva bezodkladne plnila.
10. Výška úhrady sa stanovuje za 1 bochník chleba podľa limitácie cien mesta
Ľubovňa na 13 grajciarov viedenskej meny.
11. Zmluva je pre uchádzača už na základe ponuky a po jej vyhotovení záväzná
a podnikateľ nemôže od svojich záväzkov odstúpiť skôr, ako ho ich zbaví
ľubovniansky c. k. okresný slúžny.
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnakých vyhotoveniach, z ktorých
jedno je opatrené úradnou pečaťou, a je vlastnoručne podpísaná zmluvnými
stranami v prítomnosti dvoch svedkov.
Ľubovňa, 28. apríla 1853
Wiesner
Núdzový komisár

Augustín Flachs

Vincent Persina
c. k. okresný slúžny

Leopold Ksensigh
c. k. okresný diurnista
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Podobne ako v Staroľubovnianskom okrese, i v Spišskostaroveskom okrese
sa vytvorili pracovné možnosti pri Nedeci a Spišských Hanušovciach s možnosťou stravovania poskytovaného zmluvne s Pavlom Krenom na stavenisku
pri Nedeci a Samuelom a Máriou Vesolovskými pri Spišských Hanušovciach.
Čakalo sa na inštrukcie cestného komisára a na financie. Daňová pokladňa
v Spišskej Starej Vsi síce písomný príkaz na vyplatenie miezd dostala, ale bola
prázdna.22
Začiatok prác na ceste Stará Ľubovňa – Hraničné bol plánovaný na 2. mája
1853, ale okresný stavebný úrad nezabezpečil žiadneho úradníka, ktorý mal
robotníkom dať technické pokyny. To vyvolávalo nespokojnosť ľudí, ktorí
prichádzali v húfoch do Starej Ľubovne so sťažnosťami na narastajúcu biedu.
Vznikali lokálne nepokoje. Keď sa napríklad slúžny Persina ukázal v Jarabine,
kde chcel riešiť jarnú sejbu, stretol sa s obyvateľstvom ostro protestujúcim
proti danej situácii. Obec sa obrátila priamo na Miestodržiteľské oddelenie
v Košiciach so žiadosťou, aby sa ľuďom už dlhšie neodopierala možnosť obživy na cestných stavbách. Mnohí obyvatelia v okrese už aj nalámali značné
množstvo kameňa a dožadovali sa výplaty či už u slúžneho alebo u núdzového komisára.23 Stavebný úrad mal však svoj dôvod na to, prečo sa nenáhlil
s realizáciou stavby: Bez peňazí na mzdy bolo nerozvážne zapojiť do stavebného procesu stovky či tisícky ľudí. Tým, že by sa robotníkom nezaplatila vykonaná práca, mohli by vládne orgány stratiť dôveru. Preto stavebný
úrad podmienil svoje konanie v tomto smere poukázaním financií potrebných
na tento účel do pokladne Daňového úradu v Starej Ľubovni.24
Situácia sa začala riešiť, keď miestodržiteľské oddelenie pridelilo 2 000
zlatých25 na pokračovanie stavby. Vtedy župný náčelník vyzval Okresný stavebný úrad v Levoči, aby sa okamžite pustil do práce. Okresný inžinier Fabrici teda určil na otvorenie núdzových prác asistenta Marciho, ktorý vzápätí
odišiel na pracovisko do Starej Ľubovne.26 Zároveň pokyn na začatie prác dostali aj slúžnovské úrady. Osobitné usmernenie bolo vydané pre Slúžnovský
úrad v Spišskej Starej Vsi, kde miestni starostovia a duchovní mali vyzývať
k účasti na týchto prácach všetkých práceschopných chudobných ľudí v obciach. Z pohľadu núdzového komisára totiž v tomto okrese vládla lenivosť
a nechuť k práci. Preto tento považoval za nevyhnutné voči takýmto nezamest22
23
24
25

26

ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 12/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 31/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 44/1853.
Minister pre verejné stavby uvoľnil na núdzové stavby v severných župách 70 000 zlatých.
Z toho župám Košickom dištrikte bolo pridelených 50 000 zlatých. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 46/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 43/1853.
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naným povaľačom zakročiť, primäť ich k práci, a tým zvýšiť počet robotníkov
na staveniskách, ktorý bol vtedy ešte veľmi nízky.27 Koncom jari ich bolo sotva
300, ale s určitým nárastom záujmu o prácu na cestách sa rátalo po ukončení prác na poliach a pri zvýšení miezd, ktoré sľuboval výnos Spišskej župy
č. 5047 z 25. mája 1853.28
Zvyšovaniu počtu robotníkov na staveniskách bránil ale na druhej strane
nedostatok náradia.29 V okrese Stará Ľubovňa, kde bol záujem o prácu značný,
okresný komisár bol nútený tento nápor riešiť tak, že dal v Podolínci vyrobiť niekoľko stovák malých obojručných kladív.30 Neočakávaný nával robotníkov31 bol náročný aj na organizáciu práce. Na piatich miestach pri Starej
Ľubovni ich pracovala viac ako tisícka. Stále jeden cestný komisár nestačil
ani s pomocou štyroch cestárov robotníkov rozostavovať, ukazovať im prácu,
dbať na poriadok, denne preberať výkony a napokon evidovať všetky vykonané práce v niekoľkohárkových výkazoch podľa mena, bydliska a čísla domu.
Cestný komisár zavalený prácou, sa znova dožadoval pridelenia ešte jedného
komisára a aspoň dvoch ďalších cestárov. Okrem toho bol už aj najvyšší čas
začať s prácami pri Hraničnom. Na ne čakali nielen všetci domáci robotníci,
ktorí sa nezapojili do prác pri Starej Ľubovni, ale aj ľudia z okresu Horná Torysa v Šariši. Odtiaľ bol tlak na poskytnutie núdzových prác obrovský, pretože
týmto ľuďom vrchnosť s ohľadom na potrebu budovania cestnej siete doma
zamietla vydať cestovné pasy za prácou do južných krajín. Keďže vyhliadka
na zamestnanie a zárobok doma sa im strácala, ich nespokojnosť tak narastala,
že štátne orgány sa nemohli ňou nezaoberať. Núdzový komisár Wiesner, ktorý
situáciu dôverne poznal, sa pokúšal presadiť čo najrýchlejšie otvorenie prác
pri Hraničnom. V opačnom prípade by bolo nevyhnutné zamestnať týchto ľudí
na stavbe cesty pri Starej Ľubovni.32
Na núdzového komisára naliehali aj robotníci s požiadavkou vyplatiť mzdu
za kameň nalámaný ešte zo začiatku jari 1853. Okresný stavebný úrad vydal
však zákaz prevziať tento kameň a stanovil, že robotníkom možno vyplatiť
len roztĺkanie kameňa a vysypávanie ciest štrkom. Wiesner, vedomý si tohto
zákazu, ale rovnako aj situácie v oblasti, upozorňoval župu, že zadržanie vyplatenia peňazí zarobených už pred pár mesiacmi robotníkom znásobí už aj tak
ich veľkú biedu.33
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 46/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
29
V okrese Spišská Stará Ves mali iba ho iba 54 kusov. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
30
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 54/1853.
31
Dňa 4. júna 1853 sa počet robotníkov pohyboval okolo 1200. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár
62/1853.
32
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
33
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853
27
28
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Úhrada miezd však naďalej viazla a tým, že ľudia museli dlho čakať na svoju výplatu, ich život v krajnej núdzi sa len predlžoval. Zlyhávali aj dodávatelia
chleba. Pavol Kren nedodával kvalitný chlieb, bolo ho treba nahradiť iným
dodávateľom, a to pekárom v Slovenskej Vsi. Augustín Flachs zrejme kvôli
nízkemu zisku odstúpil od dohody, preto bolo treba uzavrieť novú zmluvu, teraz s pekárkou Alžbetou Gotthardovou. V podstate bola totožná s predchádzajúcou.34 Bol z nej len vypustený článok o dodávke mäsovej polievky.35 Správa
núdzového komisára vysvetľujúca absenciu tohto článku vyznievala kuriózne.
Župnému náčelníkovi totiž oznámil, že o mäsovú polievku robotníci vôbec
nemajú záujem,36 pretože na ňu nie sú zvyknutí.37 Podľa neho uspokoja sa s kašou alebo iba so suchým chlebom. Zásobovanie stravou sa teda obmedzilo len
na dodávku chleba, čím však jeho spotreba stúpla až na 200 – 300 bochníkov denne. Núdzový komisár takýto nárast v spotrebe chleba videl aj v tom,
že robotníci nerešpektovali pokyn svojich richtárov vziať si so sebou do práce ovsený koláč, na ktorý boli naučení, v takom množstve, aby im vystačil
na viacero dní. Keďže robotníci nemohli za chlieb zaplatiť hneď, odložila sa
táto platba do prvej mzdy, z ktorej sa uhradila formou zrážky.38
Priebeh prác na núdzových stavbách bol pod stálym drobnohľadom nadriadených orgánov. Župa dôkladne sledovala počet robotníkov, množstvo
vykonanej práce pri lámaní a rozbíjaní kameňa, štetovaní a urovnávaní ciest
a samozrejme na to vynaložené náklady. Informácie o tom dostávala vo forme
výkazov tak, ako to nariadila vrchnosť, v pravidelných intervaloch.
Vyplácanie robotníkov však často viazlo, čo začali špekulanti zneužívať.
Tak napríklad Židia v okrese Spišská Stará Ves, najmä tí, ktorí bývali na ceste
medzi Reľovom a Nedecou, odkupovali od robotníkov lacno ich zarobenú
mzdu pred tým, ako im ju vyplatila daňová pokladnica, čím značne okrádali
chudobných ľudí. Štátne orgány v tomto smere sa obrátili s výzvou o spoluprácu na farára Demeka z Frankovej, od ktorého žiadali, aby im každý známy
prípad takého podvodu oznámil.39
Dochádzalo aj ku korupčným škandálikom. Účasť na núdzových prácach
bola totiž podmienená dokladom o tom, že záujemca o ňu je skutočne nemajetný, t.j. svedectvom chudoby, ktoré vydávali obecné úrady alebo duchovní.
V Kolačkove bol odhalený prípad, keď miestny notár vydával takéto potvrde-

ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
36
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 43/1853.
37
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 62/1853.
38
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 43/1853.
39
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 84/1853.
34
35
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nia za groš. Notár bol za tento čin zbavený funkcie a peniaze, ktoré za potvrdenia získal, bol povinný vrátiť. S týmto jeho prehmatom boli oboznámené
všetky obecné úrady v okrese a slúžil ako exemplárny prípad na potrestanie
podobných okrádačských pokusov.40
Celkovo však financií bolo málo a ich nedostatok spolu s nástupom žatevných prác obmedzil stavbu ciest. S oživením cestných prác sa rátalo
po žatve.41 Na stavbe cesty Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom sa očakávania sčasti naplnili, pretože tam sa do roztĺkania kameňa, vysypávania štrku a planírovania zapájalo týždenne v priemere asi 230 robotníkov, ale práce
na ceste Kežmarok – Krakov sa až do októbra takmer úplne zastavili. Tamojším robotníkom totiž nebola vyplatená väčšia časť mzdy ešte za práce vykonané do polovice júla.42 Núdzový komisár síce žiadal o dotáciu,43 ktorá bola
napokon odsúhlasená vo výške 2000 zlatých,44 čím sa jednak vyrovnal júlový
dlh robotníkom a jednak vyplatila čiastka ešte za nalámanie čiastočne aj roztlčenie kameňa,45 ale tým sa núdzová stavba cesty Kežmarok – Krakov ukončila.
Dňom 8. novembra 1853 sa s výnimkou prác na priehrade pri Starej Ľubovni
a čistení kanálov pri Hniezdnom ukončila napokon i núdzová stavba Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom.46
Na jar 1854 vláda pomoc štátu na odvrátenie núdzového stavu formou núdzových dodávok obilia i dotácií núdzových stavieb dekrétom č. 4427 z 24.
marca 1854 zrušila. Na nevyhnutnú pomoc umožnila vyčerpať ešte úspory krajinského úradu z roku 1853. Samozrejme, že tieto čiastky neboli veľké, preto
sa mohli použiť len tam, kde neboli iné možnosti - žiadne domáce zdroje ani
milodary.47
V súlade s týmto miestodržiteľské oddelenie schválilo na pomoc Zamaguriu 1000 zlatých na núdzovú stavbu Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa. Tu treba podotknúť, že v rámci šetrenia režijnými nákladmi bola zrušená
funkcia núdzového komisára a organizácia tejto stavby prešla do kompetencie
okresného inžiniera v Starej Ľubovni. Župný náčelník vyzval 11. apríla 1854
Slúžnovský úrad v Starej Ľubovni, aby dôsledne dbal na to, aby sa na núdzovej stavbe zúčastňovali skutočne iba núdzou trpiaci obyvatelia okresov Stará

ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 69/1853
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 93/1853 a 88/1853.
42
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 84/1853.
43
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 88, 93, 95/1853.
44
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 101/1853.
45
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 113/1853.
46
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 111/1853.
47
ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 3893/1854.
40
41
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Ľubovňa a Spišská Stará Ves. Duchovní, ktorí vydávali svedectvá chudoby,
mali toto starostlivo zvážiť.48
O napĺňaní uvedeného výnosu Miestodržiteľského oddelenia v Košiciach
župný náčelník toto oddelenie detailne informoval a zároveň ho upozornil,
že v okrese Spišská Stará Ves ostala nedokončená stavba cesty do Nedece.
Žiadal ho o pridelenie finančných prostriedkov aj na tento účel, pretože bieda v tomto okrese dosahovala vysoký stupeň.49 Tejto žiadosti viceprezident
miestodržiteľského oddelenia vyhovel.50 Pre Spiš uvoľnil ešte ďalších 5 000
zlatých, z ktorých 1 000 malo smerovať na stavbu nedeckej cesty. Na tejto
núdzovej stavbe sa mohol denne zúčastniť len obmedzený počet robotníkov,
a to jednak preto, aby sa ľahšie dala zvládnuť kontrola nad nimi a jednak preto,
aby sa umožnila pracovná príležitosť aj iným ľudom v núdzi. Spôsob, akým sa
malo striedanie cestných robotníkov realizovať, si mal určiť slúžny.51 Okresný
stavebný inžinier pripravil nasledovné pokyny pre cestného komisára v Spišskej Starej Vsi,52 ktorými sa bolo treba riadiť pri vykonávaní núdzových prác:
Cestnému komisárovi pánovi Martinovi Muranszkemu v Spišskej Starej Vsi.
Potom ako vysokoctené c. k. Miestodržiteľské oddelenie v Košiciach 26.
apríla tohto roku pod č. 2396 pridelilo na znovuotvorenie núdzovej stavby
na ceste Spišská Stará Ves – Nedeca c. k. Daňovému úradu v Spišskej Starej
Vsi 1 000 zlatých, dostanete, s nádejou, že to schváli župný úrad, príkaz, hneď
ako hore uvedený daňový úrad prevezme tých 1000 zlatých, na začatie núdzových prác na spomínanej ceste. Tak, ako minulého roku budete pôsobiť ako
cestný komisár. Svoju pozornosť budete venovať najmä tomuto:
1) Týchto prác sa môže zúčastňovať len skutočne núdzou trpiace obyvateľstvo,
práceschopné obyvateľstvo bez práce a osoby, ktoré majú na to potvrdenie
od miestnych úradov alebo farárov.
2) Počet týchto môže byť nanajvýš 150 osôb denne.
3) Vozenie kameňa na roztĺkanie bude zabezpečovať obec Frydman. Časť je
už k dispozícii a časť teraz núdzou trpiaci pripravujú do zásoby.
4) Bude sa pokračovať v lámaní vápenca v blízkosti nedeckého zámku.
5) Vápenec, ktorý je sčasti už pripravený na ceste a sčasti sa ešte len dovezie,
je treba roztĺcť a postaviť na kraji cesty v prizmách o veľkosti 36 kubických
stôp.
ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 3893/1854. Číslo výnosu Miestodržiteľského oddelenia v Košiciach
1839/pr z roku 1854.
49
ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 3893/1854.
50
Stalo sa tak 26. apríla 1854. ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 4517/1854.
51
ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 4517/1854.
52
SŽ f 95 109/1859 podčíslo 8480/1854.
48
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6) Prizmy, sčasti pripravené a sčasti práve pripravované, budú ukladať núdzoví robotníci na ceste zo Spišskej Starej Vsi až po most pri nedeckom zámku, a pritom treba dbať na to, aby prizmy ukladali vždy vtedy, keď cesta
bude trochu vlhká po daždi.
7) Účtovať sa bude tak, ako aj v minulom roku a ceny sa stanovujú takto:
– za lámanie 1 kubickej siahy vápenca na 1 zlatý v konvenčnej mene
– za rozbitie a postavenie jednej prizmy o veľkosti 36 kubických stôp 40
grajciarov v konvenčnej mene
– za položenie takejto prizmy 4 grajciare v konvenčnej mene.
8) Týždenné výkazy treba posielať podľa priložených formulárov v dvoch vyhotoveniach každú nedeľu poštou na kontrolu a potvrdenie okresnému stavebnému úradu.
9) Písací papier, potrebný na tieto výkazy, ktorého veľkosť musí byť taká, ako
tento papier, ako aj ceruzky a perá a kriedu potrebnú na označovanie kameňa a priziem, treba zahrnúť na zúčtovanie do výkazov.
C. k. Spišský okresný stavebný úrad. Nedeca, 14. júla 1854.
J. Fabriczy v .r.
Za správnosť odpisu: J. Fabriczy. Levoča, 20. júla 1854.
1 000 zlatých však do okresu neprišlo, pretože príkaz na ich vyplatenie
Daňový úrad v Spišskej Starej Vsi nezrealizoval. Ten, keď ho totiž dostal,
nemal v tom čase potrebnú hotovosť. Okresná finančná správa mu potrebný
obnos mala poslať prostredníctvom kežmarskej pošty, ale nestalo sa tak. Stavebný úrad preto odkladal otvorenie stavby, ale napokon s ňou v polovici júla
začal. Naliehavo však žiadal župu o prísun peňazí určených na výplatu pre
robotníkov v núdzi. Tie však neprichádzali, a tak sa v stavbe nepokračovalo.53
Vyšetrovanie tohto prípadu sa vlieklo až do leta 1855. Keďže v júli začali
sená a za nimi žatva, ľudia odchádzali za prácou na dolné Uhorsko a núdzové
stavby sa stali bezpredmetné. Župa teda požiadala miestodržiteľské oddelenie o poukázanie 1 000 zlatých pôvodne pridelených Starej Vsi do pokladne
Daňového úradu v Starej Ľubovni na dostavbu cesty Stará Ľubovňa – Mníšek
nad Popradom.54
Štát teda, ako sme uviedli vyššie, svoj projekt s núdzovými stavbami zhruba po dvoch rokoch zastavil. Miera jeho účinnosti je iste otázna. Život mnohých spišských horniakov zostal aj naďalej pod hranicou chudoby, ale vládny
53
54

ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 8480/1854.
ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 7888/1855.
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zámer vytvoriť pre najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva pracovné príležitosti
vnímame pozitívne. I keď jeho vlastná realizácia nebola tak šľachetná, ako
samotná myšlienka, predsa ukázal jednu z možností poskytovania sociálnej
pomoci. Nemožno si nevšimnúť, že vtedajšia vláda sa podujala naň aj s rizikom, ktoré so sebou niesol, t. j. s rizikom zneužívania sociálneho systému.
Proti tomuto však nastavila sieť absolutisticko-centralistickej verejnej správy
so štátnymi úradníkmi, ktorí mali realizáciu núdzových stavieb pod dozorom
a ktorí každému neduhu zasadili protiúder vo forme nového opatrenia.
Pri skúmaní jedného z prvých systematických pokusov moderného štátu
v oblasti sociálnej starostlivosti nemôžeme nevidieť spojitosť so súčasnosťou.
Takmer dvesto rokov sa vyvíja štátny sociálny systém a stále naráža na charakter akoby toho istého človeka.
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CHANTIERS ROUTIERS COMME UNE PARTIE DU PROJET
D´ASSISTANCE AUX PAUVRES DANS LA RÉGION DE SPIŠ SUPÉRIEUR
AU DÉBUT DES ANNÉES 1850
Après la révolution de 1848 – 1849, la Slovaquie entra dans la nouvelle époque
capitaliste sous les conditions économiques très défavorables. La misère persistante
fut rendue plus aiguë par la mauvaise récolte. La famine, qui décimait la population,
surtout la population des villages montagnards, força le gouvernement à prendre des
mesures visant à modérer la situation. Utilisant les fonds publiques, le gouvernement
acheta le blé, qu´ il distribuait en prêt aux affamés. Parallèlement, pour les campagnards
pauvres, il créait des occasions de travail sur la construction des routes, et puis, en déduction de leurs salaires, il récupérait au moins une partie des moyens financiers qu´il
avait payé pour le blé fourni aux gens en situation de pauvreté. Sur la base de l´analyse
minutieuse du réseau routier, il décida quels bâtiments deviendraient une occasion aux
travaux publiques. Entre autres, il se mit d´accord sur la construction des voies routières
importantes dans la région de Haut Spiš dans les arrondissements anciens, celui de Stará Ľubovňa et celui de Spišská Stará Ves. Ces routes furent orientées vers la Pologne.
Pour la mise en oeuvre du projet pour l´emploi de la population pauvre apte au travail,
le gouvernement intégra les fonctionnaires à tous les niveaux de l´administration publique. Ceux-ci d´une main distribuaient les moyens financiers nécessaires à la mise en
oeuvre du projet gouvernemental et de l´autre ils serraient la bourse imaginaire qui les
contenait, donc l´aide à la population appauvrie n´était pas du tout continue. En plus,
les fonctionnaires devaient prendre des précautions contre l´abus du système social,
qui était justement en train de prendre naissance. En outre, ils n´étaient pas suffisament prêts à maîtriser la foule, qui arrivait à flots irréguliers pour bâtir les routes. Les
rémunerations de la caisse nationale arrivaient trop lentement et cela fît naître l´usure
sous la forme des prêts fournis par les spéculants aux travailleurs pour leurs salaires
payés en retard. Qui plus est, à cause de l´obligation de procurer l´alimentation à ces
chantiers, les travailleurs perdaient presque tout la salaire. Il est vrai qu´en fin de compte, ce projet n´eut point de succès, et après presque deux ans, il fut terminé. Quand
même il démarra le premier programme social national, illustra la complexité de son
application et dévoila les risques de son détournement.
Preklad: Autorka
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VEĽKÁ VOJNA A MALÝ ČLOVEK
Roman Holec
Písať o prvej svetovej vojne je zdanlivo veľmi ľahká úloha, keď sa pozrieme na desiatky kníh, ktoré v priebehu roka 2014 k storočnici vojny vyšli,
na desiatky rôznych prístupov a koncepcií. Stačí si len dobre vybrať. Je to ale
rovnako veľmi ťažká úloha, lebo na takýto malý priestor možno sformulovať
len zopár tém, resp. myšlienok, aby mal náš výklad aspoň aký-taký zmysel.
Odpovede si treba tiež vybrať a skôr ich zjednodušiť, ako podať komplexne
a v celej zložitosti. Preto zámerom tohto príspevku bude uviesť tému prvej
svetovej vojny, utvoriť priestor, geopolitický rámec, v ktorom sa potom budú
pohybovať následné parciálne texty, navzájom sa stretávať a komunikovať.
Lebo to, čo bude všetkých spájať s týmto textom, je problematika vojny a čo
bude spájať všetkých okrem tohto úvodného príspevku, je navyše región Spiša.
Sústredíme sa na štyri triviálne otázky a pokúsime sa o nie práve triviálne odpovede:
1. Prečo vznikla vojna?
2. Ako vyzerala vojna?
3. Malý človek vo veľkej vojne
4. Aké boli dôsledky vojny?
1. Prečo vznikla vojna?
Vojna vznikla ako dôsledok atentátu v Sarajeve a útoku Rakúsko-Uhorska
na Srbsko. Iste, tak to začalo, ale po roku trvania vojny si už nikto za Františkom Ferdinandom a Srbmi ani nevzdychol. Dokonca aj porážka Srbska
po roku bojov bola skôr hanbou rakúsko-uhorských armád ako dôvodom
k oslavám a zadosťučineniu za atentát, ktorý už bol všetkými a každým zabudnutý. Príčiny vzniku vojny boli iné, a preto by vojna vznikla aj bez Sarajeva.
Každá z veľmocí, dokonca aj štáty, ktoré veľmocami neboli, mali svoje vlastné
dôvody na začatie vojny, svoje vlastné problémy, ktoré chceli vojnou vyriešiť
a ciele, ktoré chceli dosiahnuť. Pochopiteľne predovšetkým víťaznou a krátkou vojnou. Ako sa tvrdilo, kým spadne lístie zo stromov sme doma, neskôr
do Vianoc sme doma, potom do roka sme doma. Nakoniec domov začali
chodiť smútočné oznámenia. Státisíce padli tisíce, ba desaťtisíce kilometrov
od svojich domovov, mnohí nemali ani označený hrob. Malý človek vo veľkej vojne.
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Aké teda boli spomínané ciele? Rakúsko-Uhorsko potrebovalo vytrestať
Srbov, aby upokojilo národnostné pnutie vo vnútri svojich hraníc, aby potvrdilo, že na Balkáne má stále rozhodujúce slovo, aby dokázalo iným, ale hlavne
samo sebe, že je stále ešte veľmocou. Síce druhého rangu, ale veľmocou. Srbsko sa od prevratu z roku 1903 stalo úhlavným nepriateľom rakúsko-uhorskej
balkánskej politiky a jej hlavným oponentom.
Rusko potrebovalo po vojenskej porážke od Japoncov a diplomatickej prehre po anexii Bosny a Hercegoviny víťaznú vojnu ako soľ. Rovnako z geopolitického hľadiska, ako aj na paralyzovanie nespokojnosti vlastného obyvateľstva. Keby zanechalo Srbov svojmu osudu, stratilo by tvár a posledný
vplyv na Balkáne. Rusko potrebovalo navyše čiernomorské úžiny, lebo len
neobmedzený prístup do Stredozemného mora z neho robil kľúčového európskeho hráča. Rusko si bolo dobre vedomé všetkých svojich slabín, tlak
na vstup do vojny mu preto dávali cítiť aj zo západnej Európy.
Nemecko túžilo vojnou dosiahnuť postavenie, aké mu vzhľadom na získanú ekonomickú silu patrilo. Ekonomicky boli Nemci vo výhode, vojna
musela vypuknúť čo najskôr, kým ostatní ešte na ňu neboli pripravení. Nemecko chcelo expandovať mimo Európy a vybudovať si vlastnú koloniálnu
ríšu. Chcelo sa stretnúť v otvorenej konfrontácii s Veľkou Britániou, ktorá bola
svojim loďstvom rozhodujúcou prekážkou k tomu, aby sa Nemecko stalo prvou krajinou sveta.
Veľká Británia chcela práve tomuto zabrániť. Ekonomicky strácala dych,
potrebovala sa spamätať a ako boxer vedomý si, že nevydrží 15 kôl, bola odkázaná na nevyhnutnosť rýchlo knokautovať súpera a predísť rôznym lokálnym
konfliktom s Nemeckom mimo Európy. So svojou vojenskou flotilou si síce
mohli udržať dominanciu na moriach, ale nemohli Nemecko vojensky poraziť.
Francúzsko si líhalo a vstávalo s utkvelou predstavou revanšu. Pokorenie
z porážky Nemeckom, strata pôvodne francúzskych území, to boli rany, ktoré
čas nehojil, ale len jatril. Prostredníctvom úverov sa Francúzi snažili získať
vplyv aj na Balkáne (Srbsko, Bulharsko) a miešať tu karty, čím sa otvárali
nové možnosti na nové konflikty. Úvermi a financovaním stavby železníc sa
v závislosti od Paríža ocitlo dokonca Rusko. S ruskou pomocou si francúzske
armády na Nemcov trúfali.
Taliansko si spočítalo, že územné zisky na úkor Rakúska a na Balkáne mu
nezaručí ani neutralita, ani splnenie si spojeneckých záväzkov voči ústredným
mocnostiam, ale len a len spojenectvo s Dohodou. Tento kalkul mu nedovolil
dlhšie zotrvať v deklarovanej neutralite.
Srbsko posilnené víťazstvom v balkánskych vojnách túžilo po ďalšom
rozširovaní svojho teritória a snívalo o Veľkom Srbsku. Na začiatku aspoň
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o prístupe k Jadranskému moru. Srbský nacionalizmus mal veľký apetít a ešte
väčšie ambície.
Bulhari a Turci boli posadnutí revanšom a snahou o prinavrátenie všetkého, o čo v posledných rokoch prišli. Turci mali po mladotureckej revolúcii
odhodlanie zabrániť ďalším stratám svojej prestíže. Rumunsko v duchu hesla
– jediný sused, ktorý nás ešte nezradil, je Čierne more – si tradične počkalo
na vývoj situácie, na reakciu Bulharska a potom si vybralo spojencov.
Toto boli asi hlavné európske konflikty, ktoré sa inak ako vojnou riešiť
nedali. Napokon vojna bola – a to je dôležitý rozdiel oproti dnešku – prirodzenou súčasťou vtedajšej politiky a keď zlyhali diplomatické prostriedky, bez
problémov sa dalo slovo zbraniam. Rozbuškou bol Balkán, inde vojna vzniknúť ani nemohla. To napokon vedel už Bismarck pred desaťročiami, tu to bolo
najjednoduchšie, tu sa dal najľahšie nájsť aj vinník: Európa je dnes sudom
pušného prachu. Neviem, kedy príde k explózii, ale môžem povedať, kde sa
to stane. Nejaká hlúpa udalosť na Balkáne naštartuje katastrofu.1 Súčasne je
však známy jeho bonmot, že riešenie balkánskych zápletiek nestojí za zdravé
kosti jediného pomoranského granátnika. Zatiaľ čo František Ferdinand krátko pred Sarajevom tvrdil, že kvôli pár divým čerešniam sa na Balkáne viesť
vojna nebude, Bismarck preukázal lepší odhad. Nehralo sa o divé čerešne, ale
o geopolitické a ekonomické výhody. Nič neukazovalo lepšie na ďalekosiahle
nemecké ciele ako projekt bagdadskej železnice a vojenská prítomnosť v Turecku. Balkán bol teda aj pre Nemcov rozhodujúcim odrazovým mostíkom.
Uvedené a veľmi rôznorodé konflikty mali jedného spoločného menovateľa a tým bol nacionalizmus. Práve on dokázal najlepšie pomenovať národné
záujmy, nepriateľa, nevyhnutnosť vojny i vojnové ciele. A tie mal každý, dokonca aj Uhorsko, o ktorom sa zvykne hovoriť, že István Tisza nechcel vojnu,
že krajina bola proti svojej vôli vtiahnutá do vojny a stala sa doslova jej obeťou. Nebola to pravda, išlo skôr o mýty šírené po Trianone i dnes. Tisza mal
výhrady voči vojne (obával sa najmä rumunského útoku na Sedmohradsko),
ale po rozhodnutí začať ju, urobil všetko pre jej konečné víťazstvo, ba stal sa
symbolom vojny a ako jej symbol musel najprv odstúpiť z úradu a napokon aj
násilne zomrieť.2
Medzi vojnovými cieľmi Uhorska nájdeme ambície exploatovať Ukrajinu,
rozšíriť svoje územie na Balkáne a dokonca aj (spojenecká!) Sofia mala byť
maďarská. Ešte v lete 1918 formulovala uhorská politika svoje expanzívne

1

2

PIEKALKIEWICZ, Janusz: Der Erste Weltkrieg. Augsburg 1999, s. 9; JELINEK, Gerhard:
„Schöne Tage“ 1914. In: Der Erste Weltkrieg, Zeitreise Österreich, Sonderausgabe 2014, s. 12.
RAUCHENSTEINER, Manfried: Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie.
Wien – Köln – Weimar 2013, s. 766.
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imperiálne ciele, preto porážka vo vojne musela byť spojená s katastrofálnymi dôsledkami.3 Napokon proti uhorskému nacionalizmu stáli nacionalizmy
porobených národov, ktoré vojnu nevyvolali, ale s jej výsledkom spojili v konečnom dôsledku svoje najsmelšie ciele.
Preto ak povieme, že nacionalizmus mal prsty na spúšti, nepomýlime sa
rovnako, ako keď budeme tvrdiť, že práve veľmocenské a mocenské protirečenia a rozpory sa stali príčinou prvej svetovej vojny. Krátka a víťazná vojna
však neoslovovala len veľkých politikov vo vládach a na ministerstvách, nielen stratégov v generálnych štáboch, ale aj malého človeka. Prečo túžil malý
človek po vojne?
Predovšetkým preto, že nevedel, čo to vojna je. Európa skutočnú vojnu
nepoznala už vyše sto rokov, každý o nej počul len z rozprávania. O vojne ako
rytierskom – v zmysle čestnom – súboji, ktorý dáva životu zmysel a potrebný
– ako sa dnes tomu hovorí – adrenalín. Doba pred vojnou mala dva rýchlostné
stupne. Pre časť obyvateľstva, ktoré vnímalo jej dynamiku, bola dobou nervóznou, dobou neistoty a neurasténie. Ľudia sa prestávali orientovať v dynamickom vývoji, doslova ich valcovali stále nové výdobytky vedy a techniky,
ktorým nerozumeli a ktoré im svet obracali z nôh na hlavu. Čas sa zrýchlil
a oproti statickej nehybnosti života starých otcov, plynulo teraz všetko mimoriadne rýchlo, človek nevedel, kde a čo ho stihne zajtra. Aj slovenská dobová
literatúra je plná podobných typov. Neboli to postavy z ľudu.
Človek sa dostal do vzduchu i pod hladiny oceánov, zrýchlili sa prostriedky mobility. Ľudia neštudovali na jednej, ale na viacerých stredných i vysokých školách. Každých pár rokov bežne menili miesto svojho pôsobenia,
neraz tisícky kilometrov od seba. Vrcholilo vysťahovalectvo do zámoria
a na tieto cesty sa púšťali ľudia, ktorí nevedeli často čítať a písať a ktorí predtým neboli neraz ani len v okresnom meste. My ľudí spred vyše 100 rokov
neprávom podceňujeme, ale oni boli v skutočnosti – bez internetu, smartfónov
a televízie, bez dopravných lietadiel a rýchlovlakov – oveľa mobilnejší ako
my. Na prelome 19. a 20. storočia vyšla kolekcia pohľadníc, ktoré predstavovali budúci vzhľad jednotlivých miest, vrátane Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Šiah a ďalších. Pohľadnice ukazujú mestá s infraštruktúrou, ku
ktorej sme nedospeli ani v súčasnosti. Myslíme predovšetkým na rôzne typy
– aj individuálnych – lietajúcich strojov či nadzemnú magnetickú dráhu.

3

HOLEC, Roman: Trianon ako plač nad rozliatym mliekom a Uhorsko ako obeť vojny (Globálne
záujmy a vojnové ciele Uhorska). In: Dejmek, J. a kol.: Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha 2011, s. 89 - 112; FRIED,
Marvin Benjamin: Austro-Hungarian war aims in the Balkans during World War I. Palgrave
Macmillan 2014.
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Nikdy predtým sa neviedlo ľuďom tak „rýchlo“, nikdy neboli výkony ľudstva
také impozantné, ako v týchto rokoch.4 Svet sa na prelome 19. a 20. storočia
jednoducho vyvíjal tak dynamicky a prevratne, že to vlievalo ľuďom obrovský
optimizmus vo vlastné sily, v sily vlastného národa, v usporiadanie spoločnosti a v sputnanie prírody. Na minulosť s jej vojnami, hladomormi a revoltami sa pozeralo s opovrhnutím a dešpektom ako na barbarské recidívy, ľudia
verili, že dospelosť ľudstva sa prejaví práve v odstránení všetkého zla a násilia, že revolúcia vo vede a v technike nahradí všetky sociálne konflagrácie
a zmení ľudskú spoločnosť nezvratne, a teda oveľa účinnejšie. Neraz viera
v nezadržateľný „pokrok“ nadobúdala doslova náboženskú silu. V „pokrok“
sa verilo pomaly viac ako v Bibliu a jeho evanjelium dokazovali denne „zázraky“ vedy a techniky. Spomeňme známe dobové dielo Modernú utópiu z pera
Herberta Georgea Wellsa (1905), založenú na slobode jednotlivca a na viere
vo vedecko-technický pokrok.
Práve to však vyvolávalo neistotu a nervozitu. Veda a technika nadobúdali takú gigantickú silu, že vznikali vážne pochybnosti, či ľudia mentálne
dorástli na takúto výzvu. Vznikali obavy zo zlyhania civilizácie a z morálnej
dekadencie, zo zničujúcich dôsledkov priemyselného vývoja, ktorý postupne
zlikviduje nielen prírodu, ale i človeka ako svojho vlastného tvorcu. Rástol
strach z možného zneužitia moci a z možností, ku ktorým sa človek dostával
zdanlivo veľmi ľahko. Otvárali sa nožnice medzi životnými pomermi jednotlivých sociálnych vrstiev, kumulovalo sociálne napätie a do politiky stále viac
a intenzívnejšie vstupovala ulica. Sociálne zmeny a akcelerácia životného
štýlu, všade panujúca nervozita a najrôznejšie neurózy sa vnímali ako spoločensko-politické dôsledky dynamickej doby. Nech si pozrieme akúkoľvek fotografiu z dopravného ruchu vtedajších metropol, všetky mali jedno spoločné.
Pôsobili všelijako, ale v žiadnom prípade nie upokojujúco. Koncentrácia ľudí
v jednotlivých mestských aglomeráciách a v priemyselných slumoch vplývala rovnako deprimujúco a znervózňujúco a ak sme hovorili o neurasténii, tu
ležala jedna z jej príčin. Nervozita sa stala nielen umeleckým, ale i sociálnym a medicínskym refrénom doby, reakciou na jej technologickú dynamiku. „Som neurastenik. To je moja profesia a môj osud“, necháva prehovoriť
jednu zo svojich postáv Heinrich Mann v novele Pokušenie doktora Biebera
z roku 1898.5 Klinická prax zaznamenáva masový výskyt neurasténie, ktorá sa

4

5

Podrobne BLOM, Philipp: Der taumelnde Kontinent. Europa 1900 – 1914. München 2009,
s. 19 a nasl., 294 a nasl.
MANN, Heinrich: Doktor Biebers Versuchung. In: MANN, Heinrich: Novellen. Berlin – Weimar 1978, s. 461. Najnovšie LEESE, Peter: Shell shock. Traumatic neurosis and the British
soldiers of the First World War. Palgrave Macmillan 2014, s. 15 - 31.
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stáva vyslovene modernou chorobou. Zaujímavé, že hlavne chorobou mužov.
Odborníci hovoria o nervovej slabosti, neuróze, vyčerpanosti a úzkosti. Ako
huby po daždi rastú kliniky a sanatóriá. Objavujú sa prípady vražedných činov
v amoku, ktorých páchatelia bývajú uznaní ako nesvojprávni a chorí jedinci.
Vyskytol sa i ďalší masový jav, ktorý mužov frustroval a ubíjal. Muži
strácali svoju mužnosť, nadobúdali početné komplexy, umocnené strachom
z budúcnosti a všeobecnou nervozitou. Francúzi napríklad nemali nikdy toľko
mužov v armáde, bolo módou nosiť brady, ale ani uniforma, ani brada z vás
muža nespravili. Populácia klesala, počty sa dopĺňali prostredníctvom imigrantov. Nič na tom nemenili ani zákazy potratov a zákaz propagácie prostriedkov ochraňujúcich proti počatiu.6 Zolov román Plodnosť z roku 1899
vypovedal presne o tom. Pre nich všetkých bola vojna liekom, východiskom,
vyslobodením, zmenou. Preto to obrovské nadšenie umocnené nacionalizmom, ktorý sa vypustil ako džin z fľašky a už sa nedal zastaviť.
Pozrime sa na predvojnový stav prostredníctvom niekoľkých exaktných
údajov. V Rakúsko-Uhorsku sa podiel vojenských výdajov v rámci rozpočtu
od roku 1870 do roku 1910 znížil z 24,1 na 15,7 %. To však vôbec neznamenalo pokles v absolútnych číslach, keďže vojenské výdaje sa zvýšili z 80,2
miliónov zlatých na 227,50 miliónov. Relatívny pokles vyjadroval priority
a charakter štátnej politiky, ktorá sa dlhodobo vyhýbala zapojeniu sa do akýchkoľvek vojenských konfliktov.7 Veľká Británia vynakladala v pomere k obyvateľstvu na hlavu vyše 5x viac prostriedkov, Francúzi viac ako 2x, Nemecko
2,5x viac a dokonca aj Rusko a Taliansko vykazovali vyššie čísla. Rusko malo
zase najvyšší podiel zbrojných výdavkov v rámci rozpočtu.8
Treba povedať, že aj mnohé armády čakali na vojnu ako na spasenie.
Dôsledkom armády, ktorá nebojuje, bolo, že jej príslušníci strácali šancu
na mimoriadny postup a vyznamenania. Armáda, ktorá nebojuje, strácala bojové tradície a skúsenosti, lebo žiadne manévre ani cvičenia nedokázali nahradiť skutočnú bojovú realitu. Armáda, ktorá nebojuje, začína degenerovať. A to
bol prípad aj rakúsko-uhorskej armády. Prečítajme si Schnitzlerovho Poručíka
Gustiho, Musilove Zmätky chovanca Törlessa, Werfelovu novelu Nie vrah, ale
6

7

8

Išlo o istú výnimku z priebehu demografickej tranzície, keď pokles úmrtnosti sprevádzal
vo Francúzsku ešte vyšší pokles pôrodnosti (podieľala sa na tom vysoká miera sekularizácie
a zvyšovanie sobášneho veku, pričom celkový trend neovplyvnil ani štátny zákaz antikoncepcie). O spoločenskej a ideovej rovine tohto javu podrobne BLOM, c. d., s. 189 a nasl., 205 a nasl.
WISOCKI, Josef: Die österreichische Finanzpolitik. In: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918.
I. Band. Die wirtschaftliche Entwicklung. Wien 1973, s. 91. Dôležitý je celkový trend, lebo
rozpočtové čísla sú v prípade Rakúsko-Uhorska mimoriadne odlišné v závislosti od metodiky
výpočtov, započítania Bosny a Hercegoviny, vojnového námorníctva a ďalších problematických
otázok.
RAUCHENSTEINER, c. d., s. 55.
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zavraždený je vinný – a máme pred sebou tristný obraz armády, ktorá nevie,
čo so sebou a pre ktorú musela byť vojna vyslobodením. Ak chceme konkrétne
a reálne svedectvo vnútornej demoralizácie, spomeňme si na aféru plukovníka
Redla, ktorá šokovala i samotného cisára.
Naivné predstavy časti mladej generácie, že vojna z nich urobí skutočných
mužov, že bez skúseností so skutočným frontovým kamarátstvom sa nedopracujú k dospelosti a mužnosti, že vojna bude „katalyzátorom pokroku“, nehovoriac o už spomínanom nacionalizme, – to všetko robilo vojnu vítaným
a užitočným spestrením pomerne nudného života. Nuda stála protiklade s dynamikou doby, pričom každý vnímal buď jej jednu alebo druhú stránku. Z toho
pramenili aj úplne protirečivé pohľady na predvojnové roky.
Akoby bola doba vyjadrená dvoma rýchlostnými stupňami. O dynamike
a neistote sme už hovorili. Obdobie pred vojnou sa však vnímalo – paradoxne – aj ako obdobie istoty, kedy nič nehrozilo a na štrnganie zbraní si každý
zvykol a vedel, že sa nikdy ničím vážnym neskončilo. Išlo o optimistov, ktorí
verili, že v období rozmachu vedy a techniky sú ľudia dostatočne zodpovední
a vyspelí, aby sa vyhli akejkoľvek vojne. Najmä so zreteľom na hrôzy, čo prišli
neskôr, sa spomínalo na predvojnové mesiace s očividnou nostalgiou: Bol to
zlatý vek istoty. Všetko v našej takmer tisícročnej rakúskej monarchii akoby
boli založili natrvalo a štát sám bol najvyšším garantom tejto stálosti ... V tejto
rozľahlej ríši všetko stálo pevne a neochvejne na svojom mieste a najvyššie
stál staručký cisár; každý vedel ... že ak umrie, nastúpi iný a nič sa nezmení
v tomto dobre naprogramovanom poriadku. .... ... Všetko malo svoje pravidlá,
určitú mieru a váhu ... Ľudia neverili v barbarský úpadok, aký predstavovali vojny medzi európskymi národmi, tak ako neverili na bosorky a strašidlá.9
Nikdy sa ľudia podľa Stefana Zweiga necítili tak bezpečne ako na jar 1914.
Myslime na to, ak sa náhodou dnes tiež cítime mimoriadne bezpečne.10
2. Ako vyzerala vojna?
Prvá svetová vojna bola úplne iná ako všetky pred ňou. Bola totiž vojnou globálnou a skutočne svetovou, Veľkou s veľkým „V“, keďže zachvátila
nebývalý počet štátov a národov na všetkých kontinentoch.11 Na jej vrchole
9
10
11

ZWEIG, Stefan: Svet včerajška. Spomienky Európana. Bratislava 1994, s. 11, 13.
K tomu JELINEK, Gerhard: Schöne Tage 1914. Wien 2013.
Práve globálny charakter vojny zostáva aj po sto rokoch stále najväčším deficitom historického výskumu prvej svetovej vojny. Vieme len veľmi málo o mimoeurópskom priebehu vojny.
Rovnako zločiny proti ľudskosti a na civilnom obyvateľstve na východnom fronte a Balkáne
zostávajú otvoreným problémom.
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stálo v zbrani 74 miliónov vojakov. Po prvý raz sa vojna odohrávala na súši,
vysoko v horách, na vode, pod zemou, pod vodou i vo vzduchu. Po prvý raz
sa vojna rozšírila i na zázemie, kde ženy, deti a starci tiež doslova bojovali,
hoci inými prostriedkami. Pracovné nasadenie, hlad, choroby, sociálny tlak
– s tým všetkým sa museli vyrovnávať neúplné rodiny v zázemí frontov.
Po prvý raz nestáli panovníci a velitelia na čele bojujúcich armád, ale generálne štáby a veliteľské stany boli umiestnené neraz hlboko za frontom. Nerozhodovali veliteľské schopnosti, ale oveľa viac bojaschopnosť a odhodlanie
armády. Dokonca sa mimoriadny význam prikladal kvalite záložných dôstojníkov, ktorí sa skoro dostávali do veliteľských funkcií a rozhodovali potom
až do konca vojny.
O výsledku vojny však napriek všetkému uvedenému v konečnom dôsledku nerozhodovala bojaschopnosť armád a odhodlanie „malého človeka“ v uniforme, ale ekonomický potenciál krajiny. Tak ako sa naťahovalo trvanie vojny, tak rástol význam tohto faktora. Najlepšie to vidieť pri pohľade na mapu
európskych bojísk z leta roku 1918. Rusko bolo vyradené a na východe
po brestlitovskom mieri sa rozsiahle územia nachádzali pod kontrolou ústredných mocností. Na západe ostreľovali Nemci Paríž, od poslednej dvanástej
bitky na rieke Soči sa preniesli aktivity na Piavu a ani tu neťahali ústredné
mocnosti za kratší koniec. Malý človek v ktorejkoľvek uhorskej krčme sa mohol cítiť ako víťaz, v skutočnosti, napriek optimistickému stavu vecí na mapách, muselo a malo byť každému kompetentnému jasné, že vojna je prehratá.
Ekonomicky ústredné mocnosti skolabovali podstatne skôr.
V súvislosti s ekonomickým vývojom sa vrátime na začiatok vojny. Všetci
ekonomickí experti vo svojich analýzach upozorňovali, že vojna bude dlhá
a veľmi dlho aj nerozhodná, v žiadnom prípade ju nerozhodne jedna bitka.12
To so sebou prinesie hrozbu revolúcie. S podobnými predpoveďami sa jednotlivé štáty nemohli stotožniť a dlhú vojnu si nemohli ani ekonomicky dovoliť.
Preto v protiklade s predpoveďami hovorili napríklad Nemci (Schlieffenov
plán) len o krátkej a víťaznej vojne. Aj z propagandistických dôvodov sa dlhá
vojna nikdy nespomínala.
Ďalšou prognózou – protirečiacou prvej – bolo, že aj najvyspelejšie krajiny budú mať problémy s financovaním vojny a náklady na vojnu odradia
všetkých jej potenciálnych protagonistov. Vojna preto musí byť z objektívnych
dôvodov krátka. Táto predpoveď sa na rozdiel od prvej nepotvrdila, ekonómovia jednoducho podcenili schopnosť štátov zaobstarať si peniaze prostredníctvom úveru. Na druhej strane vojnu vedúce štáty (aj z ekonomických – verejne
12

Podrobnejšie FERGUSON, Niall: Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert. München 2013, s. 35 a nasl.
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nespomínaných – obáv) opätovne deklarovali, že vojna musí byť krátka. Treba
zdôrazniť, že ekonomická gramotnosť vedúcich politických predstaviteľov
nebola vôbec veľká. Podľa Karla Helfericha peniaze nehrajú žiadnu rolu, premiér Lloyd George nemal podľa Keynesa najmenší zmysel pre to, čo znamenajú peniaze. O to s väčšou nezodpovednosťou sa mohla vojna takých gigantických rozmerov rozpútať.
Národný dôchodok dohodových štátov bol v porovnaní s ústrednými
mocnosťami o 60 % väčší. Z hľadiska vyššie spomínaných schopností štátov
zaobstarať si dodatočne mimoriadne zdroje peňazí, to však bolo – aspoň
zo začiatku – úplne irelevantné. Vojna bola dlhá a ekonomicky i ľudsky mimoriadne náročná.
Ako vidieť, predpovede sa naplnili len čiastočne. Vojna bola primárne financovaná úvermi, ktoré sa realizovali štyrmi spôsobmi: krátkodobými pokladničnými poukážkami (postupne vytlačili zlato pri krytí emisií štátnych
obligácií), štátnymi dlhopismi, verejným upisovaním vojnových pôžičiek,
zahraničnými pôžičkami (tu zohrali úlohu najmä USA), daňami (uplatnili sa
najmä vo Veľkej Británii) a napokon vlasteneckými zbierkami (neskôr rekviráciami) zlata, drahých kovov, ocele a železa.
V Rakúsko-Uhorsku sa až 2/5 nákladov na vojnu (35,7 miliárd korún) pokryli pôžičkami rakúsko-uhorskej spoločnej banky obom vládam. Výsledkom
bolo, že sa tlačili stále nové peniaze a adekvátne narastala inflácia. V priebehu
vojnových rokov 1914 – 1918 suma peňazí v obehu narástla o 1396 % (teda
14x, podľa iných zdrojov až 16x), vo Veľkej Británii o 1154 % a v Nemecku
o 1141 %. Z bankoviek sa stali prakticky bezcenné štátne papiere. K rozhodujúcemu inflačnému prelomu prišlo v priebehu roka 1917.
Predvojnoví analytici a prognostici nepočítali s obrovskou úlohou verejného upisovania vojnových pôžičiek. Tie sa stali významným a pre vojnu
charakteristickým javom, rovnako dlho po vojne z politických i ekonomických dôvodov diskutovaným problémom. Francúzsko k pôžičke pristúpilo až
v novembri 1915, Veľká Británia ich vypísala len tri (o to viac využívala zahraničné pôžičky). Zato Nemecko vypísalo až 9 vojnových pôžičiek (od septembra 1914 do septembra 1918, spolu 98 za miliárd RM, čo predstavovalo až
60 % z vojnových nákladov). Rakúsko-Uhorsko vypísalo 8 vojnových pôžičiek a z nich sa pokryli 3/5 vojnových výdajov (53,7 miliárd zo spolu 90 miliárd vojnových nákladov).13
Práve vypísanie prvej z pôžičiek prispelo po prvých hektických mesiacoch
vojny k úbytku vkladov v peňažných ústavoch. Pôžička totiž pohltila značnú
časť z bánk vybratého kapitálu, keďže na štátne obligácie sa mohlo vyberať aj
13

Tamže, s. 246 a nasl.
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v čase moratória bez obmedzenia, pôžičky boli garantované štátom a výhodne
úročené (napr. 6,25 % pri druhej vojnovej pôžičke). Išlo o druh cenných papierov, ktorý emitovala vláda (štát) a v čase vojny o najlepšiu investíciu. Navyše sa tu dali „vlasteneckým“ spôsobom „vyprať“ obrovské zisky z dodávok
pre armádu. Predpokladom vyplatenia sľúbených úrokov však bolo víťazstvo.
Pôžičky mali byť potom aj s úrokmi vyplácané od roku 1920 až do päťdesiatych rokov 20. storočia.14
Vojnové pôžičky mali okrem finančnej mobilizácie aj ďalšie významné
funkcie: vnímali sa ako prejav vlastenectva a dôvery v konečné víťazstvo,
umožňovali účinnú mobilizáciu spoločnosti a propagandistické využitie vojnových pôžičiek nadobudlo nebývalé rozmery. Znamenali prostriedok konsolidácie verejného dlhu
Košická obchodná a priemyselná komora upísala na prvú pôžičku 50 000
korún, na ďalšie dve po 25 000 korún a na štvrtú 26 000 korún. Upísané sumy
neboli veľké, ak vezmeme do úvahy, že ročný plat tajomníka spolu s príplatkami (vrátane drahotného) a príspevkom na nájomné dosahoval 10 600 korún.
Úradný sluha pri komore dostával 1800 korún.15 Vo svojom komentári k výzve na upisovanie druhej pôžičky komora konštatovala, že je nemožné, že by
sa táto výzva nestretla s práve takým ohlasom ako prvá, veď ak existovala
generácia, ktorá sa mohla presvedčiť o potrebe vlasteneckého ducha a pripravenosti k obetiam, teda o tom, že ak budúcnosť a naša budúca existencia
môže byť otázna ako hazardná hra v kocky, tak dnešná to bola určite. Teraz sa
rozhoduje o našom osude a z tohto vedomia nech vytryskne veľké rozhodnutie:
všetko položiť, keď treba, na oltár vlasti, nech nie je márne krviprelievanie,
utrpenie a hrdinské sebaobetovanie tých, ktorí na bojiskách obetovali za vlasť
svoje životy, integritu a zdravie.16 Výzva košickej obchodnej a priemyselnej
komory pri príležitosti tretej vojnovej pôžičky v septembri 1915 už bola bez
patetických slov a pri jej propagovaní sa pragmaticky najviac upozorňovalo
na to, že nahromadené vklady na sporiteľných knižkách sa veľakrát iným spôsobom umiestniť nedajú.17
Ružomberská Úverná banka, najväčší slovenský peňažný ústav, prišla
od začiatku vojny do konca roku 1914 na stave vkladov o 677 000, korún

SANDGRUBER, Roman: Der Krieg als großer Gleichmacher. In: Der Erste Weltkrieg, Zeitreise Österreich, Sonderausgabe 2014, s. 15.
15
A kassai kereskedelmi és iparkamara 1915. december hó 21-én tartott rendes kozgyűlésének
jegyzőkönyve. Kassa 1915, s. 149.
16
A kassai kereskedelmi és iparkamara 1915. június hó 18-án tartott rendes kozgyűlésének jegyzőkönyve. Kassa 1915, s. 67 - 68.
17
A kassai kereskedelmi és iparkamara 1915. december hó 21-én tartott rendes kozgyűlésének
jegyzőkönyve. Kassa 1915, s. 147.
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z čoho 350 000 upísali vkladatelia hneď na prvú vojnovú pôžičku (spolu
za celú banku 624 700 korún).18 Martinská Sporiteľňa prišla v prvých mesiacoch vojny o 225 000 korún vkladov a keď prvá psychóza hektického vyberania opadla, začalo sa zbierať na vojnovú pôžičku, čo pre ňu znamenalo ďalšie
pustenie žilou v sume 430 000 korún.19 Najháklivejšie bolo, že investovanie
do vojnových pôžičiek sa deklarovalo ako vlastenecká povinnosť a nebolo reálne možné kohokoľvek od podobného činu odrádzať. Napriek tomu sa
v maďarskej tlači objavili obvinenia najmä voči „vidieckym“ ústavom, že
v strachu o svoje spod moratória vyňaté vklady agitujú proti upisovaniu prostriedkov na vojnové pôžičky. Do akej miery išlo o tendenčnú kampaň možno
s odstupom času len ťažko určiť, lebo banky sa bránili poukazovaním na to,
ako veľa upísali. Napr. správa ružomberskej Úvernej banky, ktorá bola upisovacím miestom pre väčšinu slovenských peňažných ústavov, upísala roku
1914 už spomínaných 624 700 korún. Pri bilancii roku 1917 však už konštatuje: Válečným požičkám venovali sme i v uplynulom roku (t. j. 1917 – R. H.)
väčšiu pozornosť a čulou agitáciou docielili sme, že na VI. válečnú požičku odviedli sme 2 680 000 korún a na VII. .... 3 590 000 korún, spolu na obe
6 270 000 korún.20 Na VIII. vojnovú pôžičku roku 1918 sa vyčlenilo už
len okolo pol milióna korún. V lete roku 1918 teda dospeli vojnové pôžičky
do svojej ôsmej emisie.
Po vojne sa pri interpretácii tých istých súm vždy zdôrazňoval presný opak,
teda ako „málo“ vzhľadom na svoje možnosti do týchto štátom garantovaných papierov banky investovali. O vojnových pôžičkách sa hovorilo ako
o takých, oproti ktorým sme sa vždy s rezervou chovali” 21 Aj Tatrabanka
si v tejto súvislosti neraz pomáhala ako vedela, napr. jej prešovská filiálka
na žiadosť košickej obchodnej a priemyselnej komory vykázala vo februári
1918 sumu upísanú celou bankou ako sumu len svoju.
Vyčítať bankám, že ešte ani v lete roku 1918 nemobilizovali svoje zdroje
iným, menej „vlasteneckým“ spôsobom, je rovnako nemiestne, ako ich obhajoba po roku 1918, že do upisovania na vojnové pôžičky boli nútení, že
k nim pristupovali s maximálnou rezervou a pod. Banky sa správali ekonomicky a primerane prostrediu, v ktorom pôsobili. Najmä ku koncu vojny obmedzovali lombardné obchody s vojnovými pôžičkami a snažili sa ich skôr bez
Archív Národnej banky Slovenska Bratislava (ďalej ANBS), Slovenská banka, kr. 10, Zápisnice
správy a výboru 1915 – 1917, Zasadanie správy Úvernej banky z 30. 8. 1915.
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veľkého rozruchu zbaviť. Martinskej Sporiteľni sa to v priebehu roka 1918
podarilo takmer bez zvyšku. Podľa výpočtov Milana Friča mali slovenské
peňažné ústavy po skončení vojny upísaných vojnových pôžičiek za 6 470 200
korún, čo nebolo veľa, pričom ich klientela upísala za 15 192 000 korún.22
Úloha štátu bola vo vojne obrovská a nezastupiteľná. Hovorí sa o štátnom monopolistickom kapitalizme ako o vrchole organizovaného kapitalizmu.
Podľa svetonázorovej orientácie sa hovorí aj o vojnovom kapitalizme či vojnovom socializme. Pre oba boli typické hospodárska militarizácia, centralizácia
výroby, spotreby, miezd, cien. Štátom plánovaná ekonomika nebola výmyslom socializmu, ale prvej svetovej vojny. Objavuje sa fenomén nútených prác
a pracovného nasadenia zajatcov.
Išlo o prvú priemyselnú vojnu, doslova podnikom s nepretržitou prevádzkou a súčasne išlo o poslednú vojnu dobojovanú ešte s predpriemyselnou
mentalitou. Akoby sa tu zrazili dva svety – husári so šabľami proti plameňometom, jazdecké oddiely kosené strojovými puškami. Zmysel pre vojenskú
česť a aristokraticky chápaný kódex cti na jednej strane a na druhej strane
zákerné plynové útoky alebo krysy najedené výbušnou látkou a vypúšťané
do nepriateľských zákopov. Kôň a tank. Bodák a gigantické delá s nosnosťou
40 kilometrov. Poštový holub a telegraf.
Vojna sa stala v 20. storočí systémovým elementom a integrálnou súčasťou
hospodárskeho vývoja. Len potvrdila skutočnosť, že vývoj vedy a techniky
akcelerovala vojna do takých rozmerov, aké by v mierových časoch jednoducho neboli možné. Chemický výskum v súvislosti s otravnými plynmi, fyzika
v súvislosti s balistikou, strojárenstvo v súvislosti s konštrukciou vojenskej
techniky, lietadiel i ponoriek, výroba rôznych náhradných látok a surovín
v gumárenskom, petrochemickom, potravinárskom priemysle a tak by sa dalo
pokračovať. Vznikali vedecké ústavy, vedci sa stali dôstojníkmi a pod rúškom
štátneho tajomstva sa investovali finančné prostriedky, o ktorých dnes, v čase
hlbokého mieru, nemôžu vedci nielen u nás, ale aj inde, ani len snívať. Práve
nové technické výdobytky, najmä automatické zbrane a výkonné delostrelectvo, vyvolávali medzi niektorými vojenskými stratégmi ilúziu, že vďaka nim
musí byť budúca vojna rýchla a krátka. Nikto ani vo sne nepredpokladal, že by
ľudia prežili vyše štyroch rokov použitia takej palebnej sily, akú mali jednotlivé štáty k dispozícii.
Nakoniec treba mať na zreteli ešte jeden rozmer vojny. Ešte predtým, ako
bolo treba poraziť nepriateľa na fronte, musel sa poraziť propagandisticky.

22

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Martin (ďalej LA SNK), sig. 65 G 1, FRIČ,
Milan: Prvé decénium v Československej republike, s. 798.
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Obrovskú úlohu v tejto vojne hrala propaganda.23 A ako konštatoval Kipling,
prvý, kto v tejto vojne prehral, bola pravda. Aj to bola príčina, prečo „malý
človek“ do konca nechápal, ako sa víťazná vojna dala tak rýchlo prehrať; to
bola príčina, prečo sa v hlavách „malých ľudí“ vytvárali klasické stereotypy
o nepriateľoch, ktoré umocňovali bojaschopnosť a odhodlanie vojakov. Taliani
ako zradcovia, Srbi a Bosniaci ako krutí hrdlorezi, Rusi ako negramotní a nekultúrni alkoholici, Briti ako chladní finančníci, Ústredné mocnosti ako divokí
Huni, koloniálne armády v radoch Dohody vypovedali údajne najlepšie o kultúrnej úrovni Západu, Česi ako zbabelci a to je len krátky prehľad stereotypov,
ktorými propaganda kŕmila svojich občanov.24
Vojna priniesla v našich podmienkach zvýšený antisemitizmus. Antisemitizmus sa šíril už aj medzi vládnucimi liberálnymi kruhmi, ktoré boli so židovskými elitami úzko prepojené a rovnako aj medzi najvyššou katolíckou
hierarchiou. Zhoršujúce sociálne postavenie obyvateľstva sa dávalo do protikladu s bohatstvom židovských podnikateľov, ba vytváral sa dojem, že vojna
umožnila obrovský vzrast ich bohatstva, pričom bieda obyvateľstva nebola
dôsledkom vojny, ale práve dôsledkom bohatstva židov.
3. Malý človek vo veľkej vojne
Ak dedinu desaťročia postupne morálne rozvracal kapitalizmus s vysťahovalectvom a obyvatelia miest „trpeli“ v dôsledku „divokej“ industrializácie, vojnových päť rokov sa stalo všeobecne platným akceleračným činiteľom
mravného rozkladu, umocňujúcim všetky predchádzajúce procesy. Dediny bez
mužov (maximálne so zajatcami v pracovnom nasadení), vojak na fronte bez
ženy (vojenské prostitútky), pohlavné choroby a migrácie obrovských armád,
pohlavné choroby ako možnosť dostať sa z uniformy a pod. K tomu úplné
zneistenie akýchkoľvek istôt, relativita života a smrti, obludnosť vojnovej kataklizmy – to všetko postavilo ľudí do dovtedy nepoznaných situácií a vyvolalo reakcie, ktoré by samé zaplnili jeden takýto príspevok.

Aspoň niekoľko príkladov na komparatívne texty GROßBONGARDT, Annette: Manipulierte
Wirklichkeit. Der Erste Weltkrieg. Der Spiegel Geschichte, 2013, č. 5, s. 96 - 99; EYBL, Erik:
Information. Propaganda. Kunst./Information. Propagande. Art. Wien 2010; JAMES, Pearl
(ed.): Picture this. World War I Posters and Visual Culture. Nebraska 2009; DOUGLAS, Roy:
The Great War 1914 – 1918. The Cartoonists´Vision. London 2005.
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JAWORSKI, Rudolf: Osteuropa als Gegenstand historischer Stereotypenforschung. Geschichte
und Gesellschaft, 13 (Göttingen 1987), Heft 1, s. 63 - 76; HAHN, Hans Henning – MANNOVÁ,
Elena (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen
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Túto úplne tabuizovanú tému ako prvý naznačil evanjelický teológ a originálny mysliteľ Ján Maliarik, a to (nepatrične a okrajovo) v memorande uhorskému ministerskému predsedovi Istvánovi Tiszovi z 1. 1. 1914. Maliarik ho
nazýval „oslobodzujúcim memorandom“, lebo v ňom deklaroval slobodu, nezávislosť a samostatnosť všetkých národov monarchie, Európy a celého sveta,
čo po prvý raz v dejinách platilo aj pre slovenský národ. V súvislosti s hrozbou vojny považoval všetku religiozitu a altruizmus, všetky modlitby a kázanie lásky k Bohu len za špinavú lož, pokiaľ národy trpia, vykorisťujú sa
a utláčajú. Pokračoval tézami, ktoré buď zabiehali za hranice reality (armády
sú nadbytočné inštitúcie, dôstojníci majú doslúžiť do svojho vymretia a dovtedy nech sú určení na humanitárne práce) alebo nemali mať v podobnom
memorande premiérovi miesto (postavenie sa proti zabíjaniu, týraniu zvierat
a pokusom na nich, proti požívaniu opojných nápojov, fajčeniu a šňupaniu
tabaku, proti uspokojovaniu pohlavného pudu mimo zákonitého manželstva,
proti používaniu ochranných prostriedkov pri pohlavnom styku ako čohosi
neprirodzeného a nemravného, znižujúceho človeka pod úroveň zvierat atď.).25
Prvé, s čím bol každý občan po vypuknutí vojny konfrontovaný, bola
starostlivosť o jeho finančné úspory. Štát v snahe udržať čo najviac peňazí
v bankách, ktoré potom mohli spolufinancovať vojnu, vyhlásil moratórium
na výber peňazí spolu s moratóriom na splácanie dlhov. Druhé opatrenie malo
hlavne sociálne účinky, aby sa rodiny bojujúcich mužov nedostali kvôli splácaniu dlhov do problémov. Moratórium však využili veľkí dlžníci ako banky
a priemyselné podniky, ktorým sa následnou infláciou nevyplácané dlhy neustále zmenšovali.
Ďalším dôsledkom vojny bolo takmer okamžité zmiznutie kovových peňazí z obehu. Inflácia znehodnocovala peniaze, klesala ich kúpna sila, a to len
zvyšovalo sociálne dôsledky vojny. Na otázku čo s peniazmi sa ako najlepšia
investícia ukazovali byť vojnové pôžičky. Jednoduchí ľudia sa len ťažko orientovali pri tlaku na zdanlivo tak výhodné upisovanie finančných prostriedkov,
ktoré boli často ich jedinými životnými úsporami. Navyše ich splatnosť, ako
sme už povedali, bola neoddeliteľne spojená s víťazstvom ústredných mocností a to sa vnímalo s postupujúcou vojnou čoraz viac ako jav stojaci v protiklade so záujmami slovenského človeka. Slovenský kňaz alebo učiteľ stál
v dileme, keď sa za ním ľudia prišli radiť, či dať peniaze na vojnové pôžičky.
Veľká ostuda bola s vojenskými pôžičkami. Ľudia sa ma radili, čo majú spraviť, či dať, či nedať. Povedať „áno“ som nemohol a „nie“ som nesmel, lebo
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LA SNK, sig. MJ 815, Spisy Jána Maliarika., Memorandum na min. predsedu Š. Tiszu (1. 1.
1914). Rovnako aj MALIARIK, J.: Svätý troj-úder... čili kriesenie z mrtvých slovenského národa. Brno 1928, s. 97 - 116.
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to by bola bývala vlastizrada, a vlastizradcov vtedy strieľali alebo vešali,
v najlepšom prípade internovali. Sám som upísal 200 korún, ale pri najbližšej
príležitosti som obligáciu predal, len raz som dostal úrok 6 %.26
Na konci vojny sa už robili špekulácie najrôznejšieho druhu. Ľuďom, ktorí
napr. upísali 100 korún, banka sľubovala za predaj pohľadávky doplatiť štyri
stovky do sumy 500 korún. Občan by mal nárok zo svojej stovky na štátom
garantovaný úrok 6 %, zo zvyšných štyroch „virtuálnych“ stoviek by však
dostal po 1 % (spolu teda 10 %) a zvyšok (5 % z každej stovky, teda 20 %) by
zostal banke.
Vojna mala celý rad ďalších sociálnych dôsledkov. Mnohé z nich nájdeme
presvedčivo zachytené v memoároch (zo slovenských majú najväčšiu výpovednú hodnotu Mladosť Margity Figuli, vydané spomienky učiteľa Eduarda
Oravského alebo rukopisné pamäti Ervína Holéczyho).27 Maďarský spisovateľ
Dezső Szabó vo svojom počas vojny písanom trojzväzkovom a veľmi kontroverznom románe plnom antisemitizmu a rasových diskurzov Al elsodort
falu (1918) má veľmi silnú scénu vojnovej dedinskej svadby. Miestny mladík,
vojnový veterán, ktorý sa pred vojnou neúspešne uchádzal o dedinskú krásavicu, si ju teraz bral za ženu. Ako zaslúžilý vojak a vlastenec sa dočkal odmeny.
Zariadila to vlasť a peniazmi vďační politici. Pred oltár predstúpila deva krása
prahumusu pevnej dediny, s bohatou, deti dávajúcou panvou, s pevnými nadájajúcimi prsníkmi, s krásnymi, krvou obehúvanými údmi, s koncentrovaným
teplom vo veľkých čiernych očiach.28 Prítomní politici a generáli žiadostivo
a so závisťou hľadeli na dievčinu a závideli ju jej nastávajúcemu. Tomu
chýbali obe nohy, ruka, časť sánky, ucho.... Keď krivkal k oltáru, jeho protéza
klopala, ako keď sa tlčie do rakvy. Prítomný Albert Apponyi po hymne v prejave prehlásil, že každý Maďar by si mal takto plniť svoju povinnosť. Prítomným pred očami v dôsledku týchto slov defiloval obraz: Videli päť miliónov
beznohých, bezrukých, dokmásaných Maďarov, ku ktorých okyptenému, krvavo zohavenému telu priviažu päť miliónov kvitnúcich panien ako v cintoríne
sa pasúce kravy k náhrobným krížom.29
Aj Timrava má podobné motívy, keď sa manželky pijanov tešia, že im
muža zabilo a manželky kalík sa tešia rovnako, lebo teraz majú počas vojny
muža doma. To všetko vypovedá o obrátených hodnotách vo vojne i po vojne. Štefan Gráf v románe Nábrežie Františka Jozefa spomínal, ako milá hlavného hrdinu nevydržala dlhé čakanie a vzala si krivého vodiča električky.
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Chlapov bolo predsa málo a muselo sa brať to, čo sa ponúkalo. Hronského
poviedka Gajdošov vojna kôň rozpráva o krivom vojenskom koňovi, ktorý sa
stáva v povojnovej dedine obrovským bohatstvom.
Vojna – ako vidieť – spôsobila absolútnu devalváciu hodnoty ľudského
života. Dokonca existovali prepočty, podľa ktorých boli dvaja nemeckí vojaci hodní piatich francúzskych. A podľa toho sa zvrátene prepočítavali straty na životoch a prínos jednotlivých vojenských operácií. Nebolo už cieľom
nepriateľa v ťažkých zákopových bojoch poraziť, ale vyslovene ho nechať vykrvácať. Obyčajný vojak pritom nemal pre generálne štáby žiadnu hodnotu,
počítalo sa od pluku alebo divízie.
Po vojne sa pokúsilo Andrew-Carnegie-Foundation prepočítať náklady
na vojnu, pričom sa zohľadnili aj materiálne škody a straty na ľudských životoch. S nebývalým cynizmom sa prepočítala na peniaze hodnota ľudského života, pričom sa zohľadnil očakávaný výkon v procese výroby zo strany
priemerného robotníka, z toho sa spravilo čosi ako diskont smerom do súčasnosti a zohľadnil sa aj stav výrobných síl v tej ktorej krajine. Hodnota mŕtveho
amerického vojaka sa vyčíslila na 4720 USD, ruský, srbský a turecký vojak
mal naproti tomu hodnotu len 2020 USD. Kdesi tu sa mohla pohybovať aj cena
malého slovenského človeka.30
Malého človeka na fronte i v zázemí postihlo aj ďalšie špecifikum tejto
vojny – hlad. Ten bol po prvý raz nasadený ako cielená zbraň. Obilie, múka,
mlieko a pod. sa stali strategickou surovinou. V máji 1915 sa jediný slovenský
poslanec Ferdiš Juriga v jednom zo svojich prejavov venoval predovšetkým
hospodárskym úlohám štátu vo vzťahu k jeho obyvateľom a vojne. Uvedomoval si zložitosť situácie, keď formuloval svoju víziu sociálneho štátu ako
základného predpokladu „záchrany pred hladom“. Volal po rekviráciách v jednotlivých továrňach v prospech najbiednejších, aby nezostali bez šiat, čižiem
a pod., volal po zriadení akýchsi dedinských generálnych štábov, ktoré sa mali
starať o rodiny frontových vojakov a zabezpečenie poľných prác. Vyslovil sa
k potrebe socializácie výroby, k princípom cenovej politiky, vojenskej výroby,
ako aj k rôznym parciálnym otázkam každodenného života počas vojny, napr.
k opatreniam proti stále sa šíriacemu alkoholizmu.31 V decembri 1915 rozvíjal
ďalej svoje hospodárske názory a dospel k záveru, že liberálny hospodársky
systém vo vojne zlyhal a je na štáte, aby organizoval výrobu a rozdeľoval
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31
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produkty. Ani socializmus, ani liberalizmus tu nie je dobrý. Ide o extrémy,
rovnako ako individualizmus a univerzalizmus, ktoré ich symbolizujú: Pravda
je v strede, v zospoločenštení ... na poli priemyselnej výroby. Treba ju urobiť
prístupnou pre spoločnosť.32 Išlo o hospodársku autarkiu v každej obci, o spoločné rozhodovanie a rozdeľovanie.
V čase, keď krajina stála „na vrchole víťazstva“, sa Juriga vrátil ku svojej
myšlienke hrdinských (slovenských) vojakov a navrhoval odmeniť každého
z nich kusom pôdy z nerentabilných veľkostatkov, ktoré by odkúpil štát.
Rovnako v prospech všetkých treba vytvoriť normy a pravidlá na riešenie
jazykovej otázky. Popri podobných zásadných návrhoch išiel Juriga často až
do takých detailov vojenského života, ktoré sa ťažko dali riešiť z parlamentu,
napr. nastoľoval otázky vojenskej disciplíny, rozšírenia pohlavných chorôb,
frontovej pošty, ženskej práce v zázemí a pod. V súvislosti s padlými sa často
vracal k ich zvečneniu do historickej pamäti. Nestačilo len v matrikách zapísať, že ktosi „padol hrdinskou smrťou“. Rovnako nestačilo zvečniť mŕtvych
do mramorovej dosky, ale navrhoval ustanoviť a pripomínať si Deň hrdinov.
Jeho myšlienkou bolo taktiež zasadiť v každej dedine ovocné stromy s menami padlých alebo spomienkové obecné lesíky: Píšme už teraz dejiny, a to
nielen dejiny generálov ako sme sa kedysi učili, ale treba zachytiť aj hrdinstvá jednoduchých vojakov. Veď to predstavuje obrovský historický poklad,
veľkú mravnú silu a obsah pre budúcnosť.33 Aby bolo vidieť, že štát si nielen
verbálne ctí svojich padlých, navrhol podstatne zvýšiť vojnovým vdovám ich
dôchodok a rovnako sa postarať o deti mŕtvych vojakov.
Ako vidieť, veľa sa hovorilo o spoľahlivosti, bojaschopnosti a lojalite
obyčajného slovenského vojaka. Konštatovali to početné správy i články,
ktoré boli súčasťou viacerých iniciatívnych pokusov Viedne o vyvinutie
tlaku na uhorského premiéra, aby poskytol Slovákom konkrétne ústupky,
posilnil tak medzi slovenskými elitami uhorské vlastenectvo a oslabil potenciálne česko-slovenské integráciu ríše ohrozujúce spojenectvo. István Tisza
však zostal pri „predvojnových“ sľuboch, spoľahol sa na víťazstvo zbraní

593. zasadanie z 9. 12. 1915. In: Az 1910. évi junius hó 21-ére hirdetett országgyülés képviselőházának naplója. 27. kötet. Budapest 1915, s. 370. V septembrovom prejave z roku 1916 sa
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a s aroganciou jemu vlastnou sa ešte roku 1917 vyslovil, že zo zákopov
a bitiek vráti sa domov pobožný a bohabojný národ a bude zas zaplňovať všetky kostoly.34
V bratislavskom Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra sú uchovávané
bohaté spomienkové nahrávky obyčajných „malých“ ľudí zo šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov minulého storočia z celého Slovenska, ktorých
pôvodným účelom bol výskum nárečí a dialektov. Na čo však mali 60- až
80-roční ľudia spomínať? Veľká časť z nich preto spomínala na prvú svetovú
vojnu. Vybrali sme malú ukážku, ktorá spomína na dobový Poprad: Bolo to
f seďemnástom, uosmeho augusta ... No, boľi sme v maďarskej armáďe a zme
išľi do tatrí na štiri mesiacena té ľižuvačky. Tan zme sa učiľi ľižuvať. Ch Popraďe zme vifasuvaľi ľíže, kažďí dostau také ľíže, koľko bou visokí, dve paľice,
dve sieťe na nohi, abi nehúpau f sňahu. A kedzme boľi tag vistrojení, tag zme
sa viviezľi hore do Tatrí do kamzíkovej chati. Tan zme boľi šťiri mesiace a tan
zme sa učiľi ľižuvať. To zme tam išľi voľáko v novembri a po šťir mesiacah zme
voľáko v marci išľi do Rumunska. Kedzme prišľi do tíh rumunskíh huor, tam
bolo toľko sňahu ako aj f Tatrách. Tan zme robiľi patróľe, stráže.35
Teraz sa pri obsahovej analýze jednotlivých výpovedí prišlo na to, že nielen
jazykové a štylistické prvky sú zaujímavé (predovšetkým pre jazykovedcov),
ale aj obsah týchto výpovedí, predovšetkým (ale nielen) pre historikov. Pravda,
jednotliví respondenti už dávnejšie zomreli a pýtať sa ich dodatočne nemáme
možnosť, ale aj tak majú ich spomienky nemalú výpovednú hodnotu. Vyplýva
z nich, a to mohli svoje spomienky po dlhom časovom odstupe už rôzne prikrášliť a zdramatizovať, že všetci na vojnu odchádzali so strachom a pri prvom
strete s vojnou neraz odhadzovali zbrane, utekali a skrývali sa. Všetci boli viac
ráz zranení, často ani nevedeli ako a striedali fronty s lazaretmi. Ich pohľad
na vojnu a zážitky nepotvrdzujú stereotyp udatného vojaka, ani skutočnosť,
že by vedeli za čo bojujú, ba dokonca nepotvrdzujú ani tradované stereotypy
o nepriateľoch (sympatie k Rusom, animozity k Maďarom či Talianom).
Keď sa pozrieme na počty dezertovaných vojakov, najväčšie rozmery dosiahli práve v rakúsko-uhorskej armáde. Do jesene 1917 sa približne 600 000
vojakov vzdalo bez boja nepriateľovi, predovšetkým Rusom. To bolo mimoriadne veľké číslo. Z neho sa 300 000 vzťahovalo na Čechov a Slovákov (prvých
viac ako druhých), 200 000 na Juhoslovanov a 100 000 na Rumunov.36 Z nich

K tomu podrobne HOLEC, Roman: Rok 1918 – Slováci medzi lojalitou k Uhorsku a k novej
republike. Česko-slovenská historická ročenka, 2009. Brno – Bratislava 2009, s. 17 - 33.
35
Archív nárečových textov Dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra,
3719, Polerieka (okr. Martin), František Cipár (nar. 1894, zapísané 1971).
36
ROMSICS, Ignác: Trianonská mierová zmluva. Bratislava 2006, s. 63.
34
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sa mnohí postavili proti Ústredným mocnostiam, čo bol úplne najvyšší stupeň
odporu voči monarchii a presvedčenia o nevyhnutnosti založiť vlastný národný štát.
Aj v diplomatických hláseniach sa dôsledne rozlišuje medzi údajne lojálnym slovenským ľudom a jeho politicky nie vždy spoľahlivou politickou
reprezentáciou. Rovnako v apríli 1918, keď boli zrejmé aktivity domáceho
českého odboja – poslaneckého zväzu a Národného výboru – sa v hlásení
budapeštianskeho nemeckého konzulátu konštatuje: Slováci ešte stále mlčia.
Psychika ľudu a jeho vnímanie vecí žije úplne oddelene od slovenskej inteligencie a slovenských politikov....37 Uvedené (a iné) pramene to (možno, žiaľ)
potvrdzujú.
4. Aké boli dôsledky vojny?
Bezprostredným dôsledkom bol taký počet mŕtvych a ranených, aký dovtedy žiadna iná vojna nezaznamenala. Málokto si uvedomuje, že napríklad
Veľká Británia zaznamenala štvornásobne väčšie straty na životoch ako v druhej svetovej vojne.38
Počty mŕtvych sa značne odlišujú a nie vždy je to len otázka inej metodiky.
Z tabuľky sú zrejmé aj obrovské straty na civilnom obyvateľstve, čo bol ďalší
nový fenomén vojny. Milióny zoslabnutých ľudí – tentokrát aj žien a detí –
padli bezprostredne po vojne za obeť pandémii španielskej chrípky (udáva sa
od 27 miliónov až po 50 miliónov ľudí) a tí v tabuľke uvedení nie sú, pričom
tiež išlo nepochybne o obete vojny. Rovnako pozoruhodné je prvenstvo Rumunska v podiele mŕtvych vojakov na číselnom stave armád.
Treba len zopakovať, že vojna spôsobila absolútnu devalváciu hodnoty
ľudského života. Materiálové bitky počítali aj s ľudským materiálom a sto tisíc vojakov neznamenalo v záujme dobytia akejkoľvek kóty nijakú prekážku.
Nezabúdajme, že mentalita vrahov z druhej svetovej vojny, protagonistov holokaustu a tzv. konečného riešenia, bola vo väčšine prípadov mentalitou ľudí
– účastníkov prvej svetovej vojny.
Svet po vojne už nebol nikdy takým ako pred vojnou. „Never such innocence again“ alebo „Nikdy viac nebudeme takí nevinní“, písal už v auguste 1914

Bundesarchiv Berlin, Politisches Archiv des Ausswärtigen Amtes, Oesterreich 92, Nr. 1, Bd. 25,
Wedel na Auswärtiges Amt, Budapest 19. 4. 1918. .
38
Podľa MATIS – STIEFEL, c. d., s. 78; Der Krieg. In: Der Erste Weltkrieg. Profil-thema, History,
č. 1 zo 4. 4. 2013, s. 43. V tabuľke sú hviezdičkou označené údaje z HIRSCHFELD, Gerhard –
KRUMEICH, Gerd – RENZ, Irina (eds.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Stuttgart 2014.
37
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Vojenské a civilné straty poþas prvej svetovej vojny

vojaci

civilisti

straty
spolu

Nemecko

2 400 000

%
z predvojnového
obyvateĐstva

%
padlých
vo vzĢahu
k armáde

300 000

2 700 000

4,0

15

400 000

1 400 000

2,7

19

1 846 000

3,6

1 584 000

3,5

12

2 040 000*
Rak.-

1 000 000

Uhorsko

1 460 000

VeĐká

1 184 000

Británia
Francúzsko

403 000

750 000*
1 140 000

570 000

1 710 000

4,3

16

694 000

1 309 000

3,8

14

900 000

900 000

1,7

15

1 800 000

1 800 000

3,4

125 000

125 000

0,1

128 000

1,7

1 330 000*
Taliansko

615 000
460 000*

Rusko

USA

4

117 000*
Belgicko

63 000

65 000

38 000*
8

Bulharsko
88 000*

28

Rumunsko
250 000*

19

Srbsko
250 000*

20

Turecko
325 000*

básnik Philip Larkin.39 A to ešte čakali na vojakov vyše štyri roky ťažkých
bojov. Ľudia, čo prežili vojnu, si niesli jej následky po celý život. „Stratená

39

MATIS – STIEFEL, c. d., s. 79.
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generácia“ sa už nedokázala normálne zaradiť do normálneho života. Mnohých prenasledovali psychické traumy a ďalšie nervové poruchy.
Vojna zohrala obrovskú úlohu pri emancipácii ženy a ženskej práce. Ženy
úspešne nahradili mužov v mnohých, dovtedy výlučne mužských povolaniach. Zhostili sa dokonca prác vo vojenskej výrobe. Po vojne sa preto rozšíril
prístup žien k volebnému právu a verejným aktivitám. So ženou sa začínajú
spájať úplne nové fenomény: krátke vlasy, cigarety, nohavice, šport a ďalšie
voľnočasové aktivity. Stefan Zweig upozorňoval, ako sa zrýchlili vzťahy medzi mladými ľuďmi počas vojny, keď od zoznámenia po svadbu neraz neuplynulo ani 10 dní, lebo toľko trvala dovolenka frontového vojaka a že sexualita
akcelerovala nevídaným spôsobom.40 To potvrdzoval aj Joseph Roth, keď vo
svojom nostalgickom románe zachytil, ako sa každý ženil, hoc aj s náhodnou
ženou, ktorú by si inak – v mieri – nevzal. Smrť skrížila svoje kostnaté ruky
aj nad posteľami, v ktorých spali vojaci so ženami, aj preto boli tieto vzťahy
a zväzky náhodné a povrchné, nezáležalo dokonca ani na rozkoši, hrôzu nikto
necítili a posledné vôle sa spisovali len zo samoľúbosti. Svadby robili smrť
vojakov menej nebezpečnou, smrti sa síce každý bál, ale dával jej podľa Rotha
rozhodne prednosť pred doživotným zväzkom so ženou. Zväzok so smrťou bol
podstatne trvalejší.41
Novou témou sa stala reprodukcia národa, a to aj pre už spomínaného poslanca Ferdinanda Jurigu. Podľa jeho výkladu nie na frontoch sa rozhodovalo o osude národa, lebo násilná smrť nebýva garanciou národnej budúcnosti.
Bola stratou pre súčasnosť, nenarodené deti sú však stratou pre budúcnosť.
Najvyššou hodnotou je život. Pritom v čase, keď väčšina chlapov bojovala
na frontoch, rodilo sa podstatne menej detí, čo mohlo mať v budúcnosti nedozerné následky. Uzavrieť manželstvo, lebo mimo neho si zrodenie dieťaťa
nevedel predstaviť, bolo spájané s nemalými prekážkami. Jurigov záver znel:
Keď máme vážne pred očami budúcnosť národa, vtedy treba odstrániť z cesty všetky prekážky modernej byrokracie. Treba zrušiť priveľkú byrokraciu
pri uzavieraní manželstiev.42 K tejto otázke sa podrobne vrátil ešte v prejave
z júna 1918.
Ešte rýchlejšie vývoj vzťahov medzi mužmi a ženami (ale nielen medzi
nimi) napredoval bezprostredne po vojne. čo súviselo so ženskou emancipáciou.43 Symbolizovala ju profesorka Jolanta Szatmáry, prototyp ženy v nohaZWEIG, c. d., s. 63 - 64, 128 - 129.
ROTH, Joseph: Kapucínska krypta. Praha 1969, s. 72.
42
636. zasadanie z 15. 6. 1916. In: Az 1910. évi junius hó 21-ére hirdetett országgyülés képviselőházának naplója. 30. kötet. Budapest 1916, s. 76.
43
Roku 1919 sa uzavrelo na území bývalej habsburskej monarchie takmer dvakrát toľko sobášov
ako roku 1914. (Zeitenlauf. In: Der Erste Weltkrieg. Profilthema, History, č. 1 z 1. 4. 2013, s. 10).
40
41
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viciach a s krátkymi vlasmi, potulujúcej sa po nočných baroch, ktoré – povedané slovami klasika, v tomto prípade Svetozára Hurbana Vajanského
– vychudujú na triesku, kúria papirosy, filozofujú do povetria a sú choro
sexuálne, teda tieto ženy zaútočili na vedúcu pozíciu muža a dožadovali sa
svojich práv.44 Prorocké slová Vajanského sa naplnili po vojne, keď padli
mnohé dovtedy tabuizované témy. Napokon nebolo náhodné, že prvá Katedra
sexuológia na svete vznikla v Prahe na UK už roku 1921.
Vojna obohatila aj slovnú zásobu. Pojmy ako „zem nikoho“, „kobercové
bombardovanie“, „blesková vojna“, „pozičná vojna“, „ochranný zákop“, „bubnová paľba“, „trenčkot“, „stíhačka“ a ďalšie sú výdobytkom tohto konfliktu.
Vojna sa stala v 20. storočí systémovým elementom a integrálnou súčasťou
hospodárskeho vývoja. Len potvrdila skutočnosť, že vývojom vedy a techniky
akcelerovala vojna do dovtedy nebývalých rozmerov. Ekonomické dôsledky
vojny boli rovnako obrovské. Reparácie, dlhy, zničená infraštruktúra. Bez významnej úlohy štátu si už nikto ekonomiku nevedel ani predstaviť. Pritom čím
zaostalejšia bola ekonomika alebo čím horší bol jej stav, tým väčšie úlohy pripadali štátu. Ekonomické myslenie rezignovalo na „voľnú ruku trhu“ a štátny
intervencionizmus sa stal doslova módou. Ľudia sa museli naučiť žiť s gigantickou infláciou, s povojnovou hospodárskou krízou, s ťažkosťami prechodu
na mierovú výrobu. V rokoch 1914 – 1921 sa zadlženie Veľkej Británie zvýšilo
11x, Francúzska 9x, Talianska 6x, Nemecka 16x. Spolu činil dlh 132 miliárd
dolárov. Aj preto panovala počas vojny taká (z propagandistických dôvodov
dobre skrývaná) nechuť k akémukoľvek separátnemu mieru, ktorý by aj tak
nič neriešil. Len víťazstvo mohlo všetko vyriešiť, pričom víťazstvo znamenalo nie prehru súpera, ale jeho totálnu porážku, úplne vykrvácanie, aby sa
mali z čoho nahradiť všetky ekonomické straty, ba aby vojna priniesla nielen
územný, ale aj okamžitý hospodársky zisk.45 Aj preto boli podmienky mierovej
konferencie voči porazeným také nemilosrdné a kruté. Preto sa nemilosrdne
vynucovali reparácie, na zaplatenie ktorých si porazené a ekonomicky zničené krajiny museli brať nevýhodné pôžičky..
Na ekonomické dôsledky vojny, ktoré zaťažia spoločnosť po jej skončení,
upozorňoval v klasickom diele napísanom pod dojmom skúsenosti z mierovej konferencie roku 1919, špičkový britský ekonóm John Maynard Keynes.46
Keynes sa zúčastnil rokovaní a vystupoval za zhovievavejšie postoje k porazeným. Treba povedať, že v mnohom sa jeho varovné predpovede potvrdili.
Vojna mala aj ďalšie vážne geopolitické dôsledky. Štyri monarchie skončili

Glossy. Národnie noviny, 43, č. 32 zo 16. 3. 1912.
MATIS – STIEFEL, c. d., s. 118 a nasl.
46
KEYNES, John Maynard: The Economic Consequences of the Peace. New York 2007.
44
45
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svoju historickú púť, dve z nich (habsburská a osmanská) si nezachovali už
svoj pôvodný rozsah, Rakúsko-Uhorsko prestalo existovať úplne. Nakreslila
sa nová mapa Európy, jej spravodlivosť však zostávala rovnako otáznou. Nemecko bolo zaťažené drastickými reparáciami a poslednú z nich splatilo až
roku 2010, teda 92 rokov po skončení prvej svetovej vojny, a to vo výške 200
miliónov eur.47 Uhorsko a Maďarov vojna rozmetala spôsobom, že Trianon
doteraz celú spoločnosť traumatizuje a ak hovorím, že mentálne sa ešte dôsledky vojny nespracovali, myslím práve na našich južných susedov. Už sme povedali, že neboli obeťami vojny, naopak, patrili k jej dôležitým subjektom
a v prípade víťazstva ústredných mocností by Európa vyzerala asi ako Ukrajina po Brestlitovskom mieri. Trest pre porazených bol teda možno na mieste,
o jeho rozsahu a výške však možno stále akademicky diskutovať. Atmosféra
po vojne však volala po exemplárnom treste, aby sa k podobnej vojne ľudstvo
už nikdy viac nedopracovalo. My dnes vieme, že práve exemplárne tresty sa
stali odrazovým mostíkom k revanšu a že vydláždili cestu k ďalšej svetovej
katastrofe.
Vojna umožnila zrod komunizmu, fašizmu a nacizmu. Lenin, Mussolini
a Hitler boli rovnako ľuďmi prvej svetovej vojny a práve tá im dala mandát
na ich politické experimenty s katastrofálnymi dôsledkami pre milióny ďalších ľudí, ktorí prvú vojnu prežili.
Koniec vojny znamenal v skutočnosti skutočne – konečne – začiatok nového – 20. storočia. Otázky, aké bude, zrazu neboli aktuálne a akoby to ľudí
prestalo zaujímať. Na konci vojny stála totiž Európa zruinovaná navonok
a dovnútra, ekonomicky i mentálne. Túžila po mieri, ale nenájde ho ani po
poslednom vojnovom výstrele. Spustošené mozgy ľudí boli stále plné nenávisti, utrpeniu Európy ešte stále nebol koniec.
V tomto chaotickom čase ležal v jednom zastrčenom lazarete pomoranského mestečka Posewalk nemecký vojak dočasne oslepnutý britským chemickým útokom. Neskôr napíše, že práve v deň uzavretia prímeria sa bez zábran
rozplakal, po prvý raz od smrti svojej matky. Súčasne plný horkosti za stratenú
a prehratú vojnu a že všetko bolo zbytočné, práve vtedy sa rozhodol stať politikom. Na nemocničnej posteli mal napísané meno: Adolf Hitler.48 Akoby sa
práve z tohto lazaretu ozvalo do všetkých končín spustošeného kontinentu:
Vitajte v 20. storočí!

Išlo v podstate o úroky z už zaplatenej sumy. Zeit-online, Geschichte z 1. 10. 2010. http://www.
zeit.de/wissen/geschichte/2010-10/weltkrieg-schulden-deutschland
48
FLEISCHHAUER, Jan: Der dreißigjährige Krieg. Spiegel, č. 6 z 3. 2. 2014, s. 60. http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-124838596.html
47
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GROßER KRIEG UND KLEINER MENSCH
Roman Holec
Der Artikel behandelt ein großes Thema (auch) der slowakischen Geschichtsschreibung und auf vier traditionelle Fragen versucht er nicht traditionelle Antworten zu
thematisieren. Die vier Fragen lauten: Warum entstand der Krieg? Wie sah der Krieg
aus? Wie es war mit dem kleinen Mensch im großen Krieg? Wie waren die Folgen
des Krieges? Alle Fragen untersucht man vom slowakischen Standpunkt, aber in den
internationalen Zusammenhängen. Man erklärt außer anderen, warum zum Beispiel für
die Armee oder für kleine Leute der Krieg so wichtig war, wie sah die Lage in den
slowakischen Umständen mit den Kriegsanleihen aus, wie es in der Wirklichkeit mit
der traditionellen Loyalität der slowakischen Soldaten war, wie der einzige slowakische
Abgeordnete versuchte die Opfer der slowakischen Soldaten politisch zu kapitalisieren
und warum es ein Fehler war so hart gegen die Verlierer des Krieges aufzutreten. Der
Artikel geht nicht nur von der neuesten Literatur und damaliger Belletristik sondern
auch von vielen bisher unbenutzten Archivquellen aus. Deshalb sind die Antworten
manchmal nicht üblich, manchmal im Gegenteil hypothetisch, aber mehrheitlich vertiefen si unsere bisherigen Kenntnisse und richten unsere Aufmerksamkeit auf ganz
andere Themenbereiche und Probleme.
Preklad: Autor
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VPLYV 1. SVETOVEJ VOJNY NA SPIŠ
A JEHO OBYVATEĽOV NA PRÍKLADE MESTA
STARÁ ĽUBOVŇA
Eduard Laincz
Koncom júla sme si pripomenuli 100. výročie vypuknutia Prvej svetovej
vojny. Táto smutná udalosť na začiatku 20. storočia navždy zmenila ráz celej Európy a ovplyvnila aj ďalšie smerovanie a vývoj európskych mocností.
Na začiatku všetkého bol síce atentát na nasledovníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku (28. júna 1914 v Sarajeve),
avšak tento čin nebol skutočným dôvodom vypuknutia tohto obrovského vojnového konfliktu. Sarajevský atentát sa stal iba vhodnou zámienkou, pretože
pravou príčinou boli dlhotrvajúce imperiálne rozpory a „vyššie“ ciele európskych mocností. Vojnový konflikt začalo Rakúsko-Uhorsko, ktoré 28. júla
1914 vypovedalo vojnu Srbsku. Tento akt spustil reťazovú reakciu, v rámci
ktorej si jednotlivé štáty zoskupené v dvoch konkurenčných táboroch (štáty
Dohody a Trojspolku) v nasledujúcich dňoch vypovedali navzájom vojnu.
Bojovalo sa na frontoch v Európe, Ázii a aj Afrike. Do bojov sa zapojilo vyše
70 miliónov vojakov, z ktorých bolo zabitých 9 miliónov 442 tisíc. Týmto
číslami sa Veľká vojna (dobové označenie 1. sv. vojny) stala v dejinách ľudstva
jedným z najrozsiahlejších konfliktov na svete.1
Prvá svetová vojna mala značný vplyv aj na obyvateľov Slovenska. Okrem
samotného faktu, že obyvatelia Slovenska narukovali v rámci armády Rakúsko-Uhorska (zo Slovenska bojovalo na fronte okolo 450-tisíc mužov, padlo
ich okolo 69 000), okrajovo a na relatívne krátky čas boli do bojových konfliktov zahrnutí aj obyvatelia severovýchodného Slovenska.2 Spomínané oblasti
sa v zime 1914 a na jar 1915 stali bojiskom armád východného frontu. Každodenný život v okrese Stará Ľubovňa tak čiastočne zasiahli boje v Karpatoch.

1

2

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska IV.
(1914 – 1939). Bratislava, 1996, s 9 - 90.; KÓNYA, Peter – MRVA, Ivan: Posledná vojna
tisícročného kráľovstva. In: KÓNYA, Peter (ed.): Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Prešov, 2013,
s. 727 - 739; HRONSKÝ, Marián: Priebeh bojov na území Slovenska a Slováci v rakúsko-uhorskej armáde za prvej svetovej vojny, s. 1 - 2. Dostupné na internete: < www.velkavojna.sk/
downloads.php?cat_id=3&file_id=2>.
HRONSKÝ, Marián: Priebeh bojov na území SVK..., s. 11.; HRONSKÝ, Marián: Mobilizácia
rakúsko-uhorskej armády a účasť Slovákov na bojiskách. In: KOVAČ, Dušan (ed.): Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratislava, 2008, 34 - 36.
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Keďže Stará Ľubovňa bola v blízkosti hraníc, cez jej územie prešlo viacero
vojsk. Tunajšie obyvateľstvo sa tak dostalo do víru vojnových udalostí, prišlo
do kontaktu s cisárskou a kráľovskou armádou Rakúsko-Uhorska a na vlastnej
koži pocítilo blízkosť vojny.
Problematika 1. svetovej vojny je v regionálnej historiografii, ktorá sa primárne venuje Spišu, spracovaná len veľmi okrajovo. K tomuto pohnutému
obdobiu v našich dejinách nenájdeme širšie informácie ani v rôznych monografiách miest a obcí na Spiši, v ktorých sú väčšinou zhrnuté do jedného odseku. V niektorých prípadoch je uverejnený len zoznam padlých obyvateľov
daného mesta alebo obce.3 Podobne je to aj so Starou Ľubovňou, pretože dodnes neexistujú žiadne publikované informácie k historickému vývoju mesta
počas rokov 1914 – 1918. Preto cieľom tohto príspevku je prispieť novými
informáciami k tejto téme a pripraviť tak základ pre ďalší širší výskum vplyvu
1. svetovej vojny na Spiš a jeho obyvateľov. Základom týchto riadkov sú kronikárske záznamy z tohto skúmaného obdobia, ktoré sú doplnené a spresnené
odbornou literatúrou.
Vyhlásenie vojny a jej vplyv na Starú Ľubovňu
Dva dni pred vyhlásením vojny, 26. júla 1914, prišiel do Starej Ľubovne
úradník Župného úradu v Levoči, ktorý na služnovský úrad priniesol mobilizačné vyhlášky. Najprv vyhlásil vyhlášku na námestí a následne odišiel za starostom Jánom Kačurom, ktorý neskôr pred úradom prečítal mobilizačné
inštrukcie. Po ňom vystúpil pred davom obyvateľov a zvedavcov aj úradník
okresného súdu Jozef Szépe s povzbudzujúcim rečníckym prejavom. Zmobilizovaní mali byť všetci muži do 37 rokov. Dav prijal mobilizáciu búrlivými
výkrikmi v maďarčine a slovenčine – Nech žije vojna! Éljen a háboru!4 Medzi
obyvateľmi všeobecne prevládal názor, že vojna nebude, prípadne bude trvať

3

4

Pozri napríklad: OTČENÁŠ, Michal – OTČENÁŠOVÁ. Ružena: Roky 1848 – 1918. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Dejiny Popradu. Košice, 1998, s. 149 - 151; KOLLAROVÁ, Zuzana:
Politické udalosti a verejná správa mesta (1412 – 1918). In: KOLLAROVÁ, Zuzana (ed.):
Spišská Bela. Prešov, 2006, s. 70; CHALUPECKÝ, Ivan – MURCKO, Michal (eds.): Nová
Ľubovňa. Kežmarok, 2007, s. 43; DEREVJANÍK, Mikuláš. – ŠTEFANIKOVÁ, Žaneta (eds.):
Jarabina. Kežmarok, 2007, s. 40 - 41; RADIČ, Anton (ed.): Kremná (Mníšek nad Popradom
– Pilhov, Hraničné). Kremná, 2012, s. 31; CHALUPECKÝ, Ivan. – HARABIN, Ján (eds.): Dejiny Osturne. Kežmarok, 2004, s. 51; MALOVCOVÁ, Božena (ed.): Spišská Stará Ves. Prešov,
2008, s. 76.
Archív Farského úradu Stará Ľubovňa (AFÚ Stará Ľubovňa), Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 33 - 34 .
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len krátko a muži verili, že sa čoskoro vrátia do svojich domovov. Starší chlapi
mali s mobilizáciou už skúsenosti z rokov 1908 a 1912. Následne 26. júla
1914 prebehla čiastočná mobilizácia, neskôr od 31. júla všeobecná mobilizácia
a od 21. augusta aj všeobecná mobilizácia domobrancov.5 Ešte predtým, 2.
augusta 1914, sa uskutočnili aj odvody koní a tak bolo obyvateľom zrekvirovaných 76 koní. Tých odviedli poverení vojaci so sebou na front. Keďže miestni chlapi narukovali, ku žatve prišli narýchlo pomôcť starší maďarskí vojaci
(300 domobrancov), ktorí sa však tejto práci nerozumeli a skôr pri nej prekážali.6
Ruská ofenzíva v Karpatoch a vojsko v Starej Ľubovni
V Starej Ľubovni sa v súvislosti s ruskou ofenzívou prvé vojsko objavilo
už v auguste 1914 a mesto ho muselo hostiť na vlastné trovy. V septembri
a októbri sa cez obec prehnalo viacero vojsk a vojenských áut. Dňa 19. novembra 1914 sa v Starej Ľubovni objavila 4. jazdecká divízia pod vedením
generála Ota Jozefa von Berndta. Cez mesto prechádzalo mohutné vojsko,
nákladné autá prevážali ťažké delostrelectvo a muníciu. Tento ťažký náklad
oslabil drevený most cez rieku Poprad až tak, že sa celý zrútil. Následkom toho
posledné auto kolóny skončilo v rieke. Po troch týždňoch prišlo 300 sapérov
(ženijné technické vojsko), ktorí auto vytiahli s ôsmimi pármi volov a postavili provizórny most.7
Najťažšia doba pre Slovensko bola v decembri 1914 a v januári 1915. Aj
keď boje prebiehali hlavne ďalej na východ v oblasti Humenného a Bardejova,
ruské vojsko sa objavilo aj v neďalekom poľskom mestečku Piwniczna. Dôkazom toho bolo aj to, že majetnejší haličskí Židia utekali so svojím majetkom
na vozoch aj cez Starú Ľubovňu. Na obranu proti nim boli neďaleko Starej
Ľubovne na sedle Vabci a na vrchu Osle postavené batérie delostrelectva.8 Počas tohto obdobia boli vojaci ubytovaní skoro vo všetkých domoch miestnych

5

6
7

8

AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 34; HRONSKÝ, Marián. – KRIVÁ,
Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska IV..., s. 25.; KÓNYA, Peter. – MRVA,
Ivan: Posledná vojna tisícročného kráľovstva..., s. 739.
AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s 35.
Tamže, s. 36; SCHMIDT – BRENTANO, Antonio: Die K. K. bzw. K. u. K Generalität 1816 –
1918. Wien 2007, s. 14.
AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 36.; HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ,
Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav: Vojenské dejiny Slovenska IV..., s. 18 - 22; HRONSKÝ, Marián:
Priebeh bojov na území Slovenska..., s. 4 - 7; SLEPCOV, Igor: Boje ruskej armády v Karpatoch
v rokoch 1914 – 1915. In Historica Carpatica 13, 1982, s. 101 - 112.
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obyvateľov a v ich maštaliach boli ustajnené armádne kone. Prišlo aj k požiaru 10 stodôl, hospodárskeho náradia a pomocných budov. Požiar zapríčinili z nedbalosti vojaci, ktorí v stodolách často spali a fajčili.9 Na samotnej
fare bolo umiestnené veliteľstvo pluku. Kvôli neustálej hrozbe priblíženia sa
východného frontu sa na fare v Starej Ľubovni uskutočnilo rokovanie medzi
veliteľstvom pluku a župným úradníkom Dr. Neográdym o evakuácii okresu.10
Keď prišiel do mesta Johann Kopeček, plukovník Dragúnskeho pluku č. 9,
tak sa ľudia a úrady vzdialili do Levoče a Rožňavy. Cez mesto sa v tom čase
prehnalo množstvo vojakov – pechota, delostrelci, huláni, husári a dragúni
s koňmi. Na Vabci boli na obranu pripravené 4 kanóny. Počas jednej noci bolo
na fare 78 dôstojníkov, napr. generáli – Nolen, Berndt, Lengyel; 5 plukovníci – Kopeček, Weber, Weisz, Zupček, Krausz; 6 podplukovníci a 2 majori.
Miestny farár Ján Csumitta vtedy musel bývať v kuchyni.11 V miestnej škole
bola v tomto období vytvorená dočasná vojenská nemocnica, kde ležalo 620
ranených vojakov, z ktorých 8 zomrelo.12 V roku 1914 ruské vojsko ustúpilo
a tunajšie vojsko odtiahlo smerom na Piwnicznu do Poľska a bojovalo ďalej
pri Limanowej.13 Dňa 6. apríla 1915 sa ako posledný v meste objavil Dragúnsky pluk č. 8 (súčasť X. armádneho zboru) pod vedením plukovníka Viktora
Bauera von Bauernthala. Ten pobudol v okrese až do mája 1915. Vtedy prišlo
k porážke ruského vojska pri Gorliciach. Nemci prerazili front, takže ruská
armáda ustúpila až ku Ľvovu. Do konca vojny sa ruská armáda už za Karpaty
nedostala a územie Slovenska tak viac nebolo priamo ohrozené vojnovými
konfliktami. Po prelome pri Gorliciach sa vojsko presunulo na územie Poľska
a zanechalo tak mesto Stará Ľubovňa mimo vojenských akcií.14 Záverečná štatistika po skončení ruskej ofenzívy hovorí, že Starou Ľubovňou prešlo okolo
55 000 vojakov a 12 000 konských záprahov. Už v lete 1915 zvláštna vojenská
a civilná komisia odhadla škody na majetku spôsobené prechodom cisárskych
a kráľovských armád Rakúsko-Uhorska na sumu 34 000 korún.15
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AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 36.; MÉZEŠ, Ján: História a súčasnosť dobrovoľnej požiarnej ochrany v Starej Ľubovni 1877 – 1992. Stará Ľubovňa, 1993.
AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 36.
Tamže, s. 37.
Tamže.
MOLNÁR, Ferenc: Galicja 1914 – 1915. Varšava, 2012, s. 86 - 98.
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Každodenný život počas vojnových rokov
Vojna so sebou priniesla mnoho zmien, ktoré pocítili predovšetkým obyčajní ľudia. Situácia bola kritická najmä po odchode mužov, pretože rodina
prišla o zárobok hlavy rodiny. V meste ostali iba starci, ženy a deti, a tých
okrem biedy trápil aj neustály strach o životy svojich drahých na fronte. Túto
kritickú a neutešenú situáciu sa pokúsil čiastočne vyriešiť štát sociálnopolitickými opatreniami. Daňový úrad v Starej Ľubovni tak od roku 1915 poskytoval nemajetným rodinám príspevky na výživu (85 halierov denne) a na nájom
(127,5 halierov). Vyživovací príspevok dostávali aj ženy vojakov, vojnové
vdovy a siroty. Z obehu postupne zmizli zlaté, strieborné, niklové a bronzové
mince. Viac bolo papierových peňazí, dvojkorún a železných 20 halierníkov
a 2 halierníkov.16 Od roku 1915 prišlo v rámci opatrení vojnového hospodárstva aj k rekviráciám. Štát konfiškoval obilie, zemiaky, dobytok, mak, seno,
slaninu, vlnu, uhlie, strukoviny a iné. Nepriaznivo na ľudí doľahol najmä rok
1916, pretože bol poznačený pádom ľadovca. To malo za následok zničenie
úrody a nedostatok potravín. Preto postupne, od roku 1916 až do konca vojny,
cena potravín v obchodoch stúpala a to aj napriek nariadeniam a opatreniam
vlády. Týmto rokom sa začal veľký nedostatok, ktorý trval až do konca vojny.17
Bremeno vojny zasiahlo vo veľkej miere najmä meštianstvo. Obyvatelia
miest si často nemohli dopestovať vlastné potraviny, preto chodievali hľadať
zásoby na vidiek. Zásluhou poľských Židov sa tak mohol v tejto dobe rozšíriť
čierny trh, handlovanie a úžera. Štátne orgány zaviedli v tejto kritickej situácii
prídelový systém. Všetko si tak museli ľudia kupovať na lístky, ktoré vydávali chlebové komisie. Na každý druh potravín bol lístok. Obilie sa predávalo
radšej rovno štátu a v neskoršom období sa rekvirovalo za asistencie četníctva. Pre nedostatok múky bola predávaná múka z bôbu a gaštanov. Mäsa bolo
málo, takže sa počas týždňa zaviedli 2 až 3 bezmäsité dni a pre rekvirovanie
hovädzieho dobytka bol aj nedostatok mlieka. Preto sa medzi ľuďmi rozšíril
chov kôz. Do konca vojny sa prejavil aj nedostatok petroleja, cukru, múky,
ryže, kávy či mydla. Hlavným jedlom v tomto období tak bola kukurica, kukuričný chlieb a rôzne jedlá z kukuričnej múky. Na začiatku roku 1918 sa objavili aj lístky na obuv s drevenou podrážkou, ktoré stáli od 100 do 200 korún.18
16
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vojna 1914 – 1918. Bratislava, 2008, s. 167.
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Negatívnym následkom presunu vojsk a veľkého množstva ľudí a zvierat
v meste boli rôzne infekčné choroby. Medzi miestnym obyvateľstvom sa rozšírili choroby ako týfus, cholera a dyzentéria. Často sa preto muselo pristúpiť
aj k násilným očkovaniam, pretože pre vedľajšie účinky neboli medzi obyvateľmi obľúbené.19 Napriek vojnovému stavu sa v škole učilo aj naďalej. Dokonca v roku 1914 bola obnovená škola, ktorá zanikla v roku 1910 a vznikla
tak súkromná dvojtriedna meštianska škola pod vedením riaditeľa Dávida Seslera. V prvom školskom roku sa do školy zapísalo 55 žiakov. Do roku 1918,
kedy škola zanikla, sa rozrástla až na štvortriednu. Navštevovali ju deti mešťanov, úradníkov a židovských obchodníkov. Škola zohrala veľkú úlohu v maďarizačnom procese na území Starej Ľubovne.20
Vojna doľahla aj na miestnu cirkev. Kostol mal pred 1. svetovou vojnou
6 zvonov, avšak 5 z nich bolo odovzdaných na vojnové účely počas vojny.
Mali poslúžiť na výrobu kanónov. Vo veži ostal iba malý zvon, ktorý zvonil
pri zvolávaní veriacich. V roku 1918 bola na vojenské účely odovzdaná aj časť
medeného plechu na streche veže. Tá bola neskôr nahradená pozinkovaným
plechom. Ostatný medený plech sa zachoval len vďaka tomu, že už skončila
vojna a boje na frontoch utíchli.21
Obyvatelia Starej Ľubovne na frontoch prvej svetovej vojny
Slováci zasiahli do bojov na severovýchodnom Slovensku len okrajovo.
Väčšinou bojovali mimo nášho územia na východnom a západnom fronte. Ako
sme už spomenuli, narukovať sa muselo krátko po začatí vojny. Odvody brancov trvali od 28. júla 1914 do 15. marca 1918. Išlo o mužov z ročníkov 1865
až 1900, teda veková hranica bola od 18 do 42 rokov. Nie všetci sa však priamo
do bojov aj zapojili. Zo Starej Ľubovne plnilo vojenskú činnosť počas vojny
298 mužov. Z toho podľa národností bolo 27 Maďarov, 15 Nemcov a 256 Slovákov.22 Tu je celková smutná bilancia z obyvateľov Starej Ľubovne, ktorí sa

19
20

21

22

– OTČENÁŠOVÁ, Ružena: Roky 1848 – 1918..., s. 149; DUDEKOVÁ, Gabriela: Každodenný
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zúčastnili bojov na frontoch prvej svetovej vojny: ranených bolo 25 vojakov,
54 vojakov padlo do zajatia a trinásti ostali po vojne invalidmi.23 Počet padlých
sa v rôznych prameňoch líši. Nám sa na základe archívneho výskumu podarilo zistiť niektoré mená padlých hrdinov.24 Preto na nasledujúcich riadkoch
s úctou a obdivom podávame menoslov týchto obyvateľov Starej Ľubovne, aby
sme si pripomenuli aspoň takto ich obetu: Štefan Barlik, Ján Faltinovič, Štefan
Grolmus, Jozef Heins, Ján Horvath, Tomáš Juščák, Ján Kocún, Štefan Kačúr,
Otto Kavecky, František Kolodzej, Adolf Klinkovič, Štefan Keller, František
Kostur, Michal Kostur, Ján Lányi, Róbert Lomniczer, František Lukáč, Michal
Lukáč, Ján Saloň, Štefan Sarnecký, Ján Šipoš, Jozef Šipoš, Štefan Špesz, Ján
Sroka, Karol Tillicky, Antal Turák, Michal Zentko, Štefan Vitkovsky, Viktor
Kocún, Jozef Kostúr a Jozef Billanovič.
Prílohy:
Obdobie rokov 1914 - 1918 vykresľujú, okrem odbornej literatúry a archívnych prameňov, často aj spomienky priamych účastníkov alebo ich potomkov,
tzv. oral history. Napriek tomu, že je to subjektívny a sekundárny prameň, je
možné ho využiť aj pri tvorbe historických prác, a často vhodne vyplní biele
miesta v niektorých dejinných udalostiach. Majú však len základnú informačnú hodnotu. V rámci Archívu Ľubovnianskeho múzea – hradu sa zachovali
spomienky niekoľkých obyvateľov Ľubovnianskeho okresu na toto obdobie
našich dejín, hlavne na rôzne bojiská 1. svetovej vojny. Súčasťou prílohy je
aj osud významného rodáka zo Starej Ľubovne, Karola Dlugolinského, ktorý
prešiel viacerými bojiskami 1. svetovej vojny. Jeho životný osud je úzko spätý
s vojnovým obdobím, a tak i jeho spomienky autenticky a vhodne dopĺňajú
informácie dejinných udalostí.
Číslo 1: Spomienky z ruského, rumunského a talianskeho frontu
O bojoch na frontoch Veľkej vojny vypovedajú tiež spomienky Andreja
Habiňáka z Haligoviec. Narukoval v Spišskej Novej Vsi v roku 1916 a tri
mesiace bol na cvičeniach v Košiciach a Banskej Bystrici. Odtiaľ sa dostal cez
Karpaty a Halič až na rumunský front. Tam ma guľka ranila do ruky...liečil
som sa v špitáli asi dva mesiace, na ruke som mal takú gumu, odtekala mi
stade špinavá krv. Po preliečení bol s vojskom prevelený na taliansky front
a ako ďalej spomína bojoval som tam v roku 1917 a 1918, v Milnici, Montenegro i na Piave. Na talianskom fronte som dostal bronzový a strieborný
23
24

AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 58.
AFÚ Stará Ľubovňa, Pamätná kniha obce Stará Ľubovňa, s. 436; Ľubovnianske múzeum – hrad
v Starej Ľubovni, zbierkový fond ĽM: Tablo Ľubovňanov, ktorí boli v 1. sv. vojne, 1965/3, H 2
274.
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metál. Na taliansky a rumunský front takto spomínal aj Ján Zuber z Plavnice.
Nemali sme čo jesť, nemali sme ani koňa, do polievky sa niekedy krájala runkľa na také kocky. Na jeseň sme však jedli hrozno a popri cestách figy. No najhoršie bolo na Piave. Okolo rieky Piavy bolo síce krásne, ale padlo tam strašne veľa vojakov. Piava je jak Dunaj – veľká voda. Kto nevedel plávať, ten sa
utopil. V poslednej ofenzíve nás zajali. Ale Tí Taliani sa k nám ako k zajatcom
chovali lepšie ako Rumuni. Jedných poslali na robotu a druhí v lágri. V rumunskom lágri nám dali jeden krajec chleba pre 24 chlapov. Ech, vojna je zlá.
Bojovalo sa hlavne na ruskom fronte, kde boli nasadené aj väčšie „slovenské“ jednotky. Na ten si spomínal Jozef Ševčík z Plavnice takto. Prišli sme
na vojnu v roku 1914 cez Karpaty a nepriateľ nás už čakal. Furt sme išli dopredu a dopredu a bojovali sme. V Tomášove som bol ranený, strelili mi guľku
zboka, ani som nevedel kedy. Previezli ma do špitála, ale bitka pokračoval
ďalej. Raz naši postupovali, raz Rusi. Keď som sa vyliečil, tak znovu nazad
na frontu. Neskôr som šiel na taliansky front. Tam som bol až do konca.25
Číslo 2: Životné osudy Karola Dlugolinského
Zaujímavý je aj príbeh a spomienky obyvateľa Starej Ľubovne Karola
Dlugolinského na obdobie 1. svetovej vojny. Narodil sa 17. januára 1892 ako
syn Štefana a Kataríny Dlugolinských. Do armády narukoval dva roky pred
začatím vojny. Vojenskú povinnosť si plnil v Prešove pri delostrelcoch. Po vypuknutí vojny v roku 1914 sa ako vojak rakúsko-uhorskej armády dostal
na ruský front, kde však kvôli zraneniu pri Ľvove pobudol len krátku dobu
ako súčasť pechoty. Napriek tomu bol jeho pobyt na ruskom fronte ocenený
piatimi medailami za statočnosť – zlatá, dve strieborné, dve bronzové a železná. Karolovi zlatú medailu udelil samotný cisár František Jozef I., ktorý sa
počas slávnostného vyznamenávania prihovoril každému ocenenému vojakovi
jeho rodnou rečou. Po zranení sa za jednu noc dostal vlakom z ruského frontu
do vojenskej nemocnice v Iglo (vtedajšie pomenovanie Spišskej Novej Vsi),
kde bol najväčší lazaret v tej dobe. Do lazaretu sa dostal aj Antal (Anton)
Heins, ďalší rodák zo Starej Ľubovne. O jeho ďalšom osude počas vojny už
nemáme informácie. Po vyliečení bol K. Dlugolinský prevelený na taliansky
front. Tu bol zaradený do horskej a delostreleckej jednotky a zúčastnil sa viacerých bojov. Za toto pôsobenie na talianskom fronte získal tiež vojenské
vyznamenanie. Vojnu sa mu podarilo prežiť a šťastne sa vrátil do svojho rodného kraja, kde prispel k rozvoju mesta Stará Ľubovňa.26

25
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Archív Ľubovnianskeho múzea – hradu, archívny materiál: Výpovede účastníkov protifašistického odboja, č. 65/2013, 658.
Archív autora, Rozhovor s Ing. Dušanom Kanderom (23. 9. 2014).
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DER EINFLUSS DES 1. WELTKRIEGES AUF DIE ZIPS UND DEREN
EINWOHNER ANHAND DES BEISPIELS VON DER STADT
ALTLUBLAU/STARÁ ĽUBOVŇA
Eduard Laincz
Das Ziel dieses Beitrages ist die Präsentation von Informationen über den Einfluss
des 1. Weltkrieges auf das Leben in Altlublau/Stará Ľubovna. Diese Periode wurde bis
jetzt in der Zipser Historiographie relativ vernachlässigt und in manchen Monographien nicht selten nur in paar Zeilen zusammengefasst. Das Ziel der Studie ist es also mit
Hilfe von Einträgen in Chroniken und Fachliteratur nicht nur den Einfluss auf dieses
Gebiet, sondern auch das Alltagsleben der Bevölkerung zu erläutern. Im Mittelpunkt
stehen demzufolge die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Entwicklung des Schulwesens
und das gesellschaftliche Geschehen in der Stadt. An Hand der Analyse der Verortung
vom Bürgertum und dessen Schicksale während des Krieges werden weitere Informationen über das Leben in der Kriegszeit herausgearbeitet. In den Vordergrund stellt
sich vor allem die Zeit 1914 - 1915, die mit der russischen Offensive in den Karpaten
in Zusammenhang stand. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Bevölkerung von Altlublau/Stará Ľubovňa in die Kriegsgeschehnisse hineingezogen. Diese kam nämlich in
den Kontakt mit der kaiserlich-königlichen Armee von Österreich-Ungarn und erlebte
die Kriegsnähe auf eigenem Leibe. Zu dem Beitrag gehört auch ein Anhang in dem
noch die Erinnerungen von Zeitzeugen des „Großen Krieges“ angeführt sind. Auf der
Grundlage dieser Erinnerungen der Einwohner des Bezirkes Altlublau/Stará Ľubovňa
wird der unmittelbare Blickpunkt von einfachen Menschen auf die jeweiligen Fronten und die Kriegsgeschehnisse präsentiert. Zum Anhang gehört auch die Schilderung
des Schicksals des bedeutenden ortsgebürtigen Karol Dlugolinksy, der an mehreren
Schlachten des 1. Weltkrieges beteiligt war. Sein Schicksal ist eng mit der Kriegszeit
verbunden, weshalb auch seine Erinnerungen die Informationen über die Geschichtsgeschehnisse authentisch und passend ergänzen.
Preklad: Filip Fetko
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA RÁD NA SPIŠI 1
Martin Furmanik
Koniec prvej svetovej vojny bol v celej Európe u drvivej väčšiny obyvateľstva prijatý s nadšením a radosťou nad tým, že zavládol vytúžený pokoj.
Nadšenie sa však rýchlo, najmä v strednej a východnej Európe, vytratilo.
Toto rozľahlé územie sa totiž aj naďalej zmietalo v nepokojoch a lokálnych
vojnách. Bytostne sa to týkalo aj územia Slovenska. Niekoľko mesiacov oň
zvádzali boje Maďarsko s československým vojskom. Napokon sa po vojenskom a diplomatickom úsilí vedúcich predstaviteľov ČSR predsa len podarilo
Slovensko začleniť do Československa. Napätie medzi Maďarskom a ČSR
však ani potom neustávalo. Po prevzatí moci boľševikmi na čele s Bélom Kunom v Maďarsku a vyhlásení Maďarskej republiky rád (ďalej MRR) naopak
toto napätie eskalovalo. Koncom apríla 1919 došlo k prvým bojom medzi ČSR
a Maďarskou republikou rád. Najskôr bola úspešná československá armáda,
avšak koncom mája prešla maďarská Červená armáda (ďalej ČA) do ofenzívy
a v priebehu niekoľkých týždňov sa jej podarilo obsadiť značnú časť južného a východného Slovenska, medziiným aj južný Spiš. Na území obsadenom
maďarskou Červenou armádou vyhlásil Antonín Janoušek 16. 6. 1919 Slovenskú republiku rád (ďalej SRR). Tento štátny útvar však bol priamo podriadený Maďarskej republike rád a jeho existencia závisela od vojenských úspechov maďarskej ČA.
Cieľom predkladanej štúdie je vykreslenie situácie v okrese Gelnica počas
jej okupácie maďarskou Červenou armádou a pohľad na ďalšie osudy tunajších sympatizantov SRR po zániku tohto štátu. Pre lepšie pochopenie súvislostí je však nutné aspoň v stručnosti povedať niečo o Slovenskej republike
rád, o špecifikách, ktoré ovplyvňovali jej existenciu a zapríčinili aj jej pomerne
pokojný koniec.
Už na príklade prvého publikovaného programového vyhlásenia vlády
Bélu Kuna, výzvy „Všetkým“, je možné vidieť, aký bude neskorší postoj
Maďarskej republiky rád k Slovensku. Výzva neuznáva vznik ČSR, hovorí
o českej robotníckej triede a českej buržoázii, ale o Slovensku a Slovákoch
mlčí. Po snahách Kunovho predchodcu Mihálya Károlyiho získať Slovensko

1

Štúdia voľne nadväzuje na štúdiu publikovanú v ročenke Z minulosti Spiša XXI: FURMANIK,
Martin: Spiš v turbulentnom júni 1919. In: Z minulosti Spiša XXI. Levoča : Spišský dejepisný
spolok, 2013, s. 171 - 180.
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späť pre Uhorsko sa takto tiež u boľševikov ukázala maďarská nepripravenosť
riešiť slovenskú otázku.2
Ďalším dôležitým faktorom bola absencia významnejšieho slovenského
funkcionára v sekretariáte slovenskej sekcie, ktorá sa utvorila v rámci socialistickej strany Maďarska. Okrem nadšencov za socializmus v ňom figurovali
známi zástancovia integrity Uhorska, ako napr. tajomník sekretariátu a neskôr
komisár SRR František Fehér, Samuel Csapó a ďalší.3 V propagande sekretariátu bol preto zreteľný uhorský podtext, keďže v ňom čiastočne ostali osoby
sympatizujúce s koncepciou integrity Uhorska ešte z čias Mihálya Károlyiho.4
Hospodársky a kultúrne bola oblasť východného Slovenska, ktoré tvorilo
väčšinu územia SRR, až na výnimky veľmi zanedbaná. Išlo zväčša o zaostalý poľnohospodársky vidiek bez priemyslu, a teda aj bez pevnejšie politicky
organizovaného proletariátu. Výnimkou boli Košice a oblasť Spiša a Gemera, kde však bolo slovenského proletariátu málo a robotnícke organizácie boli
v rukách nemeckého a maďarského robotníctva. V dôsledku nevyspelého hospodárstva bola tiež spoločenská štruktúra východného Slovenska málo diferencovaná a na nízkom stupni politickej organizovanosti. Preto sa orientovali maďarskí boľševici najmä na roľníkov, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva
na východnom Slovensku. Tí im však nedôverovali, pretože nesúhlasili s ich
roľníckou politikou výrobných družstiev.5
Značným problémom bolo, že SRR nemala jasne vyznačené hranice nielen
voči zvyšku Slovenska, ale ani voči Maďarsku a teritórium jej pôsobenia bolo
veľmi neurčité. Bolo tomu tak aj z dôvodu neustálej vojenskej aktivity v jej
okrajových oblastiach. Pozície maďarskej ČA sa menili prakticky každý deň
a tým aj pôsobnosť SRR. Nič sa nezmenilo v mestách na južnom Slovensku,
ale zrejme ani Košice sa nepovažovali za teritoriálnu časť SRR, keďže zmocnenci komisárov Maďarskej revolučnej vládnej rady aj naďalej vykonávali
opatrenia podľa pokynov Budapešti. Definitívnu otázku hraníc malo podľa
polooficiálneho stanoviska vyriešiť až referendum. Dôležitým faktom je, že
SRR vznikla najmä na národnostne zmiešanom území o ktoré išlo už Károlyiho vláde. Za zmienku stojí aj to, že SRR vznikla 16. 6. 1919, t.j. v ten istý
deň, keď vláda MRR oznámila, že prijíma rozhodnutie mierovej konferencie

2
3

4
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ŠOLC, Jaroslav: Slovensko rozdelené 1919. Bratislava 1969, s. 67.
Podrobne o predstaviteľoch Slovenskej republiky rád pojednáva štúdia: KUČMA, Ivan: Politickí
predstavitelia Slovenskej republiky rád roku 1919. In: Historický časopis, 1994, roč. 42, č. 3,
s. 534 – 552.
ŠOLC, Jaroslav: c. d., s. 72.
SLEPCOV, Igor: K niektorým otázkam vzťahu miestneho obyvateľstva východného Slovenska
k vpádu maďarských boľševikov roku 1919. In: Vojenská história, 2001, roč. 5, č. 4, s. 28.
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o predbežných československo-maďarských hraniciach. Pod hrozbou vojenskej intervencie Dohody zároveň prisľúbila opustiť územie Slovenska. Vedenie SRR o tom vedelo, avšak ešte stále očakávalo spolu s predstaviteľmi
MRR revolúciu v ČSR a verilo v úspechy ČA.6
Ofenzívu maďarskej ČA vnímali inak na vidieku ako v mestách, a inak
Slováci a Rusíni ako Maďari a Nemci. Časť obyvateľstva vítala ČA vo veľkých
zástupoch. Avšak množstvo ľudí zúčastňujúcich sa podujatí organizovaných
boľševikmi je možné vysvetliť aj tým, že na daných miestach sa akurát v tom
čase konali trhy.7 Zmenu privítala aj tá časť starej maďarskej župnej a mestskej administratívy, ktorú vidiecke obyvateľstvo vyhnalo a československé
úrady pozbavili moci. Na mnohých miestach sa na triedne rozdiely príliš nehľadelo a do popredia sa dostávalo protičeskoslovenské hľadisko. Nová moc
ponechávala starú administratívu na pôvodných miestach, alebo ju poverovala novými úlohami.
Vláda Slovenskej republiky rád nikde nevystúpila medzinárodne ako orgán suverénneho štátu. Existenciou SRR neargumentovala ani maďarská vláda
pred Dohodou a nespomína sa ani v telegramoch Kuna, odoslaných parížskej
mierovej konferencii. Po ústupe maďarskej ČA nekládla SRR ozbrojený odpor
a na jej obranu nevystúpili žiadne revolučné sily. Jej vláda opustila 1. júla
1919 spolu s maďarskými jednotkami Slovensko bez boja a prešla na územie
Maďarskej republiky rád do Miškovca.8
Ako je vidieť z vyššie uvedeného, keďže Slovenská republika rád vznikla
ako následok severnej ofenzívy MRR, propaganda SRR bola riadená MRR
a tzv. slovjačtina a maďarčina sa používali ako rokovacie jazyky SRR, môžeme konštatovať, že po eventuálnom víťazstve SRR na celom území Slovenska by opäť nastala supremácia maďarského elementu nad slovenským.9
Po stručnom náhľade na Slovenskú republiku rád sa v nasledujúcej časti pozrieme ako to vyzeralo v časti Spiša okupovanej maďarskou Červenou
armádou.
Ako už bolo spomenuté, vojenské operácie československo-maďarskej
vojny sa dotkli aj územia Spišskej župy. Od začiatku júna 1919 prebiehali najmä v gelnickom okrese. Po prelomení československej obrany sa takmer celý
tento okres10 v priebehu 20. až 23. júna 1919 dostal pod kontrolu maďarskej
6
7
8
9
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ŠOLC, Jaroslav: c. d., s. 77.
SLEPCOV, Igor: c. d., s. 29.
ŠOLC, Jaroslav: c. d., s. 82.
KUČMA, Ivan: Ideológia a propaganda Slovenskej republiky rád so zameraním na maďarsko-slovenské vzťahy v rokoch 1918 – 1920. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918 – 1920.
Michalovce 1995, s. 119.
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Červenej armády. Slovenská republika rád bola v Prešove vyhlásená týždeň
predtým a príchodom ČA sa automaticky jej súčasťou stala tiež časť Hnileckej
a Hornádskej doliny. Túto udalosť privítalo najmä tunajšie robotníctvo očakávajúce predovšetkým zlepšenie svojej hmotnej situácie a časť maďarského
a nemeckého obyvateľstva.11
Podporu ČA vyjadrili aj robotníci z blízkych oblastí. Revolučná nálada
proletariátu sa prejavovala najmä v Krompachoch, pred ktorého bránami sa
zastavil postup maďarskej armády. Preto dal veliteľ Východnej armády skupiny gen. Hennocque uväzniť ako rukojemníkov trinásť krompašských hutníkov
spolu s ďalšími robotníkmi z dolného a horného Spiša. V prípade robotníckych nepokojov týmto robotníkom hrozila fyzická likvidácia. V Koterbachoch
(dnes Rudňany) zasa vytvárali baníci partizánske skupiny, ktoré záškodnícky
bojovali v tyle československého vojska a pripravovali postup maďarskej ČA.
Na výstrahu proti ďalšiemu organizovaniu partizánskych skupín dal postaviť
gen. Hennocque na námestí v Spišskej Novej Vsi niekoľko šibeníc, ktoré mali
zastrašiť robotníkov a odradiť ich od protičeskoslovenskej činnosti.12
Ešte pred príchodom maďarskej ČA do gelnického okresu časť tunajšieho
obyvateľstva jej pripravovala cestu v podobe letákovej agitácie, ako to bolo
v prípade Samuela Fabriciho,13 či Barbory Kandrovej,14 pričom letáky rozširovali aj v období obsadenia územia Maďarmi. Množstvo miestnych obyvateľov
malo zároveň protičeskoslovenské vyjadrenia, bolo tu množstvo robotníkov
a baníkov, po národnostnej stránke veľa Nemcov a Maďarov a tak tu nachádzali postupujúci boľševici ideálne zázemie.
Do Gelnice prišla maďarská Červená armáda cez Kojšovskú hoľu v sobotu
ráno 21. júna 1919 od Grellenseifu. Časť obyvateľstva ju radostne vítala, časť
zachovávala zdržanlivý postoj. Učiteľ Samuel Fabrici predniesol z balkóna
budovy radnice na počesť príchodu ČA uvítaciu reč a vyhlásil diktatúru proletariátu v gelnickom okrese.15 Za svoje sídlo si brigádne veliteľstvo ČA zvolilo
budovu na Baníckom námestí, ktorá bola zbúraná po druhej svetovej vojne.
Pre spresnenie, údolie Hnilca a Hornádu obsadila časť 1. a 6. divízie III. armádneho zboru ČA, ktorej velil bývalý advokát Eugen Landler.16

nosti do neho v roku 1919 nepatrili Vondrišel (dnes Nálepkovo), Henclová a Závada a naopak
patrila doň obec Opátka.
11
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Na území Gelnice mala v bojových pozíciách ČA rozostavaných šesť diel.
Nimi ostreľovala pozície československých vojsk rozmiestnených po vrchoch
až po Plejsy nad Krompachmi. Veľký počet diel sa nachádzal v Margecanoch.
Pravé krídlo frontovej línie bolo v okolí vrchov nad Kluknavou. Hlavný štáb
z Hnileckej a Hornádskej doliny sa nachádzal v Gelnici.
Maďarskou armádou a jej sympatizantmi z radov miestneho obyvateľstva
boli okamžite zbavené moci mestské zastupiteľstvo, hlavný slúžny, polícia
a četníctvo. Predstavitelia novej moci prevzali tiež mestskú pokladnicu. Ešte
pred príchodom ČA mnohí predstavitelia československej moci z Gelnice
a ďalších obcí ušli spolu s ustupujúcimi československými jednotkami.
V sobotu 21. 6. 1919 bola utvorená Robotnícka rada so sídlom v Gelnici.
Mala 32 členov a bola najvyšším orgánom v meste a v okrese. Jej predsedom
bol Šebastián Poneváč a podpredsedami Barbora Kandrová a Vančura. V nedeľu dopoludnia 22. 6. 1919 bolo z členov Robotníckej rady zvolené päťčlenné direktórium, ktoré malo výkonnú právomoc. Jeho prvým predsedom sa
stal Ľudovít Dirner, ktorého po troch dňoch vystriedal Samuel Fabrici, a komisármi (členmi) boli Matej Kandra, K. Vančo a Ondrej Varga. V dielňach,
továrňach a obchodoch pôsobili robotnícke kontrolné orgány.17
Direktórium v Gelnici bolo zároveň okresným výkonným orgánom a podliehali mu miestne direktóriá v Kojšove, Veľkom Folkmari, Margecanoch,
Jaklovciach, Žakarovciach, Mariahute (dnes miestna časť Gelnice), Prakovciach, Helcmanovciach, Mníšku nad Hnilcom, Smolníckej Hute a Smolníku.
Aby sa predišlo tovarovým špekuláciám a čiernemu trhu, vo všetkých obciach
sa vykonala všeobecná inventúra. Bol vydaný zákaz podávania liehovín, čo sa
však veľmi nedodržiavalo.18
Slovenská republika rád mala v Gelnici svojho zástupcu – delegáta, prostredníctvom ktorého sa plnili opatrenia Revolučného výkonného výboru
(najvyššieho orgánu Slovenskej republiky rád). Exponenti Slovenskej republiky rád v gelnickom okrese vytvorili pre účinnejšie vymáhanie svojich nariadení polovojenskú organizáciu s názvom Červená stráž. Jej desiati príslušníci
boli ozbrojení a označení na rukávoch páskami s iniciálami „V. ör.“ Členmi
Červenej stráže boli Michal Kandra, Vojtech Hrebta, Štefan Demko a ďalší.
Komisárom, čiže veliteľom Červenej stráže, sa stal Július Rozman.19
Najväčším problémom aj v tejto časti Spiša bolo zásobovanie. Z južných oblastí Slovenska direktórium prostredníctvom Revolučnej vládnej rady
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vykúpilo dva vagóny kukuričnej, jeden vagón obilnej múky a značné množstvo slaniny. Išlo o zbožie pochádzajúce zo sýpok grófov a veľkostatkárov.
Aj napriek zlepšenému zásobovaniu potravinami bola núdza o priemyselný
tovar taká veľká, že jeho nákup sa veľmi obmedzoval.20 Robotnícka rada
a direktórium odňali živnostenské kasíno miestnej „buržoázii“ a sprístupnili
ho robotníckej verejnosti.21
Niektorí robotníci z územia obsadeného ČA vstupovali do jej radov. Najagilnejším boľševickým agitátorom v gelnickej oblasti bol Július Rozman.
Rozširoval proboľševické letáky, mal protičeskoslovenské vyhlásenia a už
od začiatku júna 1919 verboval mladíkov z Gelnice a okolia do maďarskej
ČA.22 Aj keď ČA neobsadila Krompachy, vstúpilo do nej 50 tamojších robotníkov. Všetko to však boli jednotlivci a nedá sa povedať o hromadnom vstupe
mužov zo Spiša do Červenej armády.23
V nasledujúcej časti sa pozrieme bližšie na to, ako to vyzeralo v niektorých
ďalších obciach gelnického okresu obsadených maďarskou Červenou armádou.
Bezprostredný styk československej a maďarskej frontovej línie bol v Margecanoch, dôležitom železničnom uzle. Po ich obsadení mali Maďari otvorenú
cestu do Hnileckej doliny a ďalej po prúde Hornádu, kde bol však ich postup
zabrzdený. Ako v iných obciach, aj v Margecanoch bolo zriadené direktórium, ktorého členmi boli Ambróz Fotta, Jakub Vaščák, Jozef Michalenko, Ján
Hricko.24 Ako inde, aj tu vykonávali niektorí radikálni jednotlivci záškodnícke
akcie proti československému štátu. Dňa 21. júna sa pokúsil Július Horváth,
telegrafista na železničnej stanici v Margecanoch, vykoľajiť so skupinou ďalších osôb transport s československým vojskom.25
V Prakovciach prevzali maďarskí boľševici do svojej moci miestnu továreň
a obsadili všetky úrady, medzi nimi aj poštu a stanicu. Keď zabrali tamojšiu továreň, bolo zvolené miestne direktórium, ktoré prevzalo do rúk všetku
moc.26 V Prakovciach boli členmi direktória Ján Ivan, Albert Bučko, Ján
Pindrhavi, Albert Košč, František Maris, Ján Tolmán, Henrich Römer, Karol
Királyi a Karol Mikula.27

20
21
22
23
24
25
26
27

BADÍK, Milan – ŠKOLNÍK, Marián: c. d., s. 16.
PÁSZTOR, Peter: c. d., s. 52.
ŠA L, ŠTZ L, č. 886/1919.
SLEPCOV, Igor: c. d., s. 32.
Margecany. Kronika obce. Košice 2011, s. 37.
DUBECKÝ, Juraj: Kronika obce Margecany. 1235 – 1985. Prešov 1985, s. 25.
Prakovce. Svedectvo času. Košice 2010, s. 36.
ŠA L, ŠTZ L, č. 459/1919.

140

Slovenská republika rád na Spiši

V Jaklovciach sa nachádzalo v čase maďarskej okupácie okolo 200 – 300
maďarských vojakov. Hlavný štáb sa usídlil v kaštieli28 grófa Karola Csákyho,
bývalého uhorského ministra vojny. Počas pobytu v obci Maďari zrekvirovali veľké množstvo hnuteľného majetku.29
Švedlár už maďarské vojsko neobsadilo. V tejto obci sa podarilo uchytiť
československej armáde, konkrétne 32. streleckému pluku majora Rotona.
Odtiaľ tento pluk ostreľoval Mníšek nad Hnilcom, ktorý bol v maďarských
rukách. Bolo pritom poškodených niekoľko budov a zabité jedno dievča. Tak
ako v iných obciach gelnického okresu, aj v Mníšku mnohí vítali maďarskú
Červenú armádu ako osloboditeľov nakoľko tu prevažovalo obyvateľstvo
nemeckej a maďarskej národnosti.30
Medzi posledné obce obsadené maďarskou ČA patrila Richnava. O jej
prítomnosti v obci svedčí zápisnica zo dňa 17. 12. 1944 z Archívu farnosti
Kluknava, kde sa uvádza, že triedne výkazy, triedne knihy a spisové denníky
richnavskej školy boli zničené počas vpádu maďarských vojsk v roku 1919.31
Obce ležiace blízko frontovej línie boli neustále ohrozené obsadením maďarskou ČA. Jednou z nich bol aj Vondrišel (dnes Nálepkovo), ktorému hrozilo nebezpečenstvo od Mníšku nad Hnilcom ako aj z oblasti Gemera, keďže
maďarské hliadky sa objavili v oblasti Delavy (miestna časti Hnilca). Četnícke
stanice z Vondrišla a Hnilca boli preto evakuované do Spišskej Novej Vsi.32
Na ďalší priebeh udalostí malo veľký význam zastavenie bojov 24. 6. 1919.
Súčasne s touto udalosťou sa začali šíriť zvesti o plánovom odchode maďarskej ČA z územia Slovenska. Nasledujúce dni sa niesli v znamení neistoty
a vyčkávacej taktiky zo strany všetkých zúčastnených – československých
jednotiek, jednotiek ČA, pročeskoslovensky orientovaných obyvateľov a tých,
ktorí neboli naklonení myšlienke ČSR.
Po niekoľkotýždňovom nátlaku Dohody Maďarská republika rád napokon
súhlasila s odsunom svojich vojsk z územia Slovenska. Gelnický okres opustila maďarská Červená armáda 28. júna 1919. Gelnica s okolím tak bola prvou
oblasťou, kde zanikla Slovenská republika rád. Mnohí jej exponenti a sympatizanti zo strachu z perzekúcie zo strany československých orgánov odišli spolu s maďarskou armádou,33 ako to bolo v prípade predsedu Robotníckej rady
Šebastiána Poneváča, veliteľa Červenej stráže Júliusa Rozmana a Michala
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a Barbory Kandrových. Títo štyria odišli do Miškovca na voze, ktorý spolu
s koňom patril mestu Gelnica.34
Odchod maďarskej Červenej armády prebiehal pomerne pokojne avšak
nie celkom bez problémov. Jej vojaci ustupovali so surovými nadávkami
a vyhrážkami ako napríklad: Megálj, te büdös tót, majd fogsz te még lógni!
(Počkaj ty smradľavý Slovák, budeš ešte visieť!).35 Obyvateľstvo si z ustupujúcich maďarských jednotiek neraz robilo posmech. Oznámilo im, aby im
nahnalo strach, že sa už približuje československé vojsko, čo ešte zrýchlilo
ich ústup. Pri odchode niektoré oddiely Červenej armády z pomsty strieľali
do ľudí pracujúcich na poli, nie je však známe, žeby v gelnickom okrese
niekoho takto zranili, alebo zabili.36
Počas bojov na území Spiša padlo na československej a maďarskej strane niekoľko desiatok vojakov. Československí vojaci boli pochovaní buď
na mieste smrteľného zranenia, alebo v blízkej obci. Takmer v každej obci gelnického okresu sa tak nachádzajú hroby padlých československých vojakov.
Maďari brali svojich padlých väčšinou so sebou, napriek tomu boli niektorí
vojaci ČA pochovaní na území gelnického okresu, či už v horách, alebo v obciach. Dňa 23. júna 1919 bol napríklad v Gelnici pohreb dvoch príslušníkov
ČA, ktorý bol zároveň veľkou manifestáciou za Slovenskú republiku rád
a Maďarskú republiku rád. Na pohrebe predniesol pôsobivú marxistickú reč
predseda gelnického direktória Samuel Fabrici.37
Príchod maďarskej ČA na Spiš síce priniesol zlepšenie zásobovania vďaka
využitiu veľkostatkárskych sýpok, avšak vojská ČA za sebou zanechali oveľa
viac škody, ako úžitku. Vojaci za všetko platili bezcennými bankovkami, tzv.
bielymi peniazmi38 vysoké obnosy. Napríklad za jednu hus platili 100 až 200
korún.39 Pri odchode so sebou vzali množstvo hnuteľného majetku, najmä potravín a finančnej hotovosti. Určité škody spôsobili aj na budovách v ktorých
boli ubytovaní. V porovnaní so zvyškom územia Slovenskej republiky rád
však škody na majetku neboli príliš veľké a nebol tu ani nikto zavraždený
príslušníkom maďarskej ČA. Bolo to najmä vďaka krátkosti času, ktorý tu
maďarské jednotky strávili, keďže na území gelnického okresu pobudli iba
jeden týždeň. Napriek tomu táto udalosť hlboko zasiahla do života miestneho obyvateľstva. Počas pobytu maďarskej ČA sa tunajšie obyvateľstvo, najmä to, ktoré nesúhlasilo s príchodom Maďarov, neustále obávalo o svoj život
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a majetok. Po odchode ČA malo ešte dlhý čas strach z jej návratu. Obyvateľstvo sympatizujúce s ČA sa zasa obávalo prenasledovania zo strany československého štátu. Čo najviac vystihovalo krátke pôsobenie Slovenskej
republiky rád na Spiši bola celkom určite atmosféra strachu, jednoznačne
citeľnejšia ako vo zvyšnej časti župy v tom čase.
Prvoradou úlohou obnovenej československej správy po ústupe maďarskej Červenej armády bolo potrestanie exponentov a sympatizantov Slovenskej republiky rád. Išlo najmä o to ukázať širokej verejnosti, ako skončia
odporcovia ČSR, ktorí podkopávajú samotnú ideu jej štátnosti. Pozrieme
sa bližšie na to, ako dopadli osoby z gelnického okresu, ktoré sa angažovali
v Slovenskej republike rád, alebo boli inak boľševicky aktívne.
Ešte počas existencie Slovenskej republiky rád boli 18. júna 1919 v Spišskej Novej Vsi odsúdení na trest smrti a vzápätí aj obesení Jakub Honza
z Prakoviec a učiteľ Emil Matuščák z Veľkého Folkmara. Vina Jakuba Honzu spočívala v organizovaní boľševického režimu vo Vyšnom Klátove a podpore rozvratnej letákovej agitácie. Emil Marutuščák sa zasa previnil tým, že
vo svojom byte zhromažďoval väčší počet zbraní a streliva, ktoré chcel použiť proti československej armáde.40
Po zániku Slovenskej republiky rád bolo proti Samuelovi Fabricimu, predsedovi direktória v Gelnici, začaté trestné pokračovanie pre zbieranie podpisov pre mierovú konferenciu za ponechanie Slovenska v Maďarsku (ešte
v 1918), predsedníctvo a členstvo v direktóriu, ukrývanie komunistických
letákov a brožúr, prejav prednesený v Gelnici 21. 6. 1919. Dňa 11. 7. 1919
bol Fabrici zatknutý v Gelnici a prevezený do Košíc, od 18. 9. sa nachádzal
vo vyšetrovacej väzbe v Levoči. Tam bol obvinený z vlastizrady. Bola proti nemu vznesená obžaloba, že agitoval, bol predsedom a členom direktória
a napomáhal nepriateľovi, čím sa dopustil zločinu proti vojenskej moci štátu.
V obžalobe sa ďalej spomínalo, že ešte v októbri 1918 vstúpil do sociálno-demokratickej strany, bol v spojení s maďarskou centrálou a zasadzoval sa
za udržanie Slovenska v Uhorsku. Jedným z bodov obžaloby tiež bolo, že
21. 6. 1919 po obsadení Gelnice Červenou armádou mal z balkóna radnice
boľševickú reč, pri ktorej vyhlásil diktatúru proletariátu v gelnickom okrese.
Žaloba obsahuje aj záznam, že v direktóriu bol najskôr predsedom, neskôr
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komisárom pre výživu. Tiež bol obvinený z poburovania. Fabrici sa obhajoval v tom zmysle, že 21. 6. bol ku komunistickej reči, prednesenej na privítanie maďarskej ČA, nútený maďarskými vojakmi. Taktiež vraj nepoznal
obsah letákov, ktoré sa uňho našli po domovej prehliadke. Nevedel, prečo sa
nachádzali v jeho dome. Celú svoju činnosť videl len v tom, že bol členom
sociálnodemokratickej strany a svoju nevinu sa snažil dokázať tou okolnosťou, že po odchode maďarského boľševického vojska ostal v Gelnici. Svedkovia tvrdili, že k reči z 21. 6. nebol nútený, letáky boli jeho a pri domovej
prehliadke sa vyjadroval proti ČSR s tým, že nemôže súhlasiť s ČSR nakoľko
je kapitalistická.41 Svedkovia sa tiež vyjadrili, že ostro zakročil proti živnostníkom42 a mal „poburujúcu“ reč pri pohrebe dvoch padlých maďarských vojakov.43 Iní svedkovia neskôr (pričom jeden pôvodný svedok zmenil výpoveď)
zasa dosvedčili, že reč z 21. 6. 1919 mal iba pod nátlakom a bolo to vlastne
preloženie boľševickej reči komunistu Davidoviča z Pešti z nemčiny do slovenčiny. Ak by neuposlúchol, bol by postavený pred revolučnú radu a možno
aj popravený. K ľudu aj prehlásil, že len prekladá predchádzajúceho rečníka.
Pôvodne pre neho prokurátor žiadal trest vo výške 5 – 10 rokov, 5. februára
1920 však bol prepustený z vyšetrovacej väzby na slobodu.44 Ešte predtým bol
dňa 10. 9. 1919 prepustený zo školských služieb.45
Zo spolupráce s nepriateľom bol podozrivý starosta Gelnice Karol Wolf,
keďže 7. 6. 1919 ušiel na územie okupované maďarskou Červenou armádou.
Wolf tvrdil, že ušiel preto, lebo československí vojaci, ktorí sa v tom čase
nachádzali v Gelnici, ho chceli obesiť na stĺp. Keď bola Slovenská republika
rád ustanovená aj v gelnickom okrese, Wolf sa vrátil späť. Obhajoval sa, že počas niekoľkých dní čo tu bola SRR, nemal styky s ČA, konal svoju povinnosť
v úrade nakoľko to bolo možné, avšak celú moc z rúk mu vzalo direktórium.
Navyše vraj ukryl pred komunistami mestské peniaze (100 000 korún). Nariadil zložiť zbrane na mestskom úrade a staral sa o zachovávanie verejného
poriadku na čo ustanovil stráž. Komunisti zostavili menoslov 70 nespoľahlivých ľudí proti ktorým chceli prudšie zakročiť a na zozname sa nachádzal aj
Wolf. Svedok v procese proti Wolfovi však tvrdil, že naopak Wolf zamýšľal
začiatkom júna obesiť nevinných ľudí a keď sa o jeho rečiach dozvedeli československí vojaci, ušiel. Ďalší svedok o Wolfovi hovoril, že v októbri 1918 mal
protičeskoslovenské reči a vyhlasoval, že je Maďar. Údajne povedal, že nik-
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dy nebude uznávať ČSR a prezidenta Masaryka. Bol preto vtedy predvedený
pred súd v Levoči. Podľa svedka dal vraj dovážať z Maďarska peniaze a nimi
vyplácal tunajších úradníkov. Ešte pred príchodom boľševikov zorganizoval
stráž, ktorá bola prezentovaná ako hasičská stráž. Tento svedok ďalej tvrdil,
že po príchode boľševikov sa táto stráž s nimi spojila. Viacerí svedkovia svedčili, že ušiel z mesta k boľševikom, ktorým oznámil silu československého
vojska v Gelnici. Svedkovia sa vyjadrili, že väčšina Gelnice je proti nemu, ale
bojí sa ho a tak má Wolf stále veľký vplyv. V spise pojednávajúcom o Wolfovom procese sa uvádza, že nebolo zistené, že by Karol Wolf spolupracoval
s boľševikmi počas pobytu v Košiciach po 8. júni 1919. Preto bolo proti nemu
24. 11. 1919 zastavené trestné pokračovanie.46
Pre vlastizradu boli vyšetrovaní manželia Michal a Barbora Kandrovci
z Gelnice. Boli obvinení z boľševickej agitácie, z rozširovania letákov, z členstva v Robotníckej rade a direktóriu. Kandra tvrdil, že sa bránil zvoleniu pre
zlé zdravie a úradoval v ňom bez určeného referátu. Pomáhal vraj tam, kde
bolo treba opisovať, alebo podpísať nejakú potvrdenku. Kandrová vypovedala, že Robotnícka rada sa za tých pár dní zišla len dvakrát a hovorilo sa vždy
o vyživovacích otázkach, na nič iné nemala rada vplyv a nehovorilo sa nikdy
o situácii na fronte, alebo o boji proti Čechom. Tvrdila tiež, že vojaci Červenej
gardy jej dali letáky a prikázali jej, aby ich rozniesla. Nemala čas prečítať
si ich. Tvrdila, že ich rozdávala iba raz a Gelnicu počas pobytu ČA vôbec
neopustila. Svedkovia však svedčili, že letáky roznášala po širokom okolí, dokonca s nimi išla až do Smolníka a za reči bolševického agitátora Čupku ich
vyhadzovala z balkóna gelnickej radnice. Šetrením sa neskôr prišlo na to, že
letáky boli agitačné, avšak nie štvavé. Ďalej sa vyšetrovaním zistilo, že jednanie obvinených nemalo skutkovú podstatu zločinu a 27. 4. 1920 bolo proti
nim zastavené trestné pokračovanie.47
Ešte pred obsadením Gelnice Červenou armádou jeden obyvateľ mesta
upovedomil československé orgány, že tamojší klampiar Šalamún Fichsel
ukrýva zbrane. Dňa 20. 6. 1919 bola preto uňho vykonaná domová prehliadka
pri ktorej sa našli 3 vojenské plášte, 3 opasky, 670 korún v striebre, avšak
žiadne zbrane. Jeden svedok vypovedal, že židia v Gelnici k účelu tajného prechovávania zbraní za účelom podporovania boľševizmu tvoria zvláštny tajný
spolok, ktorého členom mal byť aj Fichsel. Kvôli ústupu československého
vojska z Gelnice Fichsela československé orgány ešte v ten deň zatkli a 23.
6. 1919 odovzdali do väznice v Levoči, kde bol od 30. 6. 1919 v internácii.
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ŠA L, Spišská župa (SŽ), č. 3431/1919 adm.
ŠA L, ŠTZ L, č. 627/1919.
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Fichsel tvrdil, že žiadne zbrane nemá a že vojenské veci uňho nájdené sú jeho
bratov. Dňa 10. 7. 1919 sa mohol vrátiť do Gelnice avšak musel sa hlásiť
u tamojšieho policajného kapitána.48
Trestné pokračovanie bolo vedené aj proti členom direktória a Robotníckej
rady v Prakovciach Albertovi Bučkovi, Jánovi Pindrhavimu, Albertovi Koščovi, Františkovi Márisovi, Jánovi Tolmánovi, Henrichovi Römerovi, Karolovi
Királymu a Karolovi Mikulovi pre členstvo v týchto organizáciách. Obžalovaní skončili takto: Obžalovaná rada s ohľadom na to, že obvinení ad I./ odstúpili dle udaní svého jednak do direktoria boľševického a jednak do robotníckej
rady na donucení boľševických agitátorov a nikoliv z presvedčenia a jesto mají
tito svá stálá bydlište a vyčkávi v týchto bydlištích až do príchodu čsl. vojska,
nenabyl presvedčení o tom, že ni obrisuni podležuti z uteku a že by byly podobné jednání opakovali a proto pro nedostatek skutkového podkladu pro vazbu
na ne uvalenou obžalovaní na slobodu prepúšťa. Ad II./ Oproti tomu že spriňu
a vypovedi všech spohrobrinenych jest vidno, že Ján Iván shál v obci Prakovci
v čele bolševického /direktoria/ a ježto jest slobodny štátne obavy, že by o útek
se pokusiti mohol a jednani mu opakovati a proto byl ku s podminkou konce
propušten. Levoča 25. 7. 1919.49
Z ďalších osôb aktívnych počas Slovenskej republiky rád napríklad Július Rozman, veliteľ Červenej stráže, bol po odsúdení za špionáž internovaný
do Maďarska a Ondrej Varga, člen direktória bol ako politicky nespoľahlivý
prepustený z práce.
Dňa 2. augusta 1919 vyšlo nariadenie č. 121/1919 ministra Šrobára podľa
ktorého osoby nemajúce dňom 1. augusta 1919 v niektorej obci na Slovensku
domovské právo, musia do 1. 9. 1919 opustiť republiku. Na Spiši sa to týkalo
najmä robotníkov z Krompách, ktoré síce neboli súčasťou Slovenskej republiky rád, avšak práve krompašský proletariát mimoriadne sympatizoval s jej
ideou.50
Z uvedeného je možné konštatovať, že exponenti Slovenskej republiky rád v gelnickom okrese (s výnimkou popravených Honzu a Matuščáka)
boli väznení, aj to iba vo vyšetrovacej väzbe, niekoľko týždňov až mesiacov
a na slobodu boli prepustení v priebehu rokov 1919 a 1920. Po takom dlhom
časovom odstupe od týchto udalostí je dnes už ťažké zistiť nakoľko pravdivé
boli výpovede obžalovaných a svedkov svedčiacich v ich prospech, alebo proti
nim. Nedá sa už teda s istotou určiť do akej miery boli exponenti Slovenskej republiky rád aktívni z vlastnej iniciatívy a nakoľko boli k svojim činom

ŠA L, ŠTZ L, č. 407/1919.
ŠA L, ŠTZ L, č. 459/1919.
50
BADÍK, Milan – ŠKOLNÍK, Marián: c. d., s. 18.
48
49
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prinútení maďarským vojskom. Samozrejme nie je vylúčená ani osobná nevraživosť svedkov svedčiacich proti nim. Situácia bola z viacerých hľadísk veľmi
neprehľadná. Jedno je však isté, a to, že československé orgány boli voči týmto
„vlastizradcom“ mimoriadne benevolentné, najmä ak tieto procesy porovnáme
so situáciou v Maďarsku, kde sa s boľševikmi porátali neporovnateľne tvrdšie. Počas tzv. Bieleho teroru tam bolo v priebehu dvoch rokov zavraždených
niekoľko tisíc prívržencov Maďarskej republiky rád.
Ešte niekoľko mesiacov po zániku Slovenskej republiky rád československé orgány pátrali po osobách, ktoré slúžili v Červenej armáde,51 alebo inak
napomáhali boľševikom. Väčšinou to však bolo bez výsledku, keďže tieto osoby ušli buď do Maďarska, alebo sovietskeho Ruska.
Bola však aj opačná situácia, keď z Maďarska po zániku Maďarskej republiky rád ušli tamojší boľševici na Slovensko, okrem iného aj na Spiš,
a tu boľševicky agitovali. Dle správ nám zaslaných potuluje sa po Novej Vsi
a Poprade mnoho z Maďarie ušlých boľševikov ktorí do vojska slovenského
zavedli podkopnú boľševickú propagandu. Žiadame županský úrad, aby sa
o odstránenie tejto boľševickej propagandy náležite postaral.52 Komunistické
myšlienky tak nezanikli s koncom Maďarskej republiky rád a Slovenskej republiky rád, ale aj v ďalších rokoch ich hlásali domáci a zahraniční agitátori,
ktorí chceli znova dosiahnuť diktatúru proletariátu.
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ŠA L, Slúžnovský úrad v Spišskom Podhradí (SÚ SP) , č. 2095/1919 adm.
ŠA L, SÚ SP , č. 2438/1919 adm.
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DIE SLOWAKISCHE RÄTEREPUBLIK IN DER ZIPS
Martin Furmaník
Der Beitrag behandelt die Ereignisse im Juni 1919 im Bezirk Göllnitz/Gelnica, als
dieser zu der Slowakischer Räterepublik gehört hatte. Im Weiteren beschäftigt sich
der Beitrag auch mit den Schicksalen von Akteuren der Slowakischen Räterepublik
im erwähnten Bezirk in den Folgemonaten. Die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde durch die Kämpfe der Nachfolgestaaten der Österreich-Ungarischen
Monarchie um neue Gebietsgewinne gekennzeichnet. Das Gebiet der Slowakei sollte
da keine Ausnahme spielen. Insbesondere auch die Zips, die sowohl im Interesse der
Tschechoslowakei wie auch Ungarns lag. Den Verlust der slowakischen Gebiete vom
Ende 1918 konnte Ungarn nämlich nicht verkraften. Ungarische Bolschewiken, die
in März 1919 im Land die Macht ergriffen, sind nach den anfänglichen militärischen
Misserfolgen im Mai 1919 in die Gegenoffensive übergegangen. In Folge dessen eroberten sie beträchtliche Teile der östlichen und südlichen Slowakei. Das Ergebnis war
die Ausrufung der Slowakischen Räterepublik, die unter dem direkten Einfluss der
Ungarischen Räterepublikwar. Die ungarische Rote Armee besetzte auch den südlichen
Teil der Zips, bzw. den Bezirk Göllnitz. Unverzüglich wurde dieses Gebiet dem Gebiet
der Slowakischen Räterepublik angeschlossen, wodurch die ansässigen Sympathisanten der Ungarischen Räterepublik an die Macht kamen. Eine gesellschaftliche Trennung in Nationen oder Klassen wurde in diesem Fall eher zweitrangig, weshalb sich
auf die Seiten der Bolschewiken auch die stellten, die vielleicht keine Kommunisten
waren, sich aber als Ungarn fühlten und in den ungarischen Bolschewiken die Erneuerung Ungarns sahen. Die Akteure der Slowakischen Räterepublik hielten mit Hilfe
der ungarischen Armee die Macht im Bezirk Göllnitz fest in der Hand und ließen anderen Ideen keinen Raum offen. Personen mit anderen Ansichten wurden verfolgt. Doch
Tötungen von ziwiler Bevölkerung durch die Rote Armee oder ihre Sympathisanten
sind nicht bekannt. Der Druck der Siegermächte zwang die Rote Armee Ende Juni
1919 die Slowakei, somit auch den Bezirk Göllnitz, zu verlassen. Nach der Wiederherstellung der tschechoslowakischen Obrigkeit wurden wiederum die Akteure der Slowakischen Räterepublik verfolgt und wegen Staatsverrat verurteilt. Die Strafen fielen
aber mild aus. Sie verbrachten nur wenige Monate in Haft, wobei es sich meistens um
Untersuchungshaft handelte. Das Urteil der Todesstrafe fiel nur bei zwei Personen und
es wurde auch vollzogen. Jedoch noch zur Zeit der Räterepublik. Die tschechoslowakische Verwaltung verhielt sich demnach zu den Vertretern der Proletariatsdiktatur nicht
sehr streng, vor allem wenn man den Vergleich zu Ungarn zieht. Dort wurde nach dem
Niedergang der Räterepublik mit den Bolschewiken sehr hart abgerechnet.
Preklad: Filip Fetko
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ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ NA SPIŠI
Zuzana Pavlisová
Významným spolkom, ktorý v medzivojnovom období pomáhal núdznemu
obyvateľstvu v mnohých smeroch, bol Československý Červený kríž. Začiatky
organizácie Červený kríž siahajú do polovice 19. storočia. Po otrasnom zážitku z bitky pri Solferine1 v roku 1859 prišiel Jean Henry Dunant s myšlienkou
založiť medzinárodnú dobrovoľnú organizáciu na pomoc raneným vojakom
a uzavrieť medzinárodnú dohodu o ich ochrane. Uskutočnilo sa to a konferencii v Ženeve vo veľkej sále paláca Atheneum 26. – 29. októbra 1863 založením
Medzinárodného výboru Červeného kríža. Prijala sa dohoda o nedotknuteľnosti a o neutralite zdravotníckeho personálu a zdravotníckeho zariadenia pod
znakom červeného kríža.2 Červený kríž na bielom poli – výmena farieb švajčiarskej vlajky – vyjadruje úctu k Švajčiarsku, kde sa zrodila organizácia Červeného kríža, a k ženevskému občanovi J. H. Dunantovi, jej zakladateľovi.3
Súčasťou mierovej zmluvy uzatvorenej vo Versailles 28. júna 1919 bolo
ustanovenie Spoločnosti národov. Podľa tejto zmluvy mali členovia Spoločnosti národov podniknúť medzinárodné opatrenia, ktorými by sa vopred zabránilo chorobám, a v druhom rade sa proti nim bojovalo. Spoločnosť národov
sa tiež zaviazala podporovať národné dobrovoľné organizácie Červeného kríža
(ČK), ktorých úlohou bolo zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, zabraňovať
vzniku chorôb a zmierňovať utrpenie na celom svete.4
V roku 1921 boli oficiálne spísané Základné princípy hnutia: nestrannosť,
politická, náboženská a ekonomická nezávislosť, univerzálnosť a rovnosť jednotlivých členov. Toho istého roku boli tieto princípy začlenené do Medzinárodného výboru ČK.5
1

2

3
4

5

Za účelom presvedčenia európskych osobností o dôležitosti založenia organizácie na pomoc
zraneným spísal Dunant knihu Spomienky na Solferino. MINTÁLOVÁ, Zora – TELGÁSKY,
Bohdan: Červený kríž na Slovensku v rokoch 1919 – 1938. Martin 2005, s. 14.
Na zabránenie zneužívania znaku Červeného kríža v obchodnom styku alebo rôznymi verejnými, súkromnými a zdravotníckymi zariadeniami vyšiel 3. novembra 1937 obežník ministerstva
vnútra č. 46 168: Ochrana názvu a znaku Červeného kríža. Podľa zákona č. 479/1921 Zb. z. a n.
jeho názov a znak boli chránené, ale ministerstvo vnútra žiadalo odvolávajúc sa na svoj obežník
z dňa 31. januára 1922, č. 606-1, aby podriadené úrady venovali veci náležitú pozornosť a postarali sa o nápravu pomerov. Štátny archív v Levoči, pobočka Spišská Nová Ves (ďalej ŠALE, p.
SNV), fond Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi /1923/ 1924 – 1944 (1945) (ďalej OÚ – SNV),
č. j. 21 272/1937 adm.
MINTÁLOVÁ, Z. – TELGÁSKY, B., c. d., s. 14 – 15.
TŮMA, Antonín: Právní základy sociální péče o mládež v republice Československé. Praha
1925, s. 257.
HUYNH, Huong, T.: Úvod. In: Kol. autorov: Základné princípy Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. b. m., b. r., s. 3.
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Národné ČK, ktorých prvotnou úlohou bolo starať sa o chorých, ranených
a invalidov v čase vojny, rozšírili po skončení vojny svoju činnosť aj na pomocnú starostlivosť o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a o ochranu
proti chorobám v čase mieru. V období do konca prvej svetovej vojny boli
združené v dvoch ústredných medzinárodných organizáciách: v Medzinárodnom výbore ČK v Ženeve a v Lige ČK v Paríži. Pôvodné ústredie v Ženeve bolo predstaviteľom a strážcom neutrality jednotlivých ČK pri plnení ich
prvotných úloh a autoritou pri schvaľovaní nových spoločností ČK v dobe
vojnových konfliktov. Liga Červených krížov bola utvorená až v roku 1919,
aby dohliadala na organizáciu jednotlivých národných inštitúcií.6
1. februára 1919 sa konala ustanovujúca schôdza Spoločnosti Československého Červeného kríža7 (ČSČK) v Obecnom dome v Prahe. Tam bol
na prechodný čas zvolený správny výbor, tzv. Hlavný stan, ktorý bol neskôr
rozšírený na 24 členov odborníkmi z ministerstva. V liste zo 6. februára 1919
menoval prezident republiky Tomáš G. Masaryk na návrh ustanovujúceho
výboru za predsedkyňu Spoločnosti ČSČK PhDr. Alicu Masarykovú. V nasledujúcich dňoch bolo vytvorené ústredie riaditeľstva ČSČK a za ústredného
riaditeľa bol menovaný JUDr. Josef Linhart, major talianskych légií a jeden
z organizátorov dobrovoľníckeho československého vojska v Taliansku.
31. októbra 1919 ČSČK prevzal na seba celú agendu predchádzajúceho
Zentralnachweisbureau vo Viedni. Začal sprostredkovávať správy o pohybe
a zdravotnom stave chorých, ranených, zajatých a nezvestných príslušníkoch
armády, ktorí boli občanmi ČSR. Poskytoval obstarávanie a sprostredkovanie
zásielok z ČSR pre členov rodín, ktorí boli vo vojnovom zajatí. Zabezpečoval
aj vystavovanie úmrtných listov a podával rady všetkým, čo boli nejako zainteresovaní vo veci zajatia.8
Ďalej sa pracovalo podľa americkej sústavy: v každej krajine mal byť zriadený zemský úrad, teda divízia ČSČK. Bola to divízia česká, moravská a slovenská. Ako prvá bola zriadená česká na čele s riaditeľom Josefom Grohom,
ktorá usporiadala zbierku Štedré dni. Ňou mal byť pokrytý potrebný finančný
základ. Výnos 6 miliónov Kč prekonal očakávania dvojnásobne.9
Plán činnosti ČK v ČSR platný aj pre organizovanie práce Slovenskej divízie ČSČK stanovoval zdokonaľovanie zdravotníckej pohotovosti obyvateľstva
pre prípad vojny, vykonávanie užitočnej sociálnej a zdravotnej pomoci pro-

6
7
8

9

TŮMA, A.: Právní základy, s. 264.
Ďalej budeme používať skratku ČSČK.
Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠAKE), fond Košická župa 1923 – 1928 (ďalej KŽ), č. j.
24216/1926 adm.
DORAZIL, Otakar: Čs. Červený kríž: 1919 – 1929. Praha 1929, s. 111 – 112.

150

Československý Červený kríž na Spiši

stredníctvom dobrovoľných sestier, samaritánov a dorastu. Ďalej organizovanie rôznych verejných akcií, napr. Veľkonočného mieru ČK a v neposlednom
rade spolupracoval ČSČK aj na rozvíjaní kultúry, predovšetkým zdravotnej.10
Prvým riaditeľom Divízie ČSČK pre Slovensko bol v rokoch 1919 – 1922
MUDr. Jan Blahoslav Kraicz.11 Od roku 1922 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný MUDr. Alois Cirps, podplukovník vojenskej zdravotnej služby.12
V rokoch 1933 – 1938 bol riaditeľom MUDr. František Šmakal, ktorý pôsobil
v rokoch 1922 – 1932 ako riaditeľ Dorastu ČSČK.
Po skončení prvej svetovej vojny sa začali pri národných spoločnostiach
ČK niektorých krajín ako Austrália, Taliansko, Kanada a USA vytvárať aj
sekcie Dorastu ČK. Ďalšie sekcie sa utvárali po vzniku Ligy spoločností ČK.
V Československu začal Dorast svoju činnosť 26. januára 1921.13
Ak mala dobrovoľná starostlivosť účelne plniť svoju úlohu, musela byť
riadne organizovaná. Nesmelo ísť iba o náhodnú činnosť, pretože tým by boli
jej sily roztrieštené a nedostatočne využité. Z tohto dôvodu mala čo najužšie
spolupracovať s verejnou starostlivosťou. Podiel oboch činiteľov na sociálnej
starostlivosti mal byť rozdelený podľa povahy činnosti organizácie a podľa
spôsobilosti vykonávania konkrétnych úloh. Pozitívom dobročinnej práce bola
dobrovoľnosť, nadšenie a počet pracovníkov. Potrebnú autoritu, spoľahlivosť
a finančnú istotu zabezpečovala verejná správa.14
Základnými článkami ČSČK boli miestne spolky. Na Slovensku bolo
spočiatku len 30 miestnych spolkov s 8 000 členmi.15 30. júna 1919 vydalo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska obežník, v ktorom bol
ČSČK vyzvaný postarať sa o zranených československých vojakov z dôvodu vpádu maďarských vojsk na Slovensko. Zároveň sa do spolku mali zapojiť všetky obce v ČSR za účelom čo najväčšieho rozšírenia členstva medzi
obyvateľstvom a získania príspevkov.16 Do roku 1924 sa počet spolkov zvýšil
na 105 s počtom členov 40 000. Slovenská divízia sídlila v rokoch 1919 – 1924
v Trenčíne a v rokoch 1924 – 1938 v Martine.
ČSČK na Slovensku poskytoval materiálnu a sociálnu pomoc obyvateľstvu najviac postihnutému vojnou. Konkrétne im zabezpečoval prídel potravín, mlieka a šatstva. Jeho činnosť v tomto období bola z najväčšej miery
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JUNAS, Ján a kol.: 80 rokov činnosti Červeného kríža na Slovensku. Bratislava 1999, s. 31.
MINTÁLOVÁ, Z. – TELGÁRSKY, B.: c. d., s. 34.
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ŠTEFÁNKOVÁ, Táňa – TELGÁRSKY, Bohdan: Červený kríž a Červený polmesiac. Portrét
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charitatívna a sociálno-zdravotná. V mnohých prípadoch nahrádzal aj zdravotnícku starostlivosť. Popritom organizoval prednášky, filmové predstavenia,
vydával letáky a zdravotnícku a osvetovú literatúru. Pod jeho záštitou vychádzali časopisy Zprávy Červeného kríža, Mesačník dorastu a spolu s Maticou
slovenskou vydával časopis Slniečko.17
Finančná situácia v štáte bola po vojne natoľko nepriaznivá, že pri náprave
škôd boli hlavnými aktérmi dobrovoľnícke organizácie zo zahraničia. Delegáti
ČSČK boli vyslaní do Francúzska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Jeden delegát odišiel aj do Švajčiarska, kde chcel vybaviť prázdninové
ubytovanie zle živeným československým deťom, čo sa aj podarilo. V rokoch
1919 a 1920 odišlo tam na prázdniny 1 500 detí. Podobný pobyt zorganizoval
aj švédsky ČK pre 50 československých detí v roku 1919. Veľkú materiálnu
pomoc poskytlo Francúzsko, z ktorého dorazili už štrnásť dní po ustanovení
ČSČK štyri vagóny šatstva, potravín a hračiek pre československé deti. Boli to
hlavne dary dámskych spolkov združených vo francúzskom ČK. Ako delegátka tam pôsobila Hana Benešová.18
V roku 1920 pôsobilo na Slovensku 63 miestnych spolkov s 20 000 členmi.
V roku 1929 to už bolo 129 miestnych spolkov ČSČK. Treba poznamenať, že
mnohé organizácie ČSČK pokračovali v činnosti ich predchodcov, organizácií Uhorského Červeného kríža. Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi v správe
z 29. októbra 1923 kladne hodnotil pôsobenie miestneho spolku ČSČK v Spišskej Novej Vsi, udržujúceho pomocou Divízie z Bratislavy detskú zdravotnú
stanicu. Ďalší spolok ČSČK sa nachádzal neďaleko, v Spišských Vlachoch.
V detskej zdravotnej stanici pôsobil miestny lekár Arpád Hegyi a sestra Alojzia Drvišová. Ordinačné hodiny boli dvakrát týždenne. Vtedy sa poskytovali matkám rady ohľadom detskej hygieny a o zdravotnej a ošetrovateľskej
starostlivosti detí vôbec. Zdravotná sestra navštevovala matky po pôrodoch
a učila ich všetkému potrebnému v oblasti starostlivosti o novorodencov. Deti
prinesené alebo prichádzajúce do ordinácie vždy prehliadol lekár a boli im
poskytnuté lieky, ktoré vo väčšine prípadov preplácal miestny spolok ČSČK.
Okrem liečiv deti dostávali aj posilňujúce výživné látky, ako bola napríklad
Nestlová múčka a pod. Táto ustanovizeň sa venovala hlavne schudobnenému
obyvateľstvu a o jej nutnosti svedčil aj fakt, že priemerne navštevovalo ordináciu 200 detí mesačne nielen z mesta, ale aj z okolia.
Záujem a obetavosť obyvateľstva sa prejavovali predovšetkým v tom, že
miestny spolok mohol pokryť všetky výdavky zdravotnej stanice okrem platov
lekára a sestry. Tie boli hradené z fondu divízie. Miestny spolok neuhrádzal len
platby za lieky a výživné látky, ale poskytoval aj šatstvo chudobným deťom.
17
18

SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 399.
DORAZIL, O.: Čs. Červený kríž: 1919 – 1929, s. 113.
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Svoju činnosť obohacovala táto ustanovizeň aj o dozor nad zdravými,
ktorých počas návštev v rodinách kompetentné osoby poučovali o tom, ako sa
majú vyhýbať chorobám. Pôsobenie a správanie sa personálu stanice k ľuďom
bolo priateľské a nevyskytli sa naň žiadne ponosy. Odborná stránka tu ordinujúceho lekára bola vtedy všeobecne uznávaná. Miestnu detskú zdravotnú
stanicu podporovali aj viaceré dámy zo spolku Živena, konkrétne pani Kozmíková a pani Paulinyová. Opisovaná ustanovizeň svojou činnosťou pokrývala
celú hornú oblasť okresu. Miestny spolok v Spišských Vlachoch sa zameriaval
predovšetkým na vyberanie a rozdeľovanie milodarov.19
Ustanovujúca schôdza ČSČK v Krompachoch sa uskutočnila 30. júla 1921.
Prihlásených bolo dovtedy 280 členov. Predsedom bol Karol Loja a jednateľom Anton Bouška. Členmi výboru sa stali: Dr. Schwarz, strážmajster Búbrle, evanjelický farár Scherffel, katolícky farár Dr. Belický, správcovia školy
Barč a Loja, poštový úradník Motejlek, Ing. Martinko, učiteľ Bouška a manželka učiteľa Stráfeldová.
Stanovy spolku boli schválené výnosom MPS 31. marca 1921, č. 3906
adm. V. Cieľom spolku bolo organizovať a vykonávať dobrovoľnú zdravotnú
a sociálnu starostlivosť v čase mieru aj vojny podľa zásad, ktoré boli ustanovené v štátnych a medzinárodných zmluvách. Do činnosti spolku patrilo odstraňovať nebezpečné následky vojny, konkrétne zamedzovať šíreniu epidémií
a obmedzovať sociálnu biedu. Dôležité bolo zriaďovanie a udržovanie prenosných nemocníc a lazaretov a mať v pohotovosti všetky dopravné prostriedky a lekárske pomôcky. Spolok mal zakladať ústavy pre tuberkulóznych pacientov a ústavy, ktoré mali za úlohu odstraňovanie následkov vojny
– invalidovne, výchovne pre mládež, sirotince atď. Veľký význam v tomto
období malo šírenie osvety a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľstva. Okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti tvorila podstatnú časť činnosti spolku aj hmotná podpora vo forme liekov, potravín a šatstva. Podporu
na uskutočňovanie dobročinných činností spolok získaval od divízie ČSČK
pre Slovensko v Bratislave.
Členom sa mohla stať každá fyzická aj právnická osoba bez rozdielu pohlavia, národnosti a náboženstva, musela však byť občanom ČSR. Členovia mohli
byť čestní, zakladajúci, prispievajúci a podporujúci. Čestných členov menovalo podľa návrhu výboru valné zhromaždenie, ostatných členov prijímal výbor.
Zakladajúcim členom bol ten, kto prispel jednorázovo sumou 1 000 Kč, alebo
kto venoval spolku dôchodok v hodnote 100 Kč. Prispievajúci člen mal zložiť
jednorázovo sumu 200 Kč alebo platiť ročný príspevok vo výške aspoň 6 Kč.

19

ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 1 071/1924 adm.
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Podporujúci členovia platili ročný príspevok menší ako 6 Kč. Všetci členovia
mali právo zúčastniť sa valných zhromaždení spolku a hlasovať na nich. Pre
jednotlivé odvetvia činnosti alebo pre menšie územné obvody mohli byť zriaďované zvláštne odbory a zvláštne ženské odbory.
Koncom júna 1921 ukončila v Krompachoch Československá pečlivosť
o dieťa svoju činnosť a všetok majetok tohto spolku (10 101, 60 Kč) prešiel
do užívania miestnej pobočky ČSČK, konkrétne na odbor starostlivosti o mládež.20
Obežník ministerstva vnútra z 25. septembra 1923 hovoril o členstve štátnych zamestnancov v ČSČK. ČSČK bol v prvej ČSR jedinou oficiálne uznanou organizáciou pomocnej vojensko-zdravotnej služby, pracoval na zlepšení
sociálno-zdravotných pomerov, bojoval proti epidémiám a alkoholizmu, staral
sa o hygienu v domácnostiach a o výchovu mládeže, aby vyrástla v zdravých
a riadnych občanov. Prezídium ministerstva vnútra preto odporučilo zamestnancom rezortu, aby sa prihlásili za členov ČSČK, a ak by boli požiadaní,
aby neodmietali prijať funkcie vo výbore pobočiek a divízií ČSČK.21 Členská
akcia tohto zamerania nebola v roku 1923 prvá. Od 22. do 30. mája 1920 bola
MPS usporiadaná členská akcia ČSČK pod názvom „Republikáni do ČSČK“.
V prípade, ak obecní richtári a notári vrátili zásielky tlačív s poznámkou
„Neprijíma sa“, toto konanie sa protivilo štátnym záujmom.22
Po desiatich rokoch svojej existencie ČSČK na Slovensku bolo zriadených 350 sociálno-zdravotných podnikov a ústavov. Boli to detské zdravotné poradne, ozdravovne pre deti náchylné na tbc, stanice prvej pomoci atď.23
Z výkazu činnosti ČSČK na Slovensku za mesiac február 1929 sa dozvedáme,
že v 80 okresoch pracovalo 127 spolkov s 25 399 dospelými členmi (1928).
Dorast vyvíjal svoju činnosť (koncom školského roku 1927/1928) na 1 602
školách a v 3 481 triedach mal 92 135 členov, okresných dôverníkov bolo 62.
Koncom februára 1929 na 1 721 školách v 3 776 triedach mal 104 857 členov
a 60 okresných dôverníkov. Okresných odborov pečlivosti o mládež bolo 27,
tajomníkov pečlivosti o mládež bolo zaznamenaných 10, lekárov 48, zdravotných sestier z povolania 33. V Spišskej Sobote bola nemocnica s 54 posteľami a v Novom Smokovci preventórium so 40 posteľami. Sociálno-zdravotné
domy sídlili v Žiline, Turčianskom Sv. Martine a v Ružomberku, sirotince
v Michalovciach a v Prešove, azyl bol v Bratislave. Jasle boli zriadené v Ružomberku, Nových Zámkoch a Turčianskom Sv. Martine, ale pre nedostatok
20
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Štátny archív v Levoči (ďalej ŠALE), fond Spišská župa 1314 – 1922 (ďalej SŽ), č. j. 641/1922
adm.
ŠAKE, KŽ, č. j. 8724/1923 prez.
ŠALE, SŽ, č. j. 185/1920 adm.
ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 112/1930 adm.
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miestností boli dočasne zrušené. V Košiciach pôsobil chudobinec. Ústav M.
R. Štefánika (škola pre sociálno-zdravotnú pečlivosť pre učiteľky gazdinského
odboru na rodinných školách), ktorý sídlil v Turčianskom Sv. Martine, bol
vydržiavaný pomocou ministerstva školstva a národnej osvety a Krajinského
úradu v Bratislave. Samaritánstvo bolo zriadené v 22 okresoch (úplne v 10).
Vychádzali časopisy Slniečko vydávané Dorastom. Členským triedam bolo
pridelených 4 856 kusov, predplatiteľom 1 961 kusov. Boj o zdravie vydávala
Divízia spolu s MLPT.24
V tom čase predstavoval ČSČK jednu z najväčších organizácií, čo sa týka
starostlivosti o národné zdravie. Spolu s Dorastom v nej bolo združených vyše
600 000 členov a v jubilejnom roku 1929 sa usilovala zvýšiť počet svojich
členov na ¾ milióna, aby ČSČK stál na čele všetkých ČK.25 Pre tento účel
a pre stále pretrvávajúcu biedu a potrebu pomoci obyvateľstvu sa usporadúvali
členské akcie. Miestny spolok ČSČK v Spišskej Novej Vsi žiadal 28. marca
1932 tunajší Okresný úrad o pomoc pri získavaní nových členov. Apelovalo
sa hlavne na to, že v minulých rokoch sa podobná akcia nerealizovala a na jej
dôležitosť. Miestny spolok ČSČK dúfal, že akcia bude kladne prijatá na všetkých úradoch v okrese, keďže členský príspevok predstavoval iba 10 Kč. Rovnako boli všetci budúci členovia pozvaní na ročné valné zhromaždenie za účelom oboznámenia sa s významnou sociálnou prácou vykonávanou spolkom.26
Podľa správy o stave spolku v Spišskom Podhradí okresnému náčelníkovi
v Levoči z 24. októbra 1923, ČSČK zatiaľ na hygienické pomery obyvateľstva
nemal vplyv, a čo sa týkalo hygienického vzdelania ľudu, tí o spolok nejavili
veľký záujem. Správa o činnosti ČSČK na Slovensku sa poskytovala na žiadosť Župného úradu v Liptovskom Sv. Mikuláši a bola adresovaná všetkým
okresným úradom okrem Gemera. Malo sa zistiť, aký vplyv na hygienické
pomery obyvateľstva má ČSČK, akú sociálnu zdravotnú činnosť jednotlivé
miestne spolky konajú, a aký personál je na staniciach. Spolok v Spišskom
Podhradí žiadnu sociálno-zdravotnú činnosť nevykonával a nikoho neliečil.
Predsedom spolku bol bývalý okresný lekár Dr. Aristid Kiray, podpredsedom
starosta obce Karol Koššik, jednateľom František Spáčil – účtovník miestnej
meštianskej školy, pokladníkom Markus Feuer – židovský učiteľ. Spolok zatiaľ nezriadil žiaden humanitárny ústav. Majetok spolku bol vo výške 6 121 Kč
v tunajšej banke.27

24
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Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča (ďalej ŠALE, p. LE), fond Okresný úrad v Levoči 1923
– 1945 (ďalej OÚ – LE), č. j. 6385/1929 adm.
ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 112/1930 adm.
ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 4385/1932 adm..
ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 11 216/1923 adm.
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20. decembra 1935 mal ČSČK v Spišskom Podhradí 97 členov. Od 30. mája 1934 bol predsedom Matej Sýkora – riaditeľ Československej štátnej meštianskej školy v Spišskom Podhradí. Na mieste podpredsedu pracoval MUDr.
Armin Goldstein. Na poste jednateľa sa vystriedali: do 7. novembra 1934 Horniš, od 7. novembra 1934 do 31. decembra 1935 Jaromír Vávra – odborný
učiteľ, od 1. januára 1936 Imrich Krupička – učiteľ štátnej meštianskej školy. Spolok zriadil sociálnu poradňu pre matky a dojčatá, kino a samaritánske
stráže v šiestich čatách.28
Spolok ČSČK v Levoči vznikol 16. novembra 1919, rovnako ako miestny
spolok v Spišskej Novej Vsi.29 Levočský spolok30 prevádzkoval kino, dispenzár pre pľúcne chorých, detskú kliniku spojenú s ochranou matiek a podporoval štátny ústav pre slepcov, ktorý stál pod protektorátom ČSČK. Spomenuté zariadenia výraznou pozitívnou mierou vplývali na hygienické, zdravotné
a vzdelávacie pomery obyvateľstva mesta Levoče a okolia. Levočské kino
(jediný zábavný aj vzdelávací podnik) bolo vo veľkej miere navštevované
a ročne poskytovalo spolku 10 000 – 14 000 Kč. Dispenzár bol založený roku
1913 a bol plne zariadený. Poskytoval pomoc nezámožným, hlavne tuberkulóznym pacientom vo forme lekárskej pomoci, rady aj hmotnej podpory. Ročne navštívilo dispenzár v priemere 300 osôb a podporovalo ho ministerstvo
verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. Detská klinika a ochrana matiek
bola založená roku 1923 spolkom ČSČK. Predsedami spolku v Levoči boli:
Jozef Krššák – levočský farár; bývalý hlavný župný lekár Spišskej župy,
neskôr okresný lekár, zakladateľ dispenzáru aj jeho vedúci a vedúci kliniky
– Dr. Bartolomej Rozsnyai; predseda Sedrie v Levoči a predseda dispenzára
a detskej kliniky – Dr. Gejza Okályi.31
MPS udelilo 27. decembra 1926 v zmysle svojho nariadenia § 4 z 1. novembra 1919 č. 174 tzv. „neprevodné“ povolenie32 usporiadať v dome Samuela
Baldingera do 31. decembra 1929 pod názvom Kino ČSČK v Spišskom Podhradí kinematografické predstavenia. Za námestníka bol schválený Václav Voral, úradník v Spišskom Podhradí. Licencia musela byť riadená iba vo vlastnej
réžii oprávneného licenciáta a nesmela byť ani prenajatá. Počas premietania
musel byť majiteľ licencie alebo jeho zástupca prítomný na predstavení. Filmy
nevhodné pre deti museli byť pri pokladnici viditeľne označené. Čistý zisk
z predstavenia mal byť použitý na úlohy, ktoré boli podľa stanov schválené.
28
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ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 8665/1937 adm.
Tatry, 29. 11. 1919, roč. I., č. 38, s. 1.
Podľa archívneho spisu od policajného kapitána Županskému úradu v Levoči z dňa 7. júna 1920
sa zachoval aj iný dátum založenia spolku: Dňa 8. mája 1920 bol podľa nariadenia č. 1302/1920
založený v meste spolok ČSČK. ŠALE, SŽ, č. j. 1302/1920 adm.
ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 11 216/1923 adm.
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Malo sa stanoviť šesť dní do roka, počas ktorých mal licenciát usporiadať celovečerné predstavenia, z ktorých čistý výťažok bol venovaný dobročinným
účelom v zhode s miestnymi dobročinnými spolkami.33 Raz do mesiaca malo
byť usporiadané vzdelávacie predstavenie po dohode s miestnymi školskými
úradmi. Vstupné mohlo byť stanovené alebo zvýšené iba so súhlasom príslušného policajného/ politického úradu I. stolice.
V súvislosti s licenciou na kino sa v Spišskom Podhradí uskutočnila prestavba miestnosti. Plány boli obhliadnuté technickým úradníkom Ing. Bohatým 20. februára 1926 a 7. júla 1926 bola miestnosť pripravená na kolaudáciu.
Župný úrad nariadil v zmysle nariadenia MPS č. 2020/1919 adm. a 1/1920
adm. prevádzkovať 6 predstavení v kine Spišskom Podhradí za rok 1927.
Výnosy z predstavení mali ísť na konto týchto dobročinných spolkov a organizácií:
– január: v prospech miestnych chudobných;
– marec: na školské ciele Slovenskej Ligy;
– máj: na pobočku ČSČK;
– júl: v prospech fondu legionárov;
– september: na fond invalidov;
– november: na Domov Slovenských mrzákov v Slavnici.
Predstavenia boli vždy v tretiu sobotu v danom mesiaci. Čistý zisk sa odovzdával okresnému úradu.34
Krajinský úrad predĺžil 28. februára 1930 licenciu na kino v zmysle § 4,
nariadenia bývalého ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska č. 174
z dňa 1. novembra 1919 do 1. marca 1933, za námestníka bol schválený podľa
§ 9, odseku c, nar. č. 174/1919 Tomáš Hrabek, obecný úradník v Spišskom
Podhradí. Funkciu námestníka vykonával bez nároku na mzdu alebo vyjednaný honorár. Krajinský úrad 5. októbra 1933 znova predĺžil licenciu do 30.
septembra 1936, námestníkom ostal Tomáš Hrabek. 3. novembra 1936 bola
licencia predĺžená do 15. novembra 1939 s námestníkom Tomášom Hrabekom.
10. augusta 1937 bol na miesto Hrabeka menovaný za námestníka Ferdinand
Nathan Baldinger.35
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17. septembra 1924 MPS žiadosť o licenciu na kino Kolomana Horvaya zamietlo. ŠALE, p. LE,
OÚ – LE, č. j. 2526/1927 adm.
Prevádzať aspoň šesť ráz do roka dobročinné predstavenia neboli povinné tie biografy, ktoré
boli majetkom niektorej dobročinnej korporácie. ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 8901/1928 adm.
ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 2526/1927 adm.
ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 3998/1937 adm.
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Miestny spolok ČSČK v Poprade žiadal o prenajatie miestnosti v hoteli
Poprad za účelom prevádzkovania kina. ČSČK chcel zriadiť poradňu pre matky a deti, lekárske ošetrovne pre chudobných a Záchrannú službu pre Vysoké
Tatry. Za desať rokov existovania ČSČK však pre nedostatok financií žiadna
takáto ustanovizeň nevznikla. Výbor spolku ČSČK v Poprade sa uzniesol, že
v spolupráci s ČSČK v Tatranskej Lomnici zriadi záchrannú stanicu vo Vysokých Tatrách a zabezpečí jedno sanitné auto. Takýto krok bol možný iba v prípade existujúcich zdrojov príjmov vo forme prevádzkovania kina. Krajinským
úradom bola licencia na kino spolku udelená, ale spolupráca s vedúcou kina sa
nepodarila. Vhodná miestnosť pre kino bola v hoteli Poprad. Spolok nakoniec
za prenájom miestnosti platil ročne 6 000 Kč. Navyše sa spolok zaviazal vziať
do prenájmu divadelné miestnosti v redute, ktorá sa ešte len mala vybudovať.
Za tieto priestory mal platiť 20 000 Kč ročne. 10. decembra 1930 na zasadnutí obecného zastupiteľstva mesta Poprad bol návrh ČSČK schválený.36
Podľa letáku, ktorý bol zaslaný Divíziou ČSČK pre Slovensko v Bratislave
roku 1929 pod názvom Našim spolkom, sa malo desiate výročie vzniku ČSČK
zdôrazniť mohutnou členskou a zbierkovou akciou pod heslom Všetci občania
do ČSČK! Pomerom k počtu obyvateľstva bol ČSČK na treťom mieste za USA
a Japonskom. Členská akcia sa oficiálne začala 1. februára 1929 a trvala celý
mesiac. Február 1929 bol určený k získavaniu nových členov a príspevkov
pre ČSČK. Politické úrady v tomto mesiaci nepovoľovali zbierky iných organizácií. Niektoré celoštátne organizácie, ako napríklad Zväz priemyselníkov,
usporiadali zbierkovú akciu u svojich členov priamo po dohode s ústredím
ČSČK v Prahe. V marci sa potom usporiadala mierová akcia. Deti v školách
pripravili 24. marca divadelnú slávnosť na Kvetnú nedeľu a v sobotu 30. marca 1929 sa uskutočnil slávnostný akt prehlásenia mieru a dvojminútová spomienka na padlých vo vojne. V tento deň sa mal správcami škôl zabezpečiť
Mierový prejav pri pomníku padlých alebo na inom vhodnom mieste za spoluúčasti miestnych spolkov, ako boli hasičské zbory, samaritáni ČSČK, Sokol,
Orol, Robotnícka telocvičná jednota, ktoré by sa zúčastnili sprievodu.
5. júna 1932 bola v Spišskej Novej Vsi usporiadaná slávnosť Deň mládeže
v Madarásovom parku. Pred slávnosťou sa konal pochod školskej mládeže
mestom. Príjem z tohto podujatia bol určený na sociálne akcie spolku.37
Veľkonočná akcia ČSČK bola v roku 1933 pod heslom Čistota všade
a vo všetkom. Viac dôvery a vzájomnej pomoci. „Týždeň čistoty“ bol v tomto
roku otvorený na Kvetnú nedeľu 9. apríla dorastovými slávnosťami v školách.
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Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad-Spišská Sobota (ďalej ŠALE, PP – SpS) fond Obecné
notárske úrady okresu Poprad, Poprad 1923 – 1945 (ďalej ONÚ – PP, PP), č. j. 336/1931 adm.
ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 7360/1932 adm.
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Na Bielu sobotu 15. apríla bola dve minúty pred dvanástou hodinou prehlásená spomienka na obete vojny a v nedeľu 16. apríla boli usporiadané v sídlach spolkov ČSČK Mierové prejavy na uvedené heslo. Doba od 1. apríla do
10. mája 1933 bola ministerstvom vnútra výnosom č. 5385/1933 vyhradená
zbierkovým akciám v prospech ČSČK. Podľa zbierkových hárkov sa vyzbieralo v okrese Kežmarok: Vrbov 115 Kč; Spišská Belá 95 Kč; Ľubica 89, 50 Kč;
Krížová Ves a Toporec 27 Kč.38
Mierová akcia v roku 1937 bola pod heslom V mieri bdelosť! Jej cieľom
bolo, aby sa všetci občania zjednotili bez rozdielu straníckej príslušnosti.
Na Bielu sobotu 27. marca 1937 si občania dvoma minútami pred poludním
uctili pamiatku všetkých obetí vojny. Mesiac apríl bol následne vyhradený
zbierkam ČSČK, ktorý spravoval vyše 500 rozličných sociálno-zdravotných
zariadení a napomáhal desaťtisícom chorých a opustených. Výsledok zbierky
v Poprade bol vo výške 219,60 Kč.39
Jednotlivé miestne spolky mohli požiadať obyvateľstvo alebo úrady o podporu aj vo vlastnej réžii, nielen v rámci celoštátnych akcií. Takto žiadal
11. októbra 1935 o podporu Dorast ČSČK pri Štátnom československom reálnom gymnáziu Dr. Vavra Šrobára v Levoči (vedúcou Dorastu bola prof. Blažena Królová) spolu s Dorastom ČSČK pri rímskokatolíckej ľudovej škole
chlapčenskej k zriadeniu ovocinárskej škôlky. Pozemok mali od mesta Levoče
prepožičaný a oplotili ho za vlastné náklady. Dorast už začal s prípravou pôdy,
ale prostriedky na zaopatrenie plánok, vrubov, náradia, kníh a hrubej roboty (preoranie a pohnojenie pozemku) mu chýbali. Okresný úrad tejto žiadosti
vyhovel a prispel čiastkou 500 Kč.40
Spolok nedisponoval žiadnymi hmotnými prostriedkami, ale každý rok
žiadal o podporu, od ktorej sa odvíjala jeho činnosť a aktivity pri odstraňovaní ťažkých sociálnych pomerov v okrese. Miestny spolok vykonával mnoho práce pre chorých a chudobných, a preto aj v roku 1932 žiadal Okresný
úrad v Spišskej Novej Vsi o podporu. ČSČK poskytoval sociálnu pomoc
každému odkázanému bez ohľadu na národnostnú, náboženskú alebo politickú príslušnosť. V žiadosti o podporu sa spolok odvolával na skutočnosť, že
na rozdiel od niektorých spolkov, ktoré raz ročne usporadúvali zbierku, ČSČK
pracoval celý rok. V miestnych časopisoch sa potom uverejňovali poskytnuté
dary. Okresný úrad venoval spolku 11. novembra 1932 na žiadosť 1 000 Kč.
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ŠALE, p. PP – SpS, fond Okresný úrad v Kežmarku 1925 – 1944 (ďalej OÚ – KK), č. j.
2617/1933 adm.
ŠALE, p. PP – SpS, ONÚ – PP, PP, č. j. 1471/1937 adm.
ŠALE, p. LE, OÚ – LE, č. j. 1650/1935 adm.
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Ako dôvod na poskytnutie podpory bolo uvedené: „... spolok slúži každému
a poskytuje sociálnu pomoc bez rozdielu.“ 41
Ročné valné zhromaždenie ČSČK sa v Spišskej Novej Vsi konalo 4. marca 1934. Spolok vtedy mal 316 členov, v roku 1933 vykonal 7 výborových
schôdzí, 5 mimoriadnych a usporiadal 2 slávnosti. Behom roku zorganizoval
2 zbierky. Na Vianoce obdaril obuvou 101 detí za 2 800 Kč. Korešpondencia
vykazovala 244 listov. Pokladničný príjem tvoril 32 926 Kč a výdavky boli
30 620 Kč. Detská zdravotná stanica zaznamenala 4 127 návštev, 768 detí bolo
ošetrených a z toho 93 detí podstúpilo lekársky zákrok alebo im bol vydaný
lekársky predpis. Úmrtnosť dojčiat predstavovala iba 8 %. Na klinike bolo
prezretých 1 571 žiakov, z ktorých 261 bolo ožarovaných horským slnkom.
V rodinách bolo sociálnou sestrou vykonaných 953 návštev, zakročila v 29 prípadoch. V priebehu roka opatrovala 4 ľudí a zabezpečila 11 detí. V 357 prípadoch poskytla rôzne informácie a na úradoch musela zakročiť v 58 prípadoch.
200 osôb bolo cez Vianoce obdarovaných šatstvom, obuvou a potravinami.
Dorast ČSČK mal 2 700 členov a jeho osvetová činnosť sa vzmáhala. Sanitným autom bolo cez rok do nemocníc prevezených 114 osôb, vykonalo sa
ním 111 jázd a prešlo sa 4 566 km. MUDr. Václav Marsa sa vyslovil o pôsobení spolku pochvalne. Správu o detskej zdravotnej stanici podal MUDr. Hegyi
a zdravotná sestra Plšíková. Za predsedu na jednoročné obdobie bol zvolený hlavný komisár politickej správy J. Náčin, za tajomníka práporčík Ortelt,
za vzdelávateľa okresný lekár, MUDr. Jedlovský. Spolok mienil aj v roku 1934
usporiadať detský deň a v Hrabušiciach zriadiť detskú zdravotnú stanicu.42
Veľkou pomocou dobročinných sociálno-zdravotných spolkov boli sociálne pracovníčky. Po prvýkrát sa sociálne pracovníčky z povolania objavili
v ČSR v roku 1918. Pre ich výchovu bola založená Vyššia škola sociálnej
starostlivosti v Prahe. Stavovsky boli združené v Organizácii sociálnych pracovníčok. Neskôr pribudla odborná škola v Brne a v Turčianskom Sv. Martine
a dva spolky na Morave a na Slovensku. V roku 1932 sa tieto spolky spojili
do Zväzu spolku sociálnych pracovníčok v ČSR. Predsedkyňou Zväzu bola
V. Vostřebalová. Sociálne pracovníčky boli zamestnávané hlavne v obciach
ako sociálne referentky, väčšinou však v službách súkromných inštitúcií sociálnej starostlivosti. Išlo najmä o úradovne OPM, v poradniach Ochrany matiek a detí, v dispenzároch MLPT, v staniciach ČSČK a v rôznych sirotincoch,
útulkoch a pod.43
41
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ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j.4386/1932 adm.
VOKÁLOVÁ, Zuzana: Zdravotnícka činnosť v meste Spišská Nová Ves v období prvej ČSR,
In: Ivan Chalupecký (zost.): Z minulosti Spiša XVI. Ročenka Spišského dejepisného spolku
v Levoči. Levoča 2008, s. 189.
Sociální problémy. Revue pro sociální theorii a praksi. 1932, roč. II, s. 483.
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Samaritánska služba
Dôležitou súčasťou starostlivosti o obyvateľstvo v rámci ČSČK bola
samaritánska služba. Samaritánska idea je blízka ošetrovateľskej. Je to starostlivosť o chorých alebo ranených, ale nie dlhodobo. Samaritán mal poskytnúť
prvú pomoc alebo prevezenie chorého k najbližšiemu lekárovi. Úlohou samaritánov nebolo liečenie, to prislúchalo lekárom.44
MUDr. Bedřich Welz už v roku 1919 navrhol ČSČK, aby pri riešení samaritánskej otázky nezabúdal na mohutnú domácu organizáciu, ktorá už prenikala aj do najmenších dedín, a ktorá mala v programe poskytovanie pomoci
ľuďom postihnutým nešťastím, ako je požiar – teda na hasičskú organizáciu.
Zväz Československého hasičstva vyšiel v tejto veci ČSČK v ústrety a bola
prijatá dohoda, podľa ktorej dal Zväz ČSČK k dispozícii svojich pomocníkov,
aby mohli byť patrične vycvičení na poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch.45
Na Slovensku bolo v 20. rokoch asi 2 000 samaritánov. Táto služba sa postupne stávala obľúbenou a organizovali sa aj kurzy prvej pomoci pre učiteľov,
ktorými prešlo 300 účastníkov. Usporadúvali sa aj kurzy pre evanjelické duchovenstvo, pre profesorov stredných škôl, pre dôstojníkov a pre pohraničnú
finančnú stráž.46
Samaritáni z obvodu spolku ČSČK tvorili samaritánsky odbor, v ktorom
pôsobil zástupca výboru ČSČK. Úlohou odboru samaritánskej služby bolo
dohliadať na to, aby sa v jeho obvode budoval samaritánsky zbor. Odbor sa
staral o výcvik samaritánov, o vedenie evidencie, o opatrovanie finančných
prostriedkov, obstarával a opatroval samaritánsku výzbroj a organizoval slávnosti, prednášky a verejné vystúpenia v rámci spolku ČSČK.47
Riadiacimi orgánmi samaritánskej služby ČSČK boli okresná samaritánska rada, zemská samaritánska rada a v čele samaritánskej služby stála ústredná samaritánska rada ako najvyšší orgán Spoločnosti ČSČK.48
V roku 1925 vznikla samaritánska záchranná stanica v Stupave, Ružomberku, Žiline, Poprade a o rok neskôr aj v Nitre a v Spišskej Novej Vsi. Stanice
úzko spolupracovali s miestnymi hasičskými spolkami.49
Na podporu organizácie vznikli samaritánske fondy miestnych spolkov
ČSČK. Účelom fondu bola finančná podpora samaritánskej služby v otázke
výkonnosti aj rozvoja. Peňažná hotovosť mala byť uložená v miestnej mest44
45
46
47
48
49

ŠALE, p. SNV, OÚ - SNV, č. j. 4 240/1934 adm., s. 6.
DORAZIL, O.: Čs. Červený kríž: 1919 – 1929, s. 172.
DORAZIL, O.: Čs. Červený kríž: 1919 – 1929, s. 180.
Samaritská služba Čsl. Červeného kříže. Organizace samaritství. Praha 1929, s.11 – 14.
Samaritská služba Čsl. Červeného kříže, s. 17 - 18.
MINTÁLOVÁ, Z. – TELGÁSKY, B.: c. d., s. 105 – 106.
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skej sporiteľni alebo záložni. Funkciu pokladníka vykonával pokladník miestneho spolku ČSČK. Príjmy tvorila kvóta pripadajúca na miestny spolok ČSČK
z členských príspevkov samaritánov, určité percento výnosov z akcií miestneho spolku ČSČK a výnos z akcií samaritánskej služby, príspevky verejných aj
súkromných inštitúcií, dobrovoľné odmeny za výkony samaritánov venované
fondu a peňažné dary. Financie sa mali použiť na samaritánske kurzy, náhrady
za samaritánske služby, výzbroj samaritánskych stráži, cestovné trovy, rôzne
samaritánske akcie a potreby.50
ČSČK v snahe vykonávať potrebnú prácu aj na poli samaritánstva, musel
najprv zabezpečiť osobnú výstroj samaritánov – príručné tašky prvej pomoci.
Zdravotnícka starostlivosť a prvá pomoc však mala byť nutnosťou aj v školách, na záchranných staniciach menších miest a v rôznych ústavoch vo forme
lekárničky. ČSČK zaviedol vo vlastnej réžii v roku 1923 výrobu lekárničiek
vo veľkom a ponúkal ju všetkým, ktorí mali záujem. Jej hodnota bola 350 Kč
aj s vybavením: lieky, obväzový materiál.51
Automobilová samaritánska služba bola vybudovaná za výraznej podpory
Ministerstva národnej obrany. Hneď po jej vzniku sa jej činnosť ukázala ako
nevyhnutná. V Spišskej Novej Vsi bola v roku 1931 v pohotovosti 365-krát
s počtom členov 161. V Prešove bol uskutočnený taktiež výjazd v každom dni
roka. Spolok mal 257 členov. V Michalovciach bola stanica v činnosti 365 dní
a počet členov bol 132.52
Vo výročnej správe o činnosti automobilových staníc prvej pomoci a samaritánskych jednotiek ČSČK za rok 1933 sa uvádza nasledovné:
Michalovce – celkovo bolo realizovaných 115 jázd, členov bolo 120;
Levoča – 10 jázd, 10 členov;
Prešov – 276 jázd, 267 členov;
SNV – 111 jázd, 114 členov.53
V posledných rokoch prvej ČSR sa zmenili v súvislosti s medzinárodnou
politickou situáciou smernice samaritánskej služby. V Smerniciach pre službu samaritskú pre slovenskú zem výnosom Krajinského úradu v Bratislave
č. 20 087 prez. z 10. apríla 1936 sa na základe výslovného generálneho súhlasu Spoločnosti ČSČK označovali všetky zariadenia samaritánskej služby
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Samaritská služba Čsl. Červeného kříže, vložená príloha bez udania dátumu vzniku fondov.
ŠAKE, KŽ, č. j. 49426/1924 adm.
Výroční zpráva o činnosti automobilních stanic první pomoci a samaritských jednotek Čs.Červeného kříže za rok 1931. Praha 1931.
Výroční zpráva o činnosti automobilních stanic první pomoci a samaritských jednotek Čs.Červeného kříže za rok 1933. Praha 1933.
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CPO (Civilnej protileteckej obrany) a všetky osoby činné v tejto službe červeným krížom v bielom poli, aby samaritánska služba CPO bola v mieri odlišná
od ostatných zložiek CPO, a aby v dobe vojny bola účastná potrebnej medzinárodnej ochrany.54
V smerniciach sa hovorilo aj o tom, že v každom obytnom dome by mal
spravidla byť jeden člen domovej hliadky ustanovený ako domový samaritán
a vyškolený v poskytovaní prvej pomoci. Prvú pomoc bol povinný poskytnúť
aj osobám, ktoré nebývali v jeho dome.
Úlohou záchrannej služby bolo vyhľadávať ranených (otrávených) a dopravovať ich do staníc prvej pomoci, poprípade do ošetrovní.55 Stanice prvej
pomoci sa mali zriadiť vo všetkých obciach a v takom počte, aby prvá pomoc
mohla byť poskytnutá včas a v náležitom rozsahu.56
Záchranné hliadky mali byť vybavené potrebným počtom nosidiel, zásobných masiek pre osoby, ktoré mohli byť nájdené v zamorenom pásme, obväzov a liečiv. Pre dopravu chorých do ošetrovní a nemocníc mali byť obstarané vhodné vozíky, povozy a automobily. Príručné lekárničky s najnutnejšími
obväzmi a liekmi sa mali nachádzať aj v každej domácnosti.57
Vďaka činnosti dobročinných organizácií a ich spolupráci s verejnou starostlivosťou bolo odstránenej mnoho biedy, hlavne v čase hospodárskej krízy.58 O dobročinnosti, aj keď z iného pohľadu, sa môžeme niečo dozvedieť aj
z dobovej tlače. Jožko Rakytovský vo svojom článku v periodiku Slovenský
ľud podal kritický pohľad na realitu vtedajšej dobročinnosti niektorých spoločenských vrstiev. Kriticky hľadel na organizovanie koncertov, zábav, slávností
alebo predstavení rôznymi spolkami a nadáciami. Videl v týchto aktivitách
kratochvíle pre bohatých a unudených, ktorí malú trošku obetovali aj pre chudobných. Pripomenul, že takéto zábavy sa museli často ešte doplácať. Veľmi vážnou chybou bolo podľa neho to, že sa dobročinnosť u niektorých ľudí
málokedy spájala s láskou a bola iba povinnosťou a pretvárkou. Svoj postreh
podložil aj slovami prezidenta T. G. Masaryka: „Opravdivej láske nestačí cítiť
biedu až vtedy, keď mi chudák príde na oči a vyruší ma z pohodlia. Dnes láska
znamená pracovať s otvorenými očami proti biede, aj keď ju nevidíme. Dobročinnosť z dlhej chvíle nie je láskou.“59
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ŠAPO, p. PO, OÚ – PO, č. j. 5/1937 prez., Smernice pre službu samaritskú. Bratislava 1936,
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Na Spiši pôsobili v medzivojnovom období dobročinné zdravotnícke spolky, venujúce sa pomoci a opatere o núdzne a vojnou postihnuté obyvateľstvo.
Takým spolkom bol aj Československý Červený kríž, založený ustanovujúcou schôdzou v roku 1919 v Prahe. Jeho činnosť bola charitatívna a sociálno-zdravotná. Spolok pod seba prevzal agendu Zentralnachweisbureau vo Viedni
a v jeho prospech sa likvidoval Uhorský Červený kríž. Dorast ČSČK začal
v Československu svoju činnosť v roku 1921.

DAS TSCHECHOSLOWAKISCHE ROTE KREUZ IN DER ZIPS
Zuzana Pavlisová
Am Beginn unserer Abhandlung bringen wir allgemeine Informationen über das
Rote Kreutz, über den Beginn der Gesellschaft und über den Begründer – Jean Henry
Dunant. Wir beschreiben die Hauptgrundsätze und die Organisation der Vereine. Wir
beschreiben die Umstände des Anfanges des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes,
den Anfang einzelner lokaler Vereine. In dem nächsten Teil der Arbeit beschreibt die
Autorin die Aktion der lokalen Vereine. Sie boten der vom Krieg betroffen Bevölkerung
eine materielle und soziale Hilfe. Die Bevölkerung bekam Lebensmittel und Kleidung.
Die lokalen Vereine des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes machten hauptsächlich
karitative und sozial-gesundheitliche Aktivitäten. Sie organisierten Demonstrationen,
zeigten Filme, edierten Flugblätter und Volksbildungsliteratur. Die Vereine organisierten Sammlungen, betreuten mobile Lazarette, Krankenhäuser, Heilanstalten für die
Patienten mit Tbc, Heime für Invaliden und Waisenhäuser. Der letzte Teil der Arbeit
bringt eine Beschreibung des Samariterdienstes. Es geht um die Pflege von kranken
oder verletzten. Der Samariterdienst leistete Erste Hilfe und den Transport zum Arzt.
Wir beschreiben die Organisation des Samariterdienstes, die Örter in denen der Verein
wirkte und wie erseine Aktivität realisierte.
Übersetzung: Autorin
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ŠTUDENTSKÉ PRÁCE

ODRAZ REKATOLIZÁCIE
V SEDEMDESIATYCH ROKOCH 17. STOROČIA
V LEVOČSKÝCH KRONIKÁCH
Matúš Kaščák
Konfesia ako taká zohrávala v dejinách vždy dôležitú úlohu, keďže sa
nejednalo len o život náboženský, ale vplyv vierovyznania sa prejavoval aj
v ostatných sférach života. Samotný zápas katolicizmu a protestantizmu počas
uplynulých storočí je toho dôkazom. Dejiny Uhorska v 16. a 17. storočí sú
vo veľkej miere poznačené konfesionálnym rozdelením krajiny. Náboženská
rôznorodosť, ktorá tu vznikla, predstavovala v mnohých prípadoch hrozbu pre
integritu krajiny či stabilitu moci panovníka. Vládna moc sa aj z tohto dôvodu rozhodla pre jednu cirkev a jej dominantné postavenie začala presadzovať
rôznymi reštriktívnymi opatreniami voči ostatným náboženským skupinám.
Úspešný priebeh rekatolizácie umožnilo okrem podpory panovníckeho dvora
pôsobenie silných cirkevných autorít a v konečnom dôsledku aj spolupráca
katolíckej cirkvi a štátnej moci. Podobná situácia, kedy boli príslušníci iných
vierovyznaní obmedzovaní, bola aj v Levoči – meste, ktoré malo v 16. a 17.
storočí silnú evanjelickú komunitu. Zákaz verejných pobožností, zásah do politických práv či do možnosti získať úrad kvôli vierovyznaniu výrazne poznačili obyvateľov mesta. Kronikári Gašpar Hain a Martin Frölich nás pomerne podrobne informujú o mnohých veciach, ktoré sa udiali v tomto období
a na základe ich záznamov je možné do istej miery zrekonštruovať, ako prebiehala rekatolizácia v tomto geografickom priestore.
Pri skúmaní problematiky rekatolizácie je dôležité, z pohľadu ktorej zo zainteresovaných strán sa na ňu budeme pozerať. Odlišný postoj k tejto časti
dejín zaujíma katolícka strana a ináč na ňu hľadia protestantské cirkvi. Nie
je preto ľahké zaujať k tejto dejinnej epoche jednoznačné a objektívne stanovisko. Pri spracovaní predloženého príspevku sme predovšetkým vychádzali
z materiálov, o ktorých možno z nášho pohľadu hovoriť ako o evanjelických,
keďže sme sa nezamerali na vplyv rekatolizácie na protestantov vo všeobecnosti, čo nie je ani naším cieľom, ale obmedzili sme sa len na jej dopad
na obyvateľov evanjelického vierovyznania.
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Predložený príspevok, teda sleduje rekatolizáciu, jej priebeh a dôsledky
v Levoči na základe toho, ako ju zachytili vtedajší levočskí kronikári Gašpar
Hain a Martin Fröhlich. Je však potrebné povedať, že udalosti zaznamenané
v kronike sú vo veľkej miere poznačené príslušnou osobnosťou samotného
kronikára. Kroniky neraz prinášajú informácie o dianí v mestách i v krajine
nepriamo, prostredníctvom osoby autora, nakoľko sa v nich odráža kronikárov
osobný postoj, politické či náboženské zmýšľanie. Preto je pri využívaní kroník ako historického prameňa nevyhnutné prihliadať aj na tieto faktory.
Pohľad na dianie súvisiace s rekatolizáciou je v Hainovej kronike ovplyvnený osobnosťou autora, ktorý bol horlivým zástancom reformácie a evanjelického vierovyznania. Veľký význam kroniky však spočíva v detailnom opísaní udalostí, ktoré sa odohrali v sedemdesiatych rokoch 17. storočia. Medzi
kroniky, z ktorých sa zachovali len fragmenty, patrí kronika Martina Fröhlicha.
Údaje staršieho dáta tu zaznamenané sú kvôli poškodeniu strán ťažko čitateľné. No na druhej strane, majú pre nás veľkú hodnotu informácie z rokov
1671-1674, ktoré detailne popisujú búrlivé časy protireformácie v Hornom
Uhorsku. Kronika je uložená v Štátnom archíve v Levoči. V roku 2013 vyšla
edícia kroník ranného novoveku na Spiši, medzi ktorými bola aj kronika Martin Fröhlicha. Práve toto dielo sme využili pri citovaní Fröhlichovej kroniky.
Keďže autori hore uvedených kroník boli evanjelického vierovyznania,
pokladali sme za nevyhnutné pozrieť sa na skúmanú problematiku aj z druhého uhla pohľadu, teda z pohľadu katolíckeho vierovyznania. Čiastočne nám
k tomu poslúžilo dielo Synopsa dejín Spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu na Spiš, ktoré rozoberá dejiny Spoločnosti Ježišovej
na Spiši ako významného elementu, ktorý bol zapájaný do rekatolizácie.
Počiatky rekatolizácie v Levoči sa spájajú s pôsobením spišského prepošta
Martina Pethö a jeho snahami získať späť kostoly, kláštory a majetky, ktoré
predtým patrili katolíckej cirkvi. V tomto príspevku sme sa ale nevenovali prvej vlne rekatolizácie zo začiatku 17. storočia, no zamerali sme sa na obdobie
vrcholnej rekatolizácie v rokoch 1671 - 1674. Príspevok je teda chronologický
vymedzený obdobím troch rokov, čo predstavuje relatívne krátky čas. I napriek tomu, to bol časový úsek bohatý na dejinné udalosti. Vzhľadom na obšírnosť témy sa naša pozornosť prednostne sústredila na rok 1671 a dianie
spojené so starým kostolom a kláštorom minoritov v Levoči.
Rekatolizácia v Uhorsku v 17. storočí
Obdobie absolútnej nadvlády protestnanských konfesií v mestách, ktorá
vznikla v prvej polovici 16. storočia, sa skončilo s nástupom katolíckej proti166
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reformácie. Krátko po Tridentskom koncile sa i katolícka cirkev v Uhorsku
snažila aplikovať jeho jednotlivé závery. Uvádzanie týchto záverov do reálneho života ale narážalo na mnohé ťažkosti spôsobené predovšetkým politickými
pomermi, keďže intenzívnejšie šírenie protireformačných opatrení sa v mnohých prípadoch spájalo s presadzovaním záujmov štátnej moci, čo narážalo
na odpor uhorskej šľachty. Môžeme povedať, že v období do roku 1670 boli
náboženské pomery v krajine väčšinou určované obsahom mierových zmlúv
medzi uhorskými stavmi a panovníkom. Hoci mierová zmluva uzavretá v roku
1606 vo Viedni zaručila privilegovaným vrstvám obyvateľstva – medzi iným
aj slobodným kráľovským mestám - náboženskú slobodu, od polovice 17. storočia čoraz častejšie dochádzalo k porušovaniu uvedených slobôd.
Neutešená vnútropolitická situácia vládnucich elít v Uhorsku nakoniec vyústila do Wesselényiho sprisahania. Toto sprisahanie bolo ale odhalené a dalo
cisárovi Leopoldovi I. príležitosť skoncovať s nespokojnou uhorskou šľachtou. Reakciou boli tvrdé protireformačné opatrenia, ktorých dôsledkom bolo
značné oklieštenie práv protestantov. Mimoriadny súd zasadajúci v Bratislave
súdil z účastí na sprisahaní mnohých evanjelických šľachticov. Celkovo však
povstanie malo hlavne politický charakter a zúčastnili sa na ňom tak katolíci ako aj protestanti, evanjelikov nevynímajúc. Konfiškácia majetkov, ktoré
v tom čase patrili evanjelikom, vyvolávala všeobecný odpor a neistotu a mala
za následok odchod veľkého množstva obyvateľstva z krajiny, hlavne do Sedmohradska. Tu sa mnohí odsúdení šľachtici začali obklopovať vojskom, ktoré
sa v lete 1672 vydalo na vojnové výpravy do viacerých častí Uhorska. Skutočnosť, že vzniknuté kurucké hnutie malo aj podporu evanjelického obyvateľstva
využil cisársky dvor na ďalšie kroky smerujúce k rekatolizácii. Uskutočnenie
týchto zámerov napokon uľahčila zmena politických pomerov v krajine po nevydarenej kuruckej vojne na konci roka 1672, kedy bola v nasledujúcom roku
cisárom Leopoldom I. zrušená uhorská ústava a Uhorsko bolo vyhlásené
za provinciu riadenú guberniom na čele s Gašparom Ampringenom. Vyvrcholením úsilia eliminovať postavenie evanjelickej, a okrem iného aj reformovanej cirkvi v Uhorsku, mal byť osobitný súd s protestantskými duchovnými,
ktorý zasadal v Bratislave v rokoch 1673 - 1674. Predvolaní duchovní boli
obvinení z príprav povstania, zločinov proti panovníkovi a kresťanstvu a v neposlednom rade z vlastizrady. Súd dal protestantským duchovným v podstate
tri možnosti, buď konvertovali, podpísali reverz a zvolili si emigráciu alebo
sa vzdali svojho úradu ako súkromná osoba. Tí duchovní, ktorí prestúpili
na katolícku vieru, museli zložiť prísahu. Jednu formulu prísahy zaznamenáva
i kronika Spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od je príchodu na Spiš.
Text znie nasledovne: Ego inquit NM abnego Deum Patrem, Deum Filium,
Deum Spiritum Sanctum et sacro Sanctam Trinitatem omnes Angelos et servos
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Dei, et trado me cum anima et corpore horribili daemoni, ut me in ardentem
infernum, ubi ignis et sulpfhur ardet hac hora rapiat, ut in inferno in aeternum
ardeam et crucier si hoc feci ita me iuvent omnes diaboli cum Lucifero tam
modo quam in agone vitae meae Amen. Jezuitský kronikár ešte dodáva, že
kňazom, ktorí sa rozhodli konvertovať a odprisahali hore uvedenú formulu,
sa prinavrátilo ovocie viery a pravej nábožnosti.
Situácia v slobodných kráľovských mestách
Tvrdá rekatolizácia, ktorá sa začala po odhalení vyššieuvedeného Wesselényiho sprisahania, vo veľkej miere postihla práve slobodné kráľovské mestá.
Od slobodných kráľovských miest sa očakávala jasná deklarácia lojality voči
Habsburskej dynastii, ktorá si predsavzala ochranu katolíckeho náboženstva.
V dôsledku predošlého vývoja nadobudli mnohé z týchto miest protestantský, respektíve evanjelický charakter. Konfesionálny život miest zodpovedal
vo veľkej miere skladbe meštianskych elít a mestskej rady. Náboženská sloboda pre slobodné kráľovské mestá, ktorá bola zákonne garantovaná, však
automaticky neznamenala náboženskú slobodu pre ich obyvateľov. Opatrenia
spojené s rekatolizáciou spôsobili, že práve katolícke vierovyznanie sa stalo
podmienkou na výkon úradu v mestskej samospráve.
Realizácia nariadení centrálnej moci sa voči slobodným kráľovským mestám uplatňovala predovšetkým cez Uhorskú dvorskú komoru a v priestore
východného Slovenska prostredníctvom Spišskej komory a tiež prostredníctvom inštitútu kráľovských komisárov. Tí boli prítomní na reštaurácií starých
pomerov v mestských magistrátoch, čo súviselo s výmenou evanjelických
členov za osoby katolíckeho vierovyznania.
Dôsledky politiky cisárskeho dvora sa tiež negatívne premietli aj do hospodárskeho života miest, keď rastúce daňové zaťaženie, konfiškácia nehnuteľností či vydržiavanie vojska spôsobovalo stagnáciu mestského hospodárstva.
Pre rekatolizáciu v slobodných kráľovských mestách sa stal významným
rok 1671. Protestantom boli z titulu vrchnostenského práva skonfiškované
kostoly, školy a ostatné cirkevné budovy, ktoré boli dané do užívania najmä
náboženským reholiam vykonávajúcim rekatolizáciu. Tie mali najmä prostredníctvom školstva a výchovy pôsobiť medzi obyvateľstvom a tak dosiahnuť jeho navrátenie ku katolíckej cirkvi. Azda najznámejšou rehoľou, ktorá
v tomto smere rozvinula svoju činnosť, bola Spoločnosť Ježišova, čiže jezuiti.
Okrem jezuitov tu bolo ešte niekoľko ďalších reholí ako napríklad piaristi,
pavlíni či františkáni. Svojou bohatou činnosťou sa vyrovnali jezuitom.
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Charakteristika Levoče v čase vrcholnej rekatolizácie
Situácia na území Slovenska bola v tomto období spojená s mnohými
nepokojmi, ktoré vyplývali zo šírenia reformácie a následných pokusov rekatolizácie. Šírenie reformácie neobišlo ani región Spiša a podstatne zmenilo
jeho konfesionálny charakter. Katolícka cirkev stratila dominantné postavenie
a na istý čas ju nahradil protestantizmus. Dokonca ešte v roku 1700 bolo podľa
vizitácie spišského prepošta Jána Sigraya z celkového počtu obyvateľstva Spiša takmer 57% obyvateľov evanjelickej konfesie a iba 37% obyvateľov malo
rímskokatolícke vierovyznanie.
Aj v Levoči sa v prvej polovici 16. storočia ujali reformačné myšlienky
a od roku 1544 sa mesto rozhodlo pre augsburské vierovyznanie. V snahe
vyhnúť sa podozreniu zo sektárstva sa východoslovenské kráľovské mestá
rozhodli zostaviť vlastné vierovyznanie, ktoré bolo skoncipované Leonardom
Stöcklom v Confessio Pentapolitana (1549).
Čo sa týka národnostného zloženia Levoče, dominantnou národnosťou boli
i v 17. storočí Nemci, no nezanedbateľný elementom boli aj Slováci. Zaujímavý z tohto hľadiska je opis mesta od Gašpara Haina, ktorý v úvode svojej kronike doslova píše: Die Einwohner sind alle deutsch und der Augspurgischen
Konfesion zugethan... Tento zápis ale nevystihoval skutočný stav v demografii
mesta a bol ovplyvnený subjektívnym postojom autora.
Pre ilustráciu veľkosti levočskej evanjelickej cirkevnej obce v sedemdesiatych rokoch 17. storočia sa môžeme aspoň z časti oprieť o záznamy v Hainovej kronike o počte prijímajúcich (komunikantov). Z nich vyplýva, že napríklad v roku 1670 bolo v meste 5930 komunikantov a v roku 1671 dokonca
6803 prijímajúcich. Tieto údaje však nemožno považovať za smerodajné pri
určovaní presného počtu veriacich daného cirkevného zboru a už vôbec nie
pri uvádzaní počtu obyvateľov mesta. Mená ľudí, ktorí stáli na najvýznamnejších postoch levočského evanjelického cirkevného zboru v roku 1670 zaznamenáva dielo publikované pri príležitosti 300. výročia reformácie v Levoči.
Rok 1670:
Christian Seelmann – farár
Joachim Erythraeus – diakon
Martin Adami – kazateľ nemeckej časti levočských evanjelikov
Augustin Lazary – kazateľ slovenskej časti levočských evanjelikov
Jacobeus Röser – rektor školy
Johann Kretschmer – conrektor
Isaac Gottschius, Johann Nicklas a Johann Teltsch – učitelia
Thomas Johanni – kantor
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Samuel Marckfelder – organista
Mathias Crudi – zvonár
Podobne ako vo väčšine východoslovenských kráľovských miest i v Levoči si prevahu v mestskej rade udržali najmä nemeckí mešťania, ktorí boli
evanjelického vierovyznania. Pôsobnosť katolíckych cirkevných inštitúcií
alebo katolíckych duchovných na pôde mesta vůbec neprichádzala do úvahy. Po prestúpení mesta na evanjelické vierovyznanie v roku 1544 opustila
Levoču rehoľa minoritov. Od jej odchodu teda v meste nevykonávala svoju
činnosť žiadna katolícka inštitúcia okrem komisárov plniacich cisárske nariadenia súvisiace s obnovou postavenia katolíckej cirkvi. Situácia sa zmenila až príchodom jezuitov do Levoče, ktorým bol 12. júla 1671 odovzdaný
do užívania starý minoritský kostol a kláštor.
Rekatolizácia v Levoči na základe kroník
Obdobiu rokov 1671 až 1674 je v kronike Gašpara Haina a Martina Fröhlicha venovaná dosť veľká pozornosť a to aj napriek tomu, že ide len o časové
rozpätie troch rokov. Autori samozrejme nezachytili iba spomínaný časový
horizont, no na primeranom mieste dokázali dianie spojené s rekatolizáciou
okomentovať aj v širšom kontexte predchádzajúcich rokov. Udalosti týkajúce
sa našej témy mali pochopiteľne hlbšie dôvody, preto je nevyhnutné začať
našu sondu do problematiky už rokom 1670.
Dôležitým hybným faktorom, ktorý vytvoril podmienky na realizáciu
tvrdšej rekatolizácie v sedemdesiatych rokoch 17. storočia, bolo spomínané
Wesselényiho sprisahanie. To, že doňho boli zapletení aj osoby evanjelickej
konfesie predstavovalo pre cisársky dvor jeden z dôvodov na začatie novej
fázy rekatolizácie, ktorá sa dotkla v značnej miere aj východoslovenských
kráľovských miest a Levoče medzi nimi. Kvôli upokojeniu situácie v krajine
bolo do Horného Uhorska poslané početné vojsko na čele s cisárskym generálom Johannom Sporkom. To obsadilo prakticky celú krajinu. Ako píše Martin Fröhlich vo svojej kronike gróf Spork prišiel so silnou armádou a obsadil
pevnosti a mestá v kráľovom mene. Na Spiš prišlo vojsko generála Sporka
4. júna 1670. Okrem samotného generála prišli aj viacerí významní cisárski
vojenskí hodnostári. Prítomnosťou vojska sa sledoval cieľ vypátrať a zatknúť
potenciálnych podozrivých z účasti na odboji, keďže už onedlho začal zasadať
zvláštny súd na čele s grófom Rotthalom. Ten sa ubytoval v Levoči 19. augusta
1670 a spolu s ním prišli i ďalší komisári, ktorí tu vykonávali mimoriadny súd
so zajatcami. Na bezpečnosť kráľovských komisárov dohliadalo približne 210
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vojakov, ktorí boli ubytovaní najprv pred hradbami na predmestí a 30. septembra boli premiestení do vnútorného areálu mesta.
Už 28. októbra gróf Rotthal predniesol kráľovský mandát, podľa ktorého malo mesto odovzdať Veľký kláštor a kostol františkánom-minoritom.
Šlo o starý minoritský kostol spolu s kláštorným komplexom. V tom čase ho
na konanie bohoslužieb využívala miestna slovenská evanjelická cirkevná
obec. Vedenie mesta pochopiteľne odmietlo túto požiadavku s odôvodnením,
že v súčasnosti sa v meste nenachádza žiaden mešťan katolíckeho vierovyznania. Obrátilo sa na komisára s prosbou umožniť vyslať k cisárovi vyslanca, aby
ten vyriešil problém priamo na cisárskom dvore a žiadal ponechanie kostola
a kláštora. Môžeme povedať, že išlo o akýsi odklad vykonania mandátu, až
kým sa nevrátia zástupcovia mesta z rokovaní s cisárom. Gróf Rotthal súhlasil,
no vynútil si vyprázdnenie kláštora. Pri odchode komisárov 5. novembra pri-pomenul Rotthal mestu, aby nerobilo obštrukcie a dobrovoľne splnilo cisárov
príkaz. Levoča pocítila dôsledky novej vlny rekatolizácie, no z prvého stretu
vyšla bez väčšej ujmy. V nasledujúcom období sa kráľovské mandáty podobného charakteru o prinavrátení bývalých majetkov katolíckej cirkvi veľakrát
opakovali. Prioritným objektom v Levoči, o ktorý sa viedli spory, bol spočiatku starý kláštor a kostol minoritov, až neskôr prišli na rad ďalšie cirkevné
majetky ako napríklad farský kostol.
Udalosti roku 1670 ale neboli prvým pokusom o reštauráciu pomerov týkajúcich vlastníctva bývalých katolíckych majetkov v Levoči. Ako sme v úvode
uviedli, v roku 1604 vydal cisár Rudolf II. mandát určený Levoči, ktorý prikazoval mestu prinavrátiť katolíckej cirkvi kostoly, kláštory a všetok cirkevný majetok vrátane budovy fary a školy. Iniciatívy sa chopil vtedajší kaločský arcibiskup a spišský prepošt Martin Pethõ. 8. októbra 1604 prišiel spolu
so spišským županom Štefanom Thurzom do Levoče a priniesol spomínaný
cisársky mandát. Mesto sa už vtedy odmietlo podriadiť a Pethõ bol nakoniec
nútený odísť bez splnenia cisárovho príkazu. Podobne neúspešné boli aj pokusy neskoršieho spišského prepošta Hoszutóthyho. Pre ďalší priebeh rekatolizácie na Spiši mala veľký význam osoba Štefana Csákyho – spišského župana.
Jeho rekatolizačná činnosť sa ale dotkla najmä okolia Levoče, preto nemá pre
mesto obzvlášť zásadný význam. Až do roku 1670 sa Levoča prakticky nedostala do priamej konfrontácie s rekatolizačnou politikou cisárskeho dvora, ak
neberieme do úvahy stratu jej základiny na podporu študentov vytvorenú v 16.
storočí Alexejom Thurzom. Miestna katolícka mestská škola sa totiž po prijatí
augsburského vierovyznania v meste stala protestantskou. V roku 1666 spomínanú základinu cisár Leopold I. odňal s odôvodnením, že pôvodný úmysel jej
zakladateľa bol podpora katolíkov a nie protestantov, a poukázal ju do užívania
jezuitom v Banskej Bystrici.
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Aj napriek tomu, že kráľovský mandát z roku 1670 mesto Levoča nevyplnilo, nepostihla ho za to žiadna priama sankcia. V roku 1671 sa cisár Leopold I. rozhodol pre zosilnenie rekatolizácie. Hlavní aktéri Wesselényiho sprisahania boli popravení. Naplno sa rozbehlo odnímanie kostolov a kláštorov.
Už 3. marca 1671 adresoval cisár obyvateľom Levoče dekrét, v ktorom dáva
na vedomie, že starý kláštor a kostol minoritov majú byť vrátené katolíkom.
15. apríla bol zabratý kláštor v Prešove a boli do neho uvedení františkáni.
Následne 23. mája bola vykonaná konfiškácia samotného evanjelického kolégia. Podobná situácia sa opakovala i v Bardejove, kde 20. apríla skonfiškovali
chrám a kláštor. Rovnako postupoval aj knieža Lubomirsky, ktorý chcel odňať
evanjelikom kostoly v trinástich Poľsku zálohovaných mestách a obsadiť ich
katolíckymi farármi a rehoľníkmi. Ďalším mestom, v ktorom malo dôjsť ku
konfiškácií, mala byť Levoča. Hlavným vykonávateľom rekatolizácie sa stal
spišský prepošt Juraj Bársony. Veci sa dali do pohybu 26. apríla 1671. Gašpar
Hain začína svoj opis týchto udalostí nadpisom Occupatio Claustri Leuchoviensis.
O piatej hodine podvečer prišli do mesta ako kráľovskí komisári spišský
prepošt a varadínsky biskup Juraj Bársony, Žigmund Hollo, zástupca Spišskej komory a okrem nich gróf von Mansfeldt. Nasledujúci deň skoro ráno
bol richtárovi, mestskej rade a celému meštianstvu prostredníctvom kanonikov Martina Solcsányiho a Jána Bethlenfalvaja oznámený kráľovský mandát
týkajúci sa starého kostola a kláštora minoritov, ktorý mal byť odovzdaný
do rúk katolíkov. Mestská rada vyhlásila, že sa musí o tak dôležitej veci poradiť s meštianstvom. Tak sa aj stalo a padlo rozhodnutie, že mesto kráľovský
príkaz nesplní. Medzi mešťanmi prevládal v tomto smere rovnaký názor a ako
sa píše v Hainovej kronike Mestská rada a celé meštianstvo s pánmi kňazmi
o tejto veci rozprávali a rozhodli, že kráľovský príkaz nesplnia, čo podopreli
spoločným a jednomyseľným hlasovaním. Predstavitelia mesta zdôraznili, že
predchádzajúci majitelia kostola a kláštora – minoriti, opustili svoje majetky
dobrovoľne, teda kláštor im nebol odňatý násilím. Tiež argumentovali tým,
že mesto tieto objekty v pokoji užívalo 126 rokov a momentálne ich využíva
na svoje účely slovenská evanjelická cirkevná obec, ktorá ak by jej boli skonfiškované, stratila by priestory pre konanie svojich bohoslužieb.
O dobrovoľnom zanechaní majetkov minoritmi tak, ako to píše Gašpar
Hain, sa dá polemizovať. Podľa Franza Paulika by minoriti len tak bez príčiny
neopustili svoje predchádzajúce pôsobisko. Pravdou ostáva, že po prestúpení
mesta na augsburgské vierovyznanie roku 1544 ich pôsobenie v Levoči stratilo
zmysel – obyvateľstvo už oficiálne nebolo katolícke a tak nebolo v podstate
pre koho kázať a konať bohoslužby.
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Mesto sa odvolávalo aj na svoje privilégiá súvisiace s náboženskou slobodou evanjelikov a poukazovalo na svoju doterajšiu vernosť panovníkovi.
Chceli (rozumej mesto – mestský magistrát), jeho kráľovské veličenstvo prostredníctvom našich zástupcov so všetkou pokorou požiadať – a rovnako ho
uistiť o vernosti ako doteraz, aby nás a naše mesto pri jeho starých privilégiách ponechal ako aj slobodné držanie bohoslužieb zachoval. Odpoveď
so všetkými argumentmi mesta zostavil notár do písomnej podoby v latinskom jazyku a tá bola dvoma členmi senátu, dvoma členmi z volenej obce
a dvoma ďalšími mešťanmi odovzdaná komisárom. Tí pochopiteľne s podanou
odpoveďou nesúhlasili a žiadali jednoznačné vyjadrenie „áno alebo nie“, či
splnia kráľovský príkaz. Meštianstvo opäť odmietlo a odvolalo sa na svoje
písomné stanovisko. Dňa 28. apríla komisári prostredníctvom dvoch kanonikov žiadali odovzdať kľúče od kláštora. Magistrát mesta nebol ochotný vydať
kľúče a rozhodol, že vyšle k cisárovi svojho ablegáta s listom, aby sa vec
vysvetlila priamo na najvyšších miestach. Komisári oponovali a odvolávali
sa na presné inštrukcie od cisára. Pripomínali mestu, že ak im nebude kláštor
s kostolom dobrovoľne odovzdaný, majú právo použiť aj vojenskú silu. Napriek tomu odišiel 30. apríla Bartolomej Alauda so žiadosťou k cisárovi a taktiež so sťažnostným listom ku grófovi Rotthalovi. Mesto naďalej pevne hájilo
svoje stanovisko a bolo odhodlané čakať až do príchodu posla z cisárskeho
dvora. Medzitým prišla veľká procesia katolíkov z okolia spolu so svojimi
kňazmi a učiteľmi pred mestskú bránu, aby sa zúčastnili na slávnostnom prevzatí kláštora, neboli však pustení do mesta a tak museli odísť. Cisárovi komisári už ďalej nemienili tolerovať odpor a výhovorky mestského magistrátu
a boli pevne rozhodnutí dotiahnuť veci do konca. Znova žiadali vydať kľúče.
Na mesto apelovali i listom od generála Spanckauva, ktorý v ňom vyzýva
meštianstvo k ústretovosti voči komisárom a zdôrazňuje, že prípadné obštrukcie by boli len na škodu mesta.
Vyhliadky na úspech videli komisári v rozbití jednoty mešťanov. Na ich
nátlak sa 1. mája zišlo celé meštianstvo a každý jednotlivec sa mal osobne
vyjadriť, či súhlasí s odovzdaním kláštora alebo je proti. Hainova kronika píše
z tohto dôvodu bol pán richtár mesta sám zavolaný k pánom komisárom, no
meštianstvo ho nechcelo nechať ísť samého, ale pridružilo k nemu mňa Gašpara Haina i s niekoľkými mešťanmi. Práve tu je viditeľná taktika, spočívajúca
v rozpoltení súdržnosti mešťanov, nakoľko by sa jasne ukázalo, kto odmieta
splniť cisárov mandát. Na toho, kto by na položenú otázku odpovedal záporne a nesúhlasil by s vydaním kláštora, čakal podľa komisárov náležitý trest.
Mešťania nestratili jednotu a odmietli takýto postup, zdôrazňujúc opäť svoju
vernosť panovníkovi. Stále čakali na Bartolomeja Alaudu a správu z cisárskeho dvora dúfajúc, že niečo vybaví a mesto nebude musieť odovzdať kláštor
a kostol. Dianie sa ale vyvíjalo iným smerom.
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Dňa 5. mája prišli na radnicu dvaja kanonici so správou, v ktorej oznamujú, že keďže do dnešného dňa neboli kláštor a kostol dobrovoľné odovzdané, bude na ich konfiškáciu použitá hrubá sila. Zatiaľ čo bolo meštianstvo
na radnici oboznamované s týmto rozhodnutím, prišiel prepošt Bársony, zástupca spišskej komory Hollo a gróf Mansfeldt s početným zástupom k starému minoritskému kláštoru a za asistencie kováča nechali vylomiť dvere
kostola ako aj sakristie. Kronika o tejto udalosti píše: prostredníctvom jedného
kováča z Končian nechali veľkým kladivom vylomiť a otvoriť dvere kostola,
rovnako tiež sakristie. K incidentu Hain ešte poznamenal, že za necelú trištvrte hodinu sa podarilo narušiť pokojné užívanie objektov trvajúce bezmála
126 rokov. V knihe vydanej pri príležitosti 300. výročia reformácie v Levoči
je s poľutovaním napísané, že s touto udalosťou boli tieto pekné budovy pre
evanjelikov stratené. Bársony odovzdal kostol do dočasnej správy kanonikovi Solcsányimu, no už onedlho mal byť odovzdaný Spoločnosti Ježišovej.
6. mája 1671 cisárovi komisári z Levoče odišli. Výsledkom ich desaťdňového
pôsobenia v meste boli, ako Hain poznamenáva, zbytočné výdavky mesta
spojené s ubytovaním a stravovaním vo výške 1 000 zlatých. Navyše slovenská evanjelická cirkevná obec prišla o svoj kostol, preto sa musela schádzať
na bohoslužby v privátnom dome Jána Schwaba.
Vo väčšine prípadov reagovali obyvatelia miest, v ktorých bola vykonávaná konfiškácia kostolov a kláštorov rovnako. Neraz spontánne postavenie sa
na odpor prerástlo do násilnosti. Napríklad v Kežmarku bola v roku 1670 dosadená rehoľa pavlínov, no jeho prítomnosťou obyvatelia neboli príliš nadšení.
Jeden mešťan menom Marek Horváth nechal zatarasiť vozmi časť cesty, ktorou mala práve prechádzať procesia paulínov a niekoľko účastníkov sprievodu
bolo zranených kameňmi, ktoré na nich hádzali okolostojaci ľudia.
Podobná reakcia obyvateľov je badateľná i v Levoči 5. mája 1671. Keď sa
mešťania dozvedeli, že ich kostol bol násilne otvorený a katolíci vnikli dovnútra, okamžite bežali na miesto incidentu a chceli komisárov, ktorí vykonávali
konfiškáciu, napadnúť a zabrániť im prevziať kostol. Len vďaka zásahu mestskej rady sa podarilo zabrániť najhoršiemu. Rozzúrený dav mešťanov by vzal
spravodlivosť do vlastných rúk a pravdepodobne by došlo ku krviprelievaniu.
Vypätosť situácie potvrdzujú i slová Gašpara Haina, ktorý uzatvára správu
o tejto udalosti slovami „Kyrie elejson“ a prosí Boha o zmilovanie v týchto
neprajných časoch.
V súvislosti s násilným odobratím starého minoritského kostola v Levoči
je zaujímavá aj reakcia ľudí opačného, čiže katolíckeho vierovyznania. 7. mája
1671, teda len dva dni po konfiškácii chrámu, sa istý levočský mešťan menom
Matej Novotnick vybral na trh do Spišskej Kapituly, kde mal údajne priveľa
rozprávať o násilnej okupácii slovenského kostola v Levoči. Počas cesty domov
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ho napadla skupina ľudí verná spišskému prepoštovi Bársonyimu a spôsobila
mu ťažké poranenia. Či sa táto udalosť odohrala tak, ako to zachytil kronikár
Hain, je ťažko posúdiť. No môžeme predpokladať, že aj tu sa odrazil vplyv
zápasu katolíkov a evanjelikov a kronikár sa len pokúsil zveličiť situáciu.
Spoločnosť Ježišova prichádza do Levoče
Po odchode cisárskych komisárov 6. mája 1671 z Levoče sa situácia
aspoň čiastočne upokojila. Dianie v iných slobodných kráľovských mestách,
kde bol postup pri konfiškácií chrámov omnoho razantnejší ukázal obyvateľom
Levoče, že otvorený odpor by mohol mestu len uškodiť. 2 júla sa napriek protestu Levočanov v starom minoritskom kostole zhromaždilo mnoho katolíckeho obyvateľstva z vidieka. Ešte v ten istý deň sa odtiaľ vydala slávnostná
procesia smerujúca na Mariánsku horu pri Levoči do tamojšieho kostola, aby
oslávila, ako píše Martin Fröhlich, „Maria Heimsuchungstag.“ Po svätej omši
sa zástup veriacich spievajúc vrátil do Levoče, aby ukončil svoju púť v starom
minoritskom kostole. Na celej slávnosti sa zúčastnilo viac ako tisíc ľudí.
Spoločnosť Ježišova ako podstatný element rekatolizácie sa v súvislosti
s Levočou prvýkrát objavuje už roku 1604. Vtedajší spišský prepošt Martin
Pethö sa pokúsil usadiť jezuitov práve v Levoči a vytvoriť tu tak rekatolizačné
centrum Spiša. Dôležitým dátumom pre Spoločnosť Ježišovu v Levoči bol
12. júl 1671. Práve v tento deň im bol odovzdaný starý minoritský kláštor
a kostol a k nim prislúchajúce majetky. Introdukciu, čiže vovedenie do vlastníctva, vykonali spišský prepošt Juraj Bársony, Žigmund Hollo, zástupca
Spišskej komory a kanonici zo Spišskej Kapituly Juraj Lencsovics a Martin
Solcsány, prítomný bol aj spišský župan Štefan Csáky. Za jezuitov sa formálneho prevzatia zúčastnil páter Martin Lanczár, rektor jezuitského kolégia
v Košiciach a páter Juraj Derkay, superior spišskej rezidencie na Spišskej Kapitule. Aj napriek tomu, že o vovedení jezuitov bola informovaná i mestská
rada a richtár Levoče, nikto proti nej verejne neprotestoval a bez povšimnutia
ostalo i pozvanie zúčastniť sa na samotnom vovedení.
Valentín Kalinay vo svojej dizertačnej práci uvádza, že sa odovzdanie kláštora a kostola jezuitom uskutočnilo na základe dokumentu Leopolda I. zo 17.
júna 1671. Ďalší cisársky mandát z 22. júna 1671 oprávňuje práve prepošta
Juraja Bársonya a hodnostára Spišskej komory Žigmunda Hollóa vykonaním
introdukcie a tiež im ukladá povinnosť vyhotoviť o udalosti písomný záznam.
Vydanie takejto listiny sa viazalo na hodnoverné miesto, ktorým bola v tomto
prípade Spišská kapitula. Spomínaná svedecká listina o uvedení Spoločnosti
Ježišovej do vlastníckych práv kláštorného komplexu v Levoči bola vystavená
21. júla 1671 na Spišskej Kapitule.
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Skutočnosť, že kláštor, ktorý pôvodne patril reholi minoritov, bol odovzdaný do užívania jezuitom spôsobovala medzi týmito dvoma rehoľami rozpory. Hain píše: Nie málo sa preto františkánski mnísi s jezuitami handrkovali
a sporili. Minoriti mali pravdepodobne záujem získať späť svoje stratené majetky, nakoľko v tom čase už sídlili v blízkom Spišskom Štvrtku. Kláštorné
objekty takých rozmerov aké boli v Levoči by značne posilnili ich základňu
na Spiši a znamenali by zintenzívnenie ich misijnej činnosti v tomto regióne.
Po usadení Spoločnosti Ježišovej v Levoči tu vznikla najprv len jej rezidencia, až v neskoršom období bola povýšená na kolégium. Vo fonde Valentína
Kalinaya sa nachádza súpis členov levočskej rezidencie jezuitov z roku 1673.
Jezuiti sa krátko po prevzatí kláštorného komplexu v Levoči pustili
do opravných prác, keďže tieto budovy boli v zlom technickom stave. Hneď
27. júla začali s prestavbou kostola. Bolo nevyhnutné odstrániť gotickú klenbu lode, nakoľko hrozilo, že sa zrúti. Zároveň jezuiti opravovali budovu kláštora so zámerom rozšíriť ho. V stavebnej činnosti ďalej pokračovali stavbou
novej kostolnej veže, na ktorú 26. septembra vytiahli zvony. Okrem toho sa
pustili i do výstavby novej budovy školy, ktorú otvorili 28. júla 1672 a bolo
v nej umiestnené gymnázium. Od jesene 1672 sa na škole začalo vyučovanie,
no jeho priebeh čoskoro prerušili vojnové udalosti. V súčasnosti na tradíciu
jezuitského gymnázia nadväzuje okrem iného i Gymnázium sv. Františka
Assiského v Levoči založené v roku 1991.
Spolu s kláštorom dostali jezuiti do užívania aj objekty hospodárskeho charakteru, konkrétne takzvaný konský mlyn (Roszmühle), stajne a sýpky. Mesto tak pocítilo i ekonomické negatíva rekatolizácie a núdzovo zriadilo majer
na majetku Ľudovíta Sontaga, ktorý od neho odkúpilo. V neskoršom období
sa majetok jezuitov rozrástol ešte o jeden hospodársky majer a sedem dedín,
ktoré predtým patrili Levoči, no z cisárskeho nariadenia museli byť odovzdané. Rovnako musela Levoča odovzdať i dedinu Spišská Teplica, kde sa stal
v novembri 1674 správcom miestneho kostola jezuita, páter Nedeczki. Ten
ako uvádza jezuitská kronika bol poverený slúžiť bohoslužby pre ľud, aby boli
títo ľudia napravení vo viere až pokiaľ to nebude prinášať ovocie pravej viery.
18. februára 1673 cisár Leopold I. vystavil darovaciu listinu, ktorou dal
opäť prázdny minoritský kostol a kláštor do užívania Spoločnosti Ježišovej.
Dôvody, ktoré viedli k vydaniu tejto listiny plynuli z vojenských nepokojov
v roku 1672, kedy sa cisárska posádka uchýlila do Levoče a bránila sa tu útokom uhorských povstalcov. Tieto nepokoje dočasne pozastavili činnosť jezuitov. Reč o tom bude ešte na inom mieste. Dokument zároveň jezuitom nariadil,
aby kostol a kláštor zreštaurovali a zväčšili. Vo všeobecnosti bolo totiž v tom
čase mnoho kláštorov v Uhorsku vo veľmi zlom stave, medzi nimi i kláštor
v Levoči. Leopold I. v listine ďalej vysvetľuje, prečo práve jezuiti dostali
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bývalé majetky minoritov. Ako hlavný argument svojho rozhodnutia uvádza
lepšie predispozície jezuitskej rehole na vyučovanie a šírenie katolíckej viery
v porovnaní so žobravou rehoľou minoritov. Jezuiti potvrdili svoje prednosti
vo vzdelanostnej a výchovnej oblasti aj organizovaním divadiel a takzvaných
jezuitských školských hier. Je zaujímavé, že Martin Frölich do svojej kroniky
zaznamenal organizovanie jedného takéhoto podujatia, ktoré sa konalo 4. júna
1673 na sviatok Božieho Tela na levočskom námestí.
Udalosti rekatolizácie medzi rokmi 1671 až 1674
Dianie v širšom kontexte naznačovalo, že doposiaľ dosiahnuté úspechy
rekatolizácie v Uhorsku, nevynímajúc oblasť Spiša, nebudú konečné. Štátna
moc bola odhodlaná pokračovať v nastolenom kurze a plánovala dokončiť začaté dielo postupnej katolizácie krajiny. V priebehu druhej polovice roka 1671
došlo ku konfiškácií chrámov v mnohých mestách a obciach. Napríklad evanjelici v Košiciach už v novembri 1671 stratili všetky svoje kostoly, ktoré boli
dané katolíkom. Aj na Spiši pokračovala systematická rekatolizácia. Rehoľa
pavlínov z Kežmarku bola dosadená do neďalekých Huncoviec a 14. júla 1671
prevzali katolíci farský kostol v Spišskom Štvrtku. Ku konfiškácií kostolov
došlo v priebehu októbra 1671 v Smolníku, Gelnici, Švedlári a Štóse, kde boli
miestne chrámy podľa kronikára Haina okupované a mnohí evanjelickí farári
museli opustiť svoje pôsobisko.
Čo sa týka situácie v Levoči, mesto sa stále nehodlalo zmieriť s odňatím
starého kláštora minoritov. Poukazovalo na svoje staré výsady spojené s vierovyznaním. No v tom čase takáto obhajoba nebola braná do úvahy, čo ukazuje aj návrat Bartolomeja Alaudu z Viedne 5. augusta 1671. Ten prišiel
späť do Levoče bez toho, aby na cisárskom dvore vo veci mesta niečo vybavil.
Spišská kapitula na čele s prepoštom Bársonyom zaslala 6. augusta 1671
Levoči oznámenie o plánovanej vizitácii miestnych kostolov. Mesto odmietlo
takýto zásah do svojej autonómie s odôvodnením, že túto funkciu môže vykonávať len superintendent evanjelickej cirkvi. Odpoveď prepoštovi tlmočili
zástupcovia mesta. Rovnakej reakcie mesta sa prepošt Juraj Bársony dočkal
aj 13. augusta a 17. septembra, kedy prišiel osobne do Levoče. V skutočnosti
sa pod vizitáciou rozumelo odňatie kostolov a aj preto je pochopiteľné hore
uvedené stanovisko mestského magistrátu. Samozrejme v Levoči, kde bolo
v 17. storočí dominantné evanjelické vierovyznanie, neprichádzalo do úvahy vykonať katolícku vizitáciu. Tá sa tu prakticky nevykonala od roku 1516.
Až po badateľných výsledkoch rekatolizácie uskutočnil v roku 1693 spišský
prepošt Ladislav Mattyašovský vizitáciu aj v Levoči.
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Proti postupu prepošta Bársonya a jeho úsiliu o vizitáciu sa mesto rozhodlo
protestovať u panovníka a opätovne poslalo do Viedne svojho ablegáta. Tentokrát ním bol Tobiáš Fink, ktorý sa ale 13. septembra 1671 vrátil z Viedne bez
výsledku. Mesto vidiac, že týmto spôsobom nič nevyrieši, rozhodlo sa brániť proti rekatolizácii spoločne s ďalšími východoslovenskými kráľovskými
mestami v rámci Pentapolitany - od polovice 17. storočia, kedy sa Kežmarok
stal opäť slobodným kráľovským mestom, sa názov spojenia miest zmenil na
Heptapolitanu. Zástupcovia, ktorí boli vyslaní na panovnícky dvor, sa však len
s ťažkosťami dostali priamo k cisárovi a vrátili sa až 7. marca nasledujúceho
roka.
Rekatolizácia na Spiši pokračovala s rovnakou intenzitou aj v roku 1672.
Hneď v januári spišský prepošt Bársony odňal kostoly v Iliašovciach, Harichovciach, Smižanoch, Žakovciach.
V Levoči ďalšie napredovanie rekatolizácie na istý čas zabrzdili vojnové
udalosti. Na územie Slovenska totiž vtrhli zo Sedmohradska vojenské oddiely
nespokojnej uhorskej šľachty vedené vo väčšine prípadov emigrantmi, ktorí
sa tam predtým uchýlili. To ale neznamená, že proces rekatolizácie sa zastavil úplne. Tak napríklad Martin Fröhlich v kronike opisuje, ako boli bratislavskí evanjelickí kňazi spolu s niekoľkými mešťanmi luteránskeho vierovyznania predvolaní na súd s protestantskými duchovnými. Ten sa konal v Trnave
v priebehu mája až júna 1672. Fröhlich tiež dodáva, že títo rebeli boli potom
na štrnásť dní uvrhnutí do väzenia. Protestantskí duchovní boli väčšinou obžalovaní z údajného hanobenia katolíckej viery a ďalších vykonštruovaných
obvinení.
Od septembra 1672 bola v Levoči dislokovaná nemecká posádka vedená dôstojníkom Diepenthaelom. Začiatkom októbra bolo mesto obkľúčené
povstaleckým vojskom. Jezuiti, ktorí sa nachádzali v meste, z obavy o svoju
bezpečnosť radšej prerušili činnosť s čím súvisí spomínaná darovacia listina
Leopolda I. z roku 1673. Bližšie nebudeme vojenské akcie prebiehajúce v záverečnej fáze roka 1672 v okolí Levoče rozoberať, nakoľko to nie je predmetom našej práce.
Zmena pomerov v krajine po potlačení kuruckých vojsk v roku 1673 opätovne rozbehla postup rekatolizácie. Na Spiš prišli cisárski komisári kanonik
Štefan Koloszváry a prešovský tridsiatkár Dávid Belleváry, ktorí zaberali
za vojenskej asistencie kostoly v severnej časti regiónu. Odňaté chrámy dali
do správy katolíkom v Krížovej Vsi, Strážkach, Toporci, Holumnici, Bušovciach a v ďalších obciach na okolí. Podobne na tom boli aj Kežmarčania, ktorí
museli pod hrozbou násilia v septembri 1673 odovzdať farský kostol spolu
s budovou fary.
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Paralelne so situáciou v ostatných slobodných kráľovských mestách, kde
sa už prikročilo k úplnej konfiškácií chrámov, farských a školských budov
v prospech katolíkov, Levoča očakávala, že čoskoro prídu na rad i tunajšie
zostávajúce cirkevné budovy. Po zhabaní starého minoritského kostola a kláštora v roku 1671 ostal evanjelikom v držbe ešte farský kostol sv. Jakuba a špitálsky kostol s Malým kláštorom. Cisár Leopold I. ale v listine z 18. februára
1673 okrem opätovnej donácie starého minoritského kláštora jezuitom, nariadil mestu Levoča odovzdať všetky majetky, ktoré predtým patrili katolíckej
cirkvi. Týkalo sa to aj poddanských dedín, ktoré sme už spomínali.
Okrem majetkových pomerov, sa rekatolizácia výrazne odzrkadlila pri
reštaurácií pomerov v mestských magistrátoch. Spájalo sa to s výmenou časti
evanjelických členov mestských magistrátov za osoby katolíckeho vierovyznania. Levoča dostala 2. októbra 1673 od Spišskej komory nariadenie, podľa
ktorého má byť za richtára zvolený katolík a rovnako má byť väčšina členov senátu i vonkajšej rady katolíckeho náboženstva. Uvedený príkaz mesto
nehodlalo splniť a tak, ako aj mnohokrát predtým, vyslalo svojich zástupcov
do Viedne, aby vymohli jeho zrušenie. Na rozdiel od Prešova, kde bola realizovaná obdobná výmena členov magistrátu ani nie pol roka skôr (8. marca
1673), Levoča nebola k vyplneniu mandátu donútená hrubou silou. V mnohých prípadoch boli miesta v senátorských laviciach obsadené osobami, ktoré
neboli dostatočne fundované a pripravené vykonávať takúto funkciu. Aj Hain
píše, že gróf Volckra okupoval prešovskú radnicu a ustanovil novú mestskú
radu a volenú obec a na ich miesta (miesta evanjelických osôb) dosadil katolíkov z mesta i z vidieka, schopných i neschopných. Pri voľbách nového
predstavenstva mesta Levoča, začiatkom januára 1674, boli zvolení napriek
príkazu Spišskej komory osoby evanjelického vierovyznania a richtárom sa
stal Gašpar Hain.
Zákrok proti evanjelickým duchovným a konfiškácia cirkevných budov
v roku 1674
V nadväznosti na predchádzajúci súdny proces s protestantskými duchovnými, ktorý sa konal v Bratislave v roku 1673, plánovali krajinské úrady
na jar 1674 ešte rozsiahlejšie represie. Levočský magistrát dostal 8. februára
1674 príkaz, ktorý nariaďoval, aby sa richtár, členovia mestskej rady a volenej
obce, notár, ďalej všetci evanjelickí duchovní, učitelia a tiež všetci exulanti
nachádzajúci sa v meste, dostavili do Bratislavy na súd. Proces sa mal konať
5. marca a horeuvedené osoby boli obvinené z údajnej rebélie wegen der ihren
zur Last gelegten Rebellion.
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Meštianstvo, ktoré sa medzitým zhromaždilo, spoločne rozhodlo, že predvolané osoby nikam nepôjdu a v Bratislave budú zastupovať celé mesto vybraní zástupcovia. 24. februára 1674 sa vrátil z Viedne Bartolomej Alauda, jeden
z ablegátov mesta, ktorý priniesol správu od prezidenta Uhorskej komory grófa
Kollonicha, kde sa pripomína, že mesto musí splniť prechádzajúce nariadenie
a okrem toho odovzdať všetky kostoly a ostané cirkevné budovy, ba meštianstvo sa má vzdať svojho evanjelického vierovyznania. Iba tak sa mesto mohlo
oslobodiť spod obžaloby kráľovského fiškusa. Magistrát sa nehodlal podriadiť
a zotrvával v odpore. Ani list Spišskej komory zo 14. marca, ktorý informoval
o prísnych trestoch pre evanjelických duchovných, že budú naďalej vykonávať
svoj úrad, nezlomil vytrvalosť Levoče. I keď bolo formálne zakázané konanie
bohoslužieb, tie sa naďalej slúžili. Nádeje vkladané do zástupcov mesta v Bratislave, od ktorých sa očakávalo, že niečo vybavia, napokon padli, keď prišla
26. marca správa, podľa ktorej delegáti mesta museli podpísať splnenie predložených nariadení. V správe sa zdôrazňovalo, že Jeho Cisársky Majestát svojou
vôľou a rozhodnutím nehodlá trpieť v Uhorsku žiadne ústupky. Zároveň gróf
Kollonich zaviazal mestský magistrát vydať prepoštovi Bársonyovi kostoly,
školy, budovu fary a všetky ostávajúce majetky, predtým patriace katolíckej
cirkvi. Hneď 29. marca boli zastavené bohoslužby a vyučovanie v školách.
Ešte 5. apríla sa mesto Levoča pokúšalo vymôcť zrušenie vydaných nariadení na Spišskej Kapitule, avšak jeho zástupcovia boli len prísne napomenutí
a varovaní pred prípadným rebelantstvom. Druhý deň podvečer, 6. apríla1674,
prišli do Levoče spišský prepošt Bársony, gróf Volckra a niekoľko prelátov
v sprievode rotmajstra Bitisa spolu s asi päťdesiatimi chorvátskymi vojakmi,
aby vykonali konfiškáciu cirkevného majetku, ktorý ostal v rukách evanjelikov. Ubytovali sa v kláštore u jezuitov. Komisárov prijal člen mestskej rady,
senátor Martin Fröhlich, a zástupca volenej obce Katschier. Vedenie mesta dostalo príkaz do šiestej hodiny nasledujúceho rána odovzdať kľúče od všetkých
kostolov, škôl a budovy fary a vydať všetky náležitosti k tomu patriace. Hoci
richtár tvrdil, že sám nemôže v tejto veci rozhodnúť a musí poznať názor ostatných mešťanov, gróf Volckra vyhlásil, že sa nepotrebuje zaoberať takýmito
podrobnosťami, ale ukladá mestu povinnosť vydať o šiestej hodine ráno kľúče
dvom jeho ľuďom. V meste bol zároveň vydaný zákaz vychádzania z domov
a zdržiavania sa na verejných priestranstvách, keďže hrozilo riziko vypuknutia nepokojov. 7. apríla ráno sa mestská rada pokúsila vyjednávať s grófom
Volckrom o zrušení hore spomínaných nariadení. Vyslala k nemu štyroch ľudí,
ktorí mu predniesli stanovisko mesta. Volckra neodpovedal hneď, no nechal
si na premyslenie dve hodiny. Mešťania stratili trpezlivosť. Rýchlo sa zhromaždilo mnoho žien pri zvonici, kde rozozvučali zvony. To zaktivizovalo
ostatných obyvateľov, ktorí sa zbehli ku kostolu, spolu s ním obsadili i faru
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a vyhlásili, že ich nevydajú, nech sa s nimi stane čokoľvek. Mestská rada sa
usilovala upokojiť situáciu, no rozhnevané meštianstvo neposlúchlo a chystalo
sa uzavrieť mestské brány. Komisári z obavy o vlastnú bezpečnosť medzitým
vyslali z mesta posla s prosbou o vojenskú pomoc. Až po príchode početného
vojska na čele s nadporučíkom Diepenthalom, sa situácia čiastočne upokojila, no averzia medzi obyvateľstvo pretrvávala. Napokon došlo s výpomocou
vojska 13. apríla 1674 k odobratiu farského kostola sv. Jakuba, fary, budovy
školy, objektov špitálskeho kostola s Malým kláštorom a tiež bývalého kartuziánskeho kláštora. Priestory kartuziánskeho kláštora od roku 1674 síce
po právnej stránke patrili jezuitom, no ich využívaniu bránilo evanjelické vedenie mesta Levoča. Až v roku 1696 tieto objekty jezuiti kúpili a už nič nestálo
v ceste úsiliu zriadiť tu Šľachtický konvikt, ktorý bol otvorený v roku 1711.
Komisári po vykonaní svojich povinností v meste 14. apríla 1674 odišli.
V čase, keď sa v Levoči odohrávali vyššie spomínané udalosti, bola drvivá
väčšina kostolov na Spiši už skonfiškovaná a daná do rúk katolíckej cirkvi.
Podľa rozhodnutia takzvaného delegovaného súdu v Bratislave z dňa 10. marca 1674, museli evanjelickí duchovní, ktorí odmietli účasť na spomínanom
súde, opustiť krajinu. Evanjelickí duchovní v Levoči boli nútení opustiť mesto
v apríli 1674 a novým levočským farárom sa na obdobie piatich rokov stal
jezuita Melchior Pauernfeindt. Fröhlich do svojej kroniky zaznamenáva zaujímavosť týkajúcu sa toho, ako mesto Levoča zabezpečilo svojich bývalých
evanjelických duchovných pri ich odchode – týchto 122 ríšskych toliarov im
bolo od mesta dané ako cestovné, pretože ich ako služobníci boží potrebujú.
Nechceli sme nič zanedbať, a tak každý, bohatý alebo chudobný, mladý alebo
starý, veľký či malý, každý podľa svojich možností a síl ich niečím obdaroval
na ich cestu. Okrem toho boli zabezpečení a vybavení potravou, menovite šunkou, mäsom, chlebom a ďalšími dobrými vecami. Z uvedeného je badateľné,
že osud vyhnaných duchovných nebol mestu a mešťanom ľahostajný.
Odchodom evanjelický duchovných z mesta, odňatím posledných cirkevných budov evanjelikom a nariadením o povinnej účasti na katolíckych bohoslužbách bola násilná rekatolizácia v Levoči prakticky skončená. S výnimkou krátkych období počas povstania Imricha Tökölyho a neskôr povstania
Františka II. Rákocziho, dominantné postavenie v oblasti duchovného života
a vzdelanosti v meste zaujali práve jezuiti. To ale neznamená, že obyvatelia
evanjelickej konfesie stratili v Levoči vplyv.
Na záver je potrebné skonštatovať, že rekatolizácia v sedemdesiatych rokoch 17. storočia znamenala v dejinách Levoče veľký zlom. Prakticky od tohto
obdobia sa pre mesto začína nová etapa cirkevných dejín. Evanjelická cirkevná obec, ktorá tu vznikla po voľbe evanjelického kazateľa v roku 1544,
v dôsledku rekatolizácie stratila svoje monopolné postavenie a bola nútená
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tolerovať popri sebe aj katolícku cirkev, do dovtedy rozhodne a zásadne odmietala.
Najväčšiu ujmu utrpeli levočskí evanjelici v oblasti majetkových pomerov,
ktoré boli značne oklieštené odňatím starého minoritského kláštora a kostola
už 5. mája 1671 a konfiškáciou všetkých ostávajúci cirkevných budov 13. apríla 1674, vrátane farského kostola sv. Jakuba. Hegemónia evanjelickej cirkvi
v Levoči bola narušená taktiež vo vzdelanostnej oblasti, keď v roku 1672
vzniklo v meste jezuitské gymnázium. Zavŕšením negatív pre levočských
evanjelikov, ktoré vyplynuli z rekatolizácie, bol nútený odchod evanjelických
duchovných 26. apríla 1674 z mesta a z krajiny. Mnohí z nich boli nútení hľadať azyl mimo Uhorska, ako napríklad levočský evanjelický farár Christian
Seelman, ktorý sa usadil v nemeckom Wittenbergu.
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WIEDERSPIEGELUNG DER REKATHOLISATION
IN DEN SIEBZIGER JAHREN DES 17. JAHRHUNDERTS
IN DEN CHRONIKEN VON LEUTSCHAU
Nach der Entdeckung der Wesselényi – Verschwörung kam es in Ungarn zu einer
gewaltsamen Rekatholisierung. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verlauf der
Rekatholisierung in der Stadt Levoča/Leutschau und ihrer Wiederspiegelung in den
Chroniken von Caspar Hain und Martin Fröhlich. Von dem chronologischen Standpunkt aus, beschreibt diese Arbeit die Ereignisse in den Jahren 1671 – 1674, in den
verschiedene restriktive Zwangsmaßnahmen getroffen wurden, die vorwiegend auf
die Abschaffung der Rechte der Protestanten gerichtet worden sind. So eine Handlung
bezog sich im großen Maße auch auf die königlichen Freistädte, deren Einwohner dies
sehr sensibel wahrgenommen haben. Viele von ihnen haben damalige unruhige Zeiten auf die Art und Wiese beschrieben, wie man in den Chroniken von Caspar Hain
und Martin Fröhlich zu lesen ist. Die Rekatholisierung in den siebziger Jahren des 17.
Jahrhunderts bedeutete für die Stadt Levoča/Leutschau einen großen Wendepunkt. Es
begann seitdem eine neue Etappe der Kirchengeschichte dieser Stadt. Noch im Jahre
1671 wurden den Evangelikern des A.B. in Levoča/Leutschau ihre ehemalige Minoritenkirche zusammen mit dem Kloster entnommen, die aber nicht mehr an die Minoriten zurückgegeben wurden, sondern diese Objekte wurden den Jesuiten zur Verfügung
gestellt. Dieser Orden hat folgend in diesen Gebäuden seine vielseitige Tätigkeit entwickelt. Es wurde hier z. B. Katholisches Jesuiten Gymnasium von der Zipser Kapitel
verlegt, das aber in ein völlig neues Schulgebäude aus dem Jahr 1672 platziert worden
ist. Die evangelischen Geistigen mussten die Stadt Levoča/Leutschau im April 1674
verlassen. Viele von ihnen mussten ihr Zufluchtsort außerhalb Ungarn suchen, wie zum
Beispiel Christian Seelman, der evangelische Pfarrer aus Levoča/Leutschau, der sich in
Wittenberg niedergelassen hatte. Die gewaltige Rekatholisierung in Levoča/Leutschau
wurde durch die Entnahme der letzten Kirchengüter vom 13. April 1674 und durch die
Verordnung der Pflichtteilnahme an katholischen Gottesdiensten vom September 1674
tatsächlich abgeschlossen.
Übersetzung: Soňa Polláková
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LISTY ŠTEFANA MIŠÍKA
EDUARDOVI KRAJŇÁKOVI
Marek Rímsky
Predpokladáme, že osobnosť Štefana Mišíka netreba čitateľom tohto zborníka osobitne predstavovať. To, čo vykonal na Spiši na prelome 19. a 20. storočia, a najmä v akých životných podmienkach, je pozoruhodné. Jeho život
a dielo sú dostatočne spracované vo viacerých prácach,1 naopak, meno a činnosť spišského rodáka Eduarda Krajňáka sú takmer neznáme, čo je aj vzhľadom na to, že väčšinu života žil a pracoval v Bratislave, pochopiteľné. Narodil
sa 24. septembra 1848 v Spišskom Hrušove učiteľovi miestnej ľudovej školy,
ktorého rod pochádzal z Čepanoviec, dnes súčasti obce Markušovce, v ktorej
mladý Eduard začal navštevovať ľudovú školu. Dokončil ju v Spišskej Novej
Vsi. Šesť gymnaziálnych ročníkov absolvoval v Levoči, ďalšie dva na cisterciánskom gymnáziu v Jágri, kde aj úspešne zmaturoval. Odbor klasickej filológie študoval na filozofickej fakulte najskôr v Pešti a potom vo Viedni. Ešte
počas univerzitného štúdia pôsobil ako výpomocný profesor reálneho gymnázia v Budíne. Zvyšok svojho pracovného života vyučoval latinský, grécky
a nemecký jazyk na bratislavskom katolíckom gymnáziu.
Krajňák nevytvoril rozsiahle ani zvlášť významné dielo. Význam jeho činnosti spočiatku spočíval v podpore slovenských študentov na škole v čase,
ktorý bol k národným aktivitám veľmi neprajný. Okrem toho podporoval,
ale aj prebúdzal osobnosti slovenského kultúrneho života, pobádal ich k tvorivosti, k písaniu a publikovaniu. Z jeho zachovanej korešpondencie sa môžeme dozvedieť o jeho bohatých kontaktoch nielen z okruhu slovenskej inteligencie, ale i z Čiech, nemeckých krajín, Srbska či Chorvátska. V jeho
osobnom fonde sa zachovali listy od Jána Botta, Matúša Dulu, Pavla Mudroňa,
Jozefa Škultétyho, Andreja Hlinku, Andreja Kmeťa, Karola Kmeťka, biskupov
Jozefa Čárskeho a Jána Vojtaššáka, i historika F. V. Sasinka. Často komunikoval s českými vedeckými autoritami, medzi ktorých patrili filológ František
1

Napr. ŠPIRKO Jozef: Štefan Mišík. Trnava 1950, 78 s., alebo JURČIŠINOVÁ Nadežda: Štefan
Mišík a jeho pôsobenie na východnom Slovensku. In Dejiny [online]. [cit. 2014-08-20], Prešov,
2003, s. 57 – 78. ISBN 80-89046-17-7. Dostupné na internete: http://www.ff.unipo.sk/ih/aktivity/rocenky/rocenka_2003.pdf .
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Pastrnek, literárny historik František Vlček, etnograf Čeněk Zíbrt i slovakofil
Karel Kálal. Najpočetnejšia je však jeho korešpondencia s autorom na svoje časy monumentálneho bibliografického diela Ľ. V. Riznerom, ktorému bol
Krajňák najvýraznejším pomocníkom. Požičiaval a posielal mu knihy na spracovanie, prepisoval bibliografické údaje.
Krajňák začal svoje dielo tvoriť až po svojom nedobrovoľnom odchode
z gymnázia a predčasnom penzionovaní v roku 1907. O rok neskôr vydal malý
spis Prečo a jak by sa mal Spolok sv. Vojtecha zveľadiť. Ako aktívny člen spolku navrhol jeho vedeniu, aby finančné problémy vyriešili zriadením vlastnej
tlačiarne, no jeho návrh neprijali. Nasledovala modlitebná knižka Boh moja
nádej pre našich vojakov na frontoch 1. svetovej vojny. Na zmenenú situáciu po vzniku nového štátu, v ktorom sa z vládnuceho národa v krátkom čase
stala minorita, zareagoval Krajňák zostavením učebníc slovenského jazyka
v maďarčine a maďarsko-slovenského slovníka pre Maďarov. Napokon vydal ešte jeden krátky poučný spis o škodlivosti alkoholu Katechizmus striezlivosti. Niekoľko historiografických a etnografických prác ostalo v rukopise
alebo nezvestných. Podieľal sa na vydávaní časopisov Buditeľ katolíckeho
ľudu a Sv. Adalbert, aj kalendárov v Chorvátsku. Zomrel 6. marca 1924 v Bratislave.2
Listy sú súčasťou osobného fondu Eduarda Krajňáka, uloženého v Archíve Centra Spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach. Mišíkove
listy v ňom tvoria 24 korešpondenčných jednotiek z rokov 1906 – 1919, pričom posledný z nich písal hnilecký farár dva mesiace pred svojou smrťou.
Frekvencia písomného styku nie je vysoká, predstavuje priemer zhruba dva
listy ročne, navyše z rokov 1913 – 1917 sa nezachoval ani jeden. Oproti tomu,
z roku 1909 je ich až sedem, čo predstavuje najväčšie množstvo pre jeden rok.
Po päťročnej odmlke, v prvom liste z roku 1918, jeho obsah nenaznačuje, že
by pauza v komunikácii bola naozaj taká dlhá. Listy sa len zrejme nezachovali, možno aj kvôli vojnovým rokom. Tri listy sú nedatované, z toho jeden
je zachovaný ako fragment, na chýbajúcej časti ktorého sa dá predpokladať
uvedený dátum. Napriek tomu, z obsahu všetkých nedatovaných je možné
určiť aspoň približný dátum.
Z literatúry ani z iných prameňov nie je známe ako a kedy začalo priateľstvo medzi Mišíkom a Krajňákom. V listoch Mišík Krajňákovi tyká a oslovuje ho dôverne, pozná jeho rodinu i ďalšie skutočnosti z jeho súkromného
života. Tieto dve osobnosti spájalo viacero podobností. Obaja boli približne
rovesníci (Mišík sa narodil roku 1843, Krajňák 1848), každý z nich pôsobil
2

Archív Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka (zatiaľ nespracovaný). Osobný fond
Štefana Kramára. Životopis Eduarda Krajňáka.
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niekoľko desaťročí na jednom mieste, ďaleko od domova, i keď Mišík predsa
len dlhšie a viac mimo centra diania. Obaja sa cítili zaznávaní. Ich záujmy
sa orientovali rovnakým smerom: na jazyk, dejiny, národopis a politiku. Presne tieto témy tvoria aj obsah listov. Iba nedávno sme si mohli pripomenúť
95. výročie úmrtia Štefana Mišíka (27. júla 2014) aj165 rokov od narodenia
a 90 rokov od úmrtia Eduarda Krajňáka.
V prepise sú opravené len tie chyby, ktoré vznikli nepozornosťou pisateľa listov. Rôznu podobu koncoviek minulého času slovies i slová, ktoré dnes
majú inú podobu, sme neupravovali podľa súčasných pravopisných pravidiel,
aby sme čo najvernejšie priblížili jazyk doby vzniku listov. Faktografické
súvislosti sme ponechali na vysvetlenie v poznámkovom aparáte. V ňom sme
priblížili i stručné biografické profily menej známych osobností (vynechali
sme významné osobnosti, napr. Botta, Hviezdoslava, Chalúpku, Vajanského,
Škultétyho), ktorých mená sa spomínajú v listoch. K niektorým osobnostiam,
najmä miestneho významu, sme nezistili bližšie údaje (merník Peksy, M. Sepetín, senátor Schivetz).
1.
Brat môj drahý!
Buď tak láskavý a upozorni našich dobrých kňazov, ktorých osobne poznáš, a menovite našich statočných kandidátov vyslaneckých, aby na ten pád,
jestli by za vyslancov do snemu boli síce vyvolení, ale na základe akejsi dávno
splesnelej konštitúcie pápežskej od cirkevnej vrchnosti nemohli dostať dovolenie k prevzatiu vyslaneckého mandátu, odporúčali svojim voličom k vyvoleniu do snemu takého sociáldemokratického kandidáta, ktorý sa písomne zaviaže, že náboženstvo kresťanské nebude urážať, krivdiť, zľahčovať, ale že práva
slovenskej reči a národnosti v smysle zákona r. 1868. čl. 44.3 bude na sneme
všemožne brániť. Vyvolenie takého sociáldemokratického vyslanca bolo by
najlepšou odpoveďou na vyzývavé a drzé vystupovanie takých škaredých vrahov slovenského ľudu, akí sú naši maďarskí biskupi.
Ostatne my Slováci, ktorých teraz nechcú pripustiť do snemu najlepšie
urobíme, keď pri budúcich voľbách – ak bude všeobecné volebné právo a tajné
hlasovanie po obciach – spojíme sa (salva religione)4 so sociálnymi demo3

4

Zákon z roku 1868, tzv. „národnostný zákon“ vymedzoval postavenie nemaďarských národov
v Uhorsku, zakotvoval princíp jednotného maďarského (uhorského) národa, maďarčinu vyhlasoval za štátny a úradný jazyk, v praxi sa nerešpektoval. Bližšie pozri Lexikón slovenských dejín.
Bratislava 1997, s. 259.
salva religione (lat.) – bez porušenia vierovyznania, chrániac vieru..
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kratmi, lebo len takto privedieme k rozumu našich zaťatých protivníkov.
Potom s dobrým svedomím môžeme žiadať, aby ohromné majetky biskupov
boly redukované a obrátené na podporu chudobného katolíckeho ľudu, kostolov a škôl. Už nám je dosť až po uši toho nešetrného vystupovania p. biskupov
voči chudobnému slovenskému kňazstvu a ľudu. Nepotrebujeme biskupov
– parádošov,5 ale apoštolov, otcov a vodcov nášho ľudu. Tak sa mi zdá, že
v Ríme snáď prineskoro uznajú chybu, akej sa dopustili, keď prekonizovali6 za biskupov slovenského ľudu kadejakých maďarských lókupcov,7 akých
odporúčal vláde maďarskej n. pr. surový zúrivec Psiamassa8 alebo niektorý
pochabý mních na primaciálnom stolci ostrihomskom.
To je chyba, že nevedeli sme utvoriť slovenskú radikálnu stranu, pred ktorou by vrahovia mali rešpekt. No, čo sa vlečie, neutečie.
Tu vo Spiši vystupujú sociálni demokrati v Iglove9 a Levoči. Teda počiatok
je urobený. Vederemo.10 Dobre by bolo upozorniť aj voličov nášho statočného
M. Kollára,11 aby na ten pád, ak by mu p. prímas nedovolil prijať vyslanectvo,
všetci do nohy hlasovali za sociálno-demokratického kandidáta. Tým lumpom treba ukázať zuby i päsť.
Pán Boh Ti pomáhaj i Tvojim milým domácim. My sme zdraví.
Objímajúc Ťa, som v Hnilci (Nagy-Hnilecz),12 24. apríla 1906
Tvoj úprimný priateľ a krajan
Štefan Mišík
o. p. Igló; Szepes m.

parádoš – kto sa parádi, skrášľuje, nápadne sa oblieka, tu vo význame „na okrasu“.
prekonizovať – vyhlásiť, vymenovať, potvrdiť, vybrať, odobriť.
7
lókupec – obchodník s koňmi; z maď. „ló“ – kôň.
8
Psiamassa – môže tu znamenať pejoratívnu, zosmiešňujúcu podobu priezviska Samassa. Jozef
Samassa (1828 – 1912) bol od roku 1870 ostrihomský kanonik, v rokoch 1871 – 1873 spišský
biskup, od roku 1873 jágerský arcibiskup a od roku 1905 kardinál. V literatúre sa jeho osobnosť
neposudzuje tak negatívne, aby sme mohli predpokladať veľkú Mišíkovu zatrpknutosť voči
nemu, avšak tento biskup Mišíka preložil kvôli jeho národným aktivitám najprv z Ružomberka,
kde bol neskorší hnilecký farár veľmi obľúbený, do Námestova a z neho do odľahlého Hniezdneho so silným nemeckým osídlením. Mišík to považoval za nespravodlivé a keď Samassa
odchádzal do Jágra, napísal o ňom článok v ironickom duchu, v ktorom vyjadruje radosť z jeho
odchodu. K tomu pozri ŠPIRKO Jozef: Štefan Mišík. Trnava 1950, s. 9 – 10 a 29.
9
Igló – maď. názov Spišskej Novej Vsi..
10
Vederemo (tal.) – uvidíme.
11
KOLLÁR Martin (1853 – 1919) – rímskokatolícky kňaz, redaktor, organizátor slovenského národného hnutia, obhajca slovenského národa pred maďarskými politikmi. V rokoch 1901 – 1910
bol poslancom Uhorského snemu za trnavský volebný okres, v rokoch 1902 – 1919 správca
Spolku sv. Vojtecha, redaktor a vydavateľ Katolíckych novín..
12
Nagy-Hnilec a Iglóvéghely (maď.) – Hnilec, Mišíkovo pôsobisko.
5
6
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2.
Brat môj drahý!
Za pohľadnicu a dopis z Vörishofenu13 prijmi srdečnú vďaku. Ja som zdravý a nepotrebujem knajpovať.14 Pri sostavení chrestomathie15 nezabudni povšimnúť si hlavne prác básnických (i prosaických) Vajanského, Hviezdoslava,
Somolického,16 Bottu, Chalupku a t. ď., lebo títo patria k elite našich spisovateľov, a vyber si, čo uznáš za primerané. Neviem, aké rozmery bude mať
chrestomathia a tak nemôžem Ti povedať, čo by sa do nej hodilo a čo nie. Náš
spisovateľ, farár Donoval (Tichomir Milkin)17 bol vyzvaný z Martina k sostaveniu chrestomathie, ale neviem, či je už hotový s prácou alebo nie.
Povedz velebnému otcovi z Tovaryšstva Ježišovho v Prešporku, že Spiragov kat. ľud. katechizmus18 v druhom vydaní slovenskom už vyšiel a v najbližšie dni bude k dostaniu v Trnave u Spolku sv. Adalberta (Vojtecha). Ja som
s mojej strany spokojný nielen s tlačou, ale i s vystrojením diela v tlačiarni
Stephanea v Budínpešti. Tlač mojich povestí z Hnilca19 akosi zaviazla u p. K.
Salvu;20 myslím, že pre neprajné finančné pomery jeho tlačiarne.
13
14

15

16

17

18

19

20

Vörishofen – správne Wörishofen, bavorské kúpeľné mesto.
knajpovať – liečebná metóda, spočívajúca v otužovaní studenou vodou, v pohybe v prírode
apod., nazvaná podľa nemeckého kňaza a liečiteľa Sebastiana Kneippa, ktorý liečil vo Wörishofene.
chrestomatia (gréc.) – výber z diela viacerých autorov na študijné účely, čítanka; Krajňák pripravoval takýto výber, čo sám spomína aj v listoch Ľ. Riznerovi (k tomu pozri Literárny archív
Slovenskej národnej knižnice v Martine, fond Ľ. V. Riznera. Listy E. Krajňáka Ľ. V. Riznerovi,
sign. M 89 B 26, list z 21. júna 1903); Dr. Ľudo Zachar v spomienke na Krajňáka uvádza, že toto
jeho dielo sa stratilo v Prahe na ministerstve školstva, k tomu pozri ZACHAR Ľudo: Profesor
Eduard Krajňák. In: Slovák, roč. 22, č. 61 (14. 3. 1940), s. 24.
SOMOLICKÝ Izidor, vl. menom Izidor Žiak (1863 – 1918) – redaktor, básnik, prekladateľ,
dramatik, pôsobiaci v Banskej Bystrici. Plodný spisovateľ a publicista, no jeho kvantitatívne
bohatá tvorba výraznejšie neovplyvnila smerovanie slovenskej literatúry. Knižne vydal zbierku
lyrických veršov, pokúšal sa i o prózu, autor besedníc, čŕt a rozprávok. Písal aj drobné dramatické dielka, prekladal z americkej, francúzskej, ruskej a ukrajinskej literatúry. V publicistike
sa okrem politických príspevkov zameral na ľudovýchovnú a osvetovú tematiku. Prispieval
do domácej i krajanskej tlače. Niektoré jeho básne boli preložené aj do iných slovanských jazykov.
MILKIN Tichomír, vl. menom Ján Donoval (1864 – 1920) – básnik, literárny kritik, prekladateľ,
rímskokatolícky kňaz, preložil Homérovu Illiadu, podieľal sa na preklade Biblie a na zostavení
Jednotného katolíckeho spevníka.
Spiragov katechizmus – trojzväzkový Katolícky ľudový katechizmus, ktorý Mišík preložil, nazvaný podľa rakúskeho teológa Franza Spiraga. Vydaný bol v Trnave v roku 1907.
Mišíkova kniha Slovenské povesti zo Spišského Hnilca napokon vyšla v roku 1908 v tlačiarni
Karola Salvu v Ružomberku.
SALVA Karol (1849 – 1913) – vydavateľ slovenskej literatúry, učiteľ, evanjelický kňaz, spisovateľ, vlastnil tlačiareň v Ružomberku, ktorú v roku 1909 pre zlú finančnú situácia zatvoril
a odišiel do USA, kde aj zomrel.
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Dňa 27. júla budem u kanonika Zimmermanna21 v Kapituli, budem tam
s bývalými spolužiakmi – kňazmi sláviť 40-ročné jubileum kňazstva. Potom
o týždeň, t. j. 4. aug. pôjdem k XV. valnému shromaždeniu Mus. slov. spoločnosti a na zpiatočnej ceste z T. S. Martina navštívim svoju rodinu v Ondrašovej
a Bobrovci.
Mojej gazdinej dcéra, vydatá v Kečkeméte,22 je na smrť chorá a iste zomre
27-ročná na raka. Preto som teraz sám ako kôl v poli. „Pomiluj, Bože, pomiluj,
keď ostanem sám s tebou“ môžem si teraz i ja zanôtiť.
Povedz moju úctu milosťpanej, slečinke Erne i malej Olge.23
Srdečne Ťa objímajúc, som v Hnilci (Iglóvéghely), 21. júla 1908
Tvoj úprimný brat
Štefan Mišík
r.-k. kňaz
o. p. Igló, Szepes m.
3.
Brat môj drahý!
Cirkevný časopis, keď je čisto náboženského obsahu a nezapodieva sa
i s politikou, aspoň nakoľko to dnešné pomery tlačové dovolia, nemôže počítať
na široký kruh čitateľov, lebo ľud náš chce vedieť, čo sa vo svete deje.
Ja by som si veru zo srdca prial, keby u nás n. pr. v Budapešti vychodil
dobrý katolícky politický časopis, ktorý by síce horlil za tú našu slovenčinu,
ale pritom bránil i Cirkev a o biskupoch šetrne písal i vtedy, keď snáď nesprávne pokračujú, alebo sa aspoň chránil uličníckych invektív proti episkopátu
a duchovenstvu; veď karhať chyby možno i s láskou a slušným tónom. Ja sa
teraz na staré dni nemôžem zúčastniť vo vydávaní takého časopisu, lebo budem mať dosť práce pri Museálnej slovenskej spoločnosti.24 Tajomník nám
zaďakoval a museálne časopisy rediguje p. podpredseda Jozef Škultéty, ktorého ja ako predseda všemožne musím literárne podporovať. Pod mojím menom
21

22
23
24

ZIMMERMANN Ignác (1843 – ?) – na začiatku kariéry bol prvý rok po vysvätení (1868) kaplánom v Kežmarku, na ďalší biskupským ceremoniárom. Od roku 1879 vyučoval na gymnáziu
v Levoči, na spišskom seminári bol profesorom a špirituálom. Spišským kanonikom sa stal
v roku 1880 a o 4 roky neskôr bol zástupcom riaditeľa na biskupskom lýceu. V roku 1897 mu
bol zverený úrad liptovského archidiakona a rok na to sa stal prepoštom v Huncovciach. V roku
1901 vykonával archidiakonát na Orave, od roku 1904 kanonik custos. Posvätil základný kameň
baziliky (Bazilika minor) na Mariánskej hore v Levoči.
Kečkemét – Kecskemét, mesto v strednom Maďarsku.
Ernestína a Oľga boli dcéry E. Krajňáka.
Mišík sa stal jej predsedom po smrti Andreja Kmeťa, ktorý zomrel 16. februára 1908.
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nedovolím nikomu dačo uverejňovať v katolíckom časopise, lebo náboženská
strana takého podlieha cirkevnej censúre, a ja nechcem mať opletačky so svojimi predstavenými.
U nás je už poriadna zima. Nedávno bol som v Novej Vsi a vtedy mi mala
fara zhoreť.
Meno Vojtech sa mi u časopisu vôbec nepáči.25 Radšej nech sa zovie „Hlas
katolícky“ a nech všemožne vyhýba Skalici, lebo by zle pochodil.
Srdečne Ťa pozdravujúc, som s odkazom úcty milosťpanej a slečinke Erne.
v Hnilci, 15. nov. 1908
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík
r.-k. kňaz
o. p. Igló; Szepes m.
4.
Brat môj drahý!
Poprezerám mluvnicu, ktorú vydať hodláš,26 poťažne jej slovenskú osnovu a porobím potrebné korektúry, len mi ju pošli čím skôr. Teraz som práve
začal novú prácu do Sborníka MSS27 a potom musím pamätať i na Časopis
MSS. U nás je ešte vždy veľká zima (17 – 20°R).28
Nedávno bol som v Sp. Kapituli na pohrabe kanonika dra Jána Beervaldského.29 Tam som si pomyslel: Cur mundus militat pro vana gloria, cujus prosperitas est transitoria?30 Pred krátkym časom zomrel i kanonik Landiger,31
25

26
27
28

29

30

31

Krajňák stál pri zrode a spolupodieľal sa na vydávaní časopisu Sv. Adalbert (Vojtech), o ňom
sú zrejme aj prvé vety v tomto liste.
Krajňákova „mluvnica“ Szlovák nyelvtan vyšla až o 10 rokov neskôr, v roku 1919.
MSS – Muzeálna slovenská spoločnosť.
°R – na meranie teploty sa mohli používať stupnice podľa Rankina alebo Reaumura, avšak
po prepočte na °C nie sú výsledky korektné: 17°R (Rankina) = - 263, 7 °C; 17°R (Reaumura)
= 21,25 °C.
BEERWALDSKÝ Ján (1846 – 1909?) – bol kaplánom v Markušovciach, Letanovciach, Levoči, kde bol od roku 1874 aj katechétom na miestnom gymnáziu, od roku 1879 bol farárom
v Odoríne, od 1882 vicedekan a školský inšpektor levočského okresu, od 1890 dekan, od 1894
farár v Spišskej Novej Vsi, od 1904 kanonik.
Cur mundus militat pro vana gloria, cujus prosperitas est transitoria? (lat.) – Prečo ľudstvo
koná vojenskú službu s takou slávou, keď jej prospech je len dočasný?
LANDIGER Anton (1827 – 1908?) – pisár diecézneho úradu, kazateľ, katechéta, profesor a riaditeľ levočského gymnázia, od roku 1870 farár v Ľubici, vicedekan, neskôr dekan kežmarského
okresu, od 1873 titulárny prepošt, prísediaci konzistória, od roku 1881 spišský kanonik, v roku
1883 sa stal liptovským a v roku 1889 oravským archidiakonom, o rok neskôr katedrálnym.
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a teraz sú dve kanonie uprázdnené, na ktoré s pomocou rodiny p. biskupovej najskôr sa vydriapu dvaja impertinentní potáci32 – štréberi.33 V Podhradí
sišiel som sa i s p. Tománekom,34 ktorý ma v lete navštívi. Myslím, že Hlinka
bude osvobodený od suspensie, keď biskupa odprosí a odvolá, čo o ňom písal v Ľud. Novinách; ale vláda maďarská iste porobí všetko, aby faru v Ružomberku zaujať nemohol, a hoci ju zaujme, bude ho držať pod policajným
dozorom, aby sa tam ani hnúť nemohol.35
Srdečne Ťa pozdravujúc, som s úctou pre Tvojich milých domácich
v Iglóvéghely, 24. febr. 1909
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík
o. p. Igló; Szepes m.
5.
Brat môj drahý!
Časopis Sv. Adalbert až na dakoľko menších chýb bol by dobrý a ja som
s nim v ohľade cirkevnom úplne spokojný. Len sa toho roku oneskoril; lebo
32

33
34

35

poták – zosmiešňujúce pomenovanie; nejasný pôvod slova s pejoratívnym významom , ktoré sa
začalo používať od 19. storočia pre skupinu ľudí s chorvátskym pôvodom, rímskokatolíckym
vierovyznaním a osobitým kultúrnym i jazykovým prejavom, usídlenú od 18. storočia v oblasti
okolo Kaloče a Szakmáru. Pozri viac v Magyar Néprajzi Lexikon, heslo poták [online]. [cit.
2014-08-20]. Dostupné na internete: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-715.html. Na Spiši sa používalo pre spišských Nemcov.
štréber – karierista, šplhavec
TOMÁNEK Florián (1877 – 1948) – politik, redaktor, publicista. Ako kaplán pôsobil v Hybiach, Poprade i Markušovciach. Rozširoval slovenskú tlač, organizoval divadelné predstavenia. Za tieto aktivity a za podporovanie Andreja Hlinku ho suspendovali. Po voľbách
do Uhorského snemu v roku 1910 bol obvinený demokratmi i liberálmi, že prijal úplatok. Peniaze totiž vyplatil barón Lévay, ktorému Tománek pomáhal pri kortešačkách, zo štátnej pokladnice na účet Ľudových novín, ktorých bol Tománek redaktorom. Zmienky o ňom v tomto
kontexte sú v listoch č. 6 a 11 tejto edície.
Andrej Hlinka (1864 – 1938) podporoval vo voľbách v roku 1906 Vavra Šrobára. Spišský biskup Párvy mu to zakázal a po voľbách ho suspendoval z kňazského úradu i hodnosti kňaza.
Hlinka sa odvolal u pápežského nuncia vo Viedni. Pri návrate zo Spišskej Kapituly, kde si prevzal dekrét o prepustení, ho v Ružomberku zatkli a vo väzbe vyšetrovali 5 mesiacov. Odsúdili
ho na 2 roky. Jeho spor s biskupom sa riešil aj v pápežskej kúrii. Ešte pred nástupom trestu
usporiadal prednáškové turné v Čechách. Počas neho, na jeseň v roku 1907, sa udiala tragédia
v jeho rodnej obci Černová. Po nej nastúpil do väzenia v Segedíne. Vo februári 1909 Vatikán vyniesol rozsudok a suspendovanie sa nepotvrdilo a zrušilo. Pozri bližšie MRVA, Ivan – SEGEŠ,
Vladimír: Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava 2012, s. 342 – 343.

192

Listy Štefana Mišíka Eduardovi Krajňákovi

začal vychodiť, keď v rukách ľudu už boly iné tiež dobré časopisy. No hoci
začiatok je slabý a veľmi skromný, predsa ufám, že sa časopis ten ujme a rozšíri, ak bude dobre redigovaný a korrigovaný.
Sťažuješ si, že sme v pravopise zaostali a že nemáme všeobecne uznanej autority. Ja zase som toho náhľadu, že u nás v pravopise zaostali mnohí,
ktorí našich prvotriednych spisovateľov, ako n. pr. Vajanského, Hviezdoslava,
Kukučína nečítajú a neštudujú. Všeobecne – aspoň u slovenských literátov
– považuje sa za autoritu dr Czambel a s právom, lebo o slovenskej reči doteraz
ešte nik tak a toľko nepísal, ako on. Ale ani dr Czambel ešte nepovedal posledného slova, a čo sa mojej maličkosti týka, ani ja vo všetkom nesúhlasím s nim,
n. pr. Czambel až priúzkostlive purisuje slovenčinu od českých výrazov, aby
ju predstavil Maďarom ako takú, ktorá s češtinou nič spoločného nemá – a to
je omyl. Veď slovenčina, ako každá reč, má svoju historiu, a tá učí že Slováci
od doby husitov stáli pod vplyvom češtiny. Od husitov, poťažne od češtiny
máme i diakritické znaky k mäkčeniu spoluhlások ako ň, ď, ť, č, š, ž a t. ď.
Mne sa lepšie páči takéto skloňovanie: n. cirkev, g. cirkve, d. cirkvi, ak. cirkev,
v. ó cirkev, l. cirkvi, instr. cirkvou, alebo v množ. počte: n. cirkve, g. cirkví,
d. cirkvám, ak. cirkve, v. ó cirkve, l. cirkvách, inst. cirkvami. No nepohoršujem sa na tom, keď iní píšu, ako dr Czambel radí; lebo veď i sám dr Czambel vo svojom spise „Rukoväť spis. reči slovenskej“ podržal mnohé dvojtvary
a dovoľuje písať n. pr. svoboda i sloboda, potôčka i potôčku, prvší i prvý
a t. ď. Také dvojtvary sú i v iných rečiach. Prečo by u podstatného mena cirkev
nemohol byť genitív na e, teda cirkve, keď dľa Czambla možný je v slovenčine
genitív zeme, priazne a t. ď.? To sú malichernosti, ktoré náš spisovný jazyk
podstatne nealterujú.
Czambel má už pohromade veľký materiál k novému slovníku. Keď bol u
mňa, prosil som ho, aby slovník vyšiel v troch rečiach: slovenskej, maďarskej
a nemeckej. No ešte vždy uplynie snáď viac rokov, kým slovník bude k tlači
hotový; lebo najprv majú výnsť ďalšie sväzky monumentálneho diela „Slovenský jazyk“. Naše doterajšie slovníky sú už zastaralé a nový od Pechánya36
nestojí nič; veď mu odzvonili filologi v časopise „Nyelvtudomány“.37 Kto
chce slovník písať, má byť k tomu lepšie podkovaný, ako p. Pechány.

36

37

PECHÁNY Adolf (1859 – 1942) – pedagóg, publicista, učiteľ, od roku 1908 pracovník tlačového oddelenia vlády, od r. 1921 vládny komisár pre slovenskú menšinu v Maďarsku, v rokoch
1897 – 1918 redigoval uhorskou vládou podporované Slovenské noviny, propagoval ideu jednotného maďarského národa, po rozpade monarchie v službách horthyovského režimu riadil
proces pomaďarčovania Slovákov v Maďarsku, spolupracoval s iredentou. Slovník, o ktorom sa
píše v liste, vydal v roku 1903.
Nyelvtudomány – pravdepodobne ide o časopis Maďarskej akadémie vied Nyelvtudományi
Közlemények („Jazykovedné správy“), vychádzajúci od roku 1862.
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Srdečne Ťa objímajúc, som v Iglóvéghely, 7. apr. 1909
o. p. Igló; Szepes m.
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík
N. b. Ja som dobre vedel, že vojny nebude, lebo jej Rusko nechce. Vrahovia Slovanstva chceli by Rusko naštvať do vojny, ale ono lepšie vie, čo má
robiť a kedy príde jeho čas. Srbsko i Čierna hora môžu ešte počkať; veď kto
nevie čakať, nezaslúži ani žať. No pevne verím, že slovanská otázka skoro
a skvele bude riešená.
6.
Brat môj drahý!
Posielam Ti korrektúru 4. č. Sv. Adalberta aspoň tak pro statu notitiae.38
Tak sa mi zdá, že Tomanek v Ríme tak zvíťazí ako Hlinka. Nuž, dal by
Boh. Ja som už minulého roku povedal v T. S. Martine p. P. Mudroňovi,39 že
s istotou čakám osvobodenie Hlinku od suspenzie.
V budúcom mesiaci čakám tu príchod dvoch učených Poliakov z Krakova,
a potom v auguste, ak ma nič nezajde, pôjdem do T. S. Martina k valnému
shromaždeniu Museálnej slovenskej spoločnosti. Ináče som zdravý.
Slovanstvo hýbe sa v Rusku a dá Boh, že dožijeme sa lepších časov.
Srdečne Ťa pozdravujúc, som v Hnilci (Iglóvéghely), 1. júna 1909
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík
7.
Brat môj drahý!
Honorár sa neprosí, ale platí. Keď ma otázny spolok požiadal o korektúru,
písali mi: „Rozumie sa, že za slušný honorár.“ Keď som skončil preklad
a korektúru prvého vydania katechismu Spiragovho, nik nežiadal odo mňa,
38
39

pro statu notitiae (lat.) – aby bolo zapísané, nech sa zapíše.
MUDROŇ Pavol (1835 – 1914) – právnik, jeden z popredných predstaviteľov národného hnutia. Od roku 1862 pôsobil ako advokát v Martine, kde sa dostal do centra národno-kultúrnych
a politických aktivít, pripravoval memorandové zhromaždenie, bol zakladajúci člen a tajomník
Matice slovenskej. Od roku 1877 stál na čele Slovenskej národnej strany (ďalej SNS) a formuloval ciele slovenskej politiky. Bol zástancom slovanskej vzájomnosti.
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aby som si honorár prosil, ale vyplatili mi ho i bez mojej prosby. Ani teraz
nedržím za dôstojné seba, prosiť si honorár. Veď spolok má vedieť, čo je povinnosťou jeho a čo nie. Ak mi honorár pošle, dobre; ak nie, aspoň budem na
čistom o tom, ako prácu honoruje, a z toho budem ťahať ďalšie konsekvencie.
U mňa sa práve teraz robia potrebné reparácie, čo nie je práve na čase, lebo
je tu už chladnejšie počasie.
S úprimným bratským pozdravom som
v Iglóvéghely, 5. sept. 1909
Tvoj starý známy a priateľ
Štefan Mišík
o. p. Igló, Szepes m.
8.
Brat môj drahý!
Snažne Ťa prosím, keby si mi tu pripojené slovenské porekadlá do správnej
maďarčiny preložil a s obratom pošty sem poslal. Preklad nemusí byť doslovný.
Ty si auktorita v maďarčine, a preto sa s dôverou k Tebe obraciam.
Srdečne Ťa objímajúc, som Iglóvéghely, 15. sept. 1909
o. p. Igló; Szepes m.
Tvoj starý priateľ
Štefan Mišík
9.
Vzácny priateľu!
Nakoľko mi vzácny čas dovolil, poprezeral som tu pripojený rukopis a posielam Ti ho s korrekturami, poťažne poznámkami, ako i s nemeckou knižkou,
ktorej obsah je veru výborný a zaslúži dobrý slovenský preklad. Len je to u nás
veľká bieda o nakladateľov. Martinský kníhkupecko – nakladateľský spolok
nemá peňazí a potrebuje ich na vydávanie diel slovenských v pôvodine. Naši
ľudia sú usilovní, ale ich je málo. Pomysli si, že n. pr. Škultéty je spolupracovníkom v redakcii Nár. Novín a spolu i redaktorom Slov. Pohľadov, Sborníka
a Časopisu MSS; okrem toho nedávno písal dejiny slovenskej literatúry pre
isté maďarské dielo v Budínpešti vychodiace pod redakciou maďarského
učenca vo formáte akejsi encyklopedie.
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Svätý néppárt 40 sa veľmi hnevá na spišských kňazov, že nejdú s nim durch
dick und dünn;41 ale radšej hlasujú s košutistami.42 Nuž ja veru nie som košutista, ale proti hnusnému néppártu, ktorý pod kepienkom náboženstva tak
bezohľadne a surove zúril na sneme proti našim národnostným vyslancom,
ochotne budem hlasovať i s košutistami, kým tu nevystúpi slovenský kandidát.
P. farárovi K. Medveckému43 som práve písal pár slov útechy, aby neklesal
na duchu voči neslýchanej brutalite.
Vollay44 odišiel do pensie a býva v Krompachoch; práve dnes som mu
písal. Teraz čakám nového učiteľa a organistu, ktorý, ako ufám, onedlho príde.
Slov. Týždenník dopustil sa voči nášmu p. f. Medveckému veľkej bezohľadnosti, keď v domnelom záujme jeho tak uličnícky drzo napadol jeho biskupa. S takou neslýchanou hlúpou taktikou nepomôže našej veci slovenskej
a poškodí iba nášmu drahému bratovi. Dal by Boh, aby sa moja obava nesplnila.
Propaguj medzi našincami ideu hľadania ľudových alebo roľnícko-remeselníckych sporiteľní a bánk vo Spiši, Abauji, Zemplíne, Ungu a Šariši.
Tu mali by sme mať aspoň 12 takých svojských peňažných ústavov. Počúvam,
že pán ablegát Skyčák45 v Šariši zakladá tri sporiteľne. Lenže bola by veľká
neodpustiteľná chyba menovať ich slovenskými, lebo by sa im tak iba škodilo.
I v Smolníku medzi Nemcami prosperovala by ľudová sporiteľňa v našich
rukách. Vo Spiši mohla by sporiteľňa dobre účinkovať v Novej Vsi, Starej
Ľubovni, Starej Vsi, Hrabušiciach, Spišských Vlachách a t. ď.

40
41
42

43

44

45

Néppárt – Uhorská ľudová strana.
durch dick und dünn (nem.) – cestou necestou; v dobrom i zlom.
košutista – prívrženec politiky Ľudovíta Košúta (Lajos Kossuth), ktorý bojoval za nezávislosť
Uhorska.
MEDVECKÝ Karol Anton (1875 – 1937) – etnograf, historik, cirkevný hodnostár. Kvôli podpore slovenského národného hnutia bol často prenasledovaný a prekladaný na najchudobnejšie fary. Veľmi aktívne pracoval po boku Andreja Kmeťa v Muzeálnej slovenskej spoločnosti,
prispel k budovaniu zbierok Slovenského národného múzea, publikoval vlastivedné práce.
VOLLAY Elemír (1871 – 1946) – verejný činiteľ, učiteľ, redaktor, v rokoch 1897 – 1922 pôsobil ako učiteľ a mestský úradník v Levoči a Spišskej Novej Vsi, kde bol v rokoch 1919 – 1920
námestníkom starostu a neskôr starostom. Funkcionár Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Autor niekoľkých divadelných hier, za vianočné betlehemské hry
získal požehnanie od pápeža, spoluautor učebnice pre národnostné základné školy, vyvíjal osvetovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť, funkcionár viacerých spolkov. V rokoch 1926 – 1929
senátor Národného zhromaždenia.
SKYČÁK František (1870 – 1953) – politik, podnikateľ, úradník Tatrabanky v Martine, zakladateľ a majiteľ Ľudovej banky v roku 1902; podporovateľ národného hnutia, angažoval sa
vo viacerých politických stranách, stál pri zrode Slovenskej ľudovej strany (ďalej SĽS), v rokoch 1905 – 1914 poslanec uhorského snemu.
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Objímajúc a úctu vzkazujúc milosťpanej i slečinke Erne, som s úprimným
rodáckym pozdravom
Iglóvéghely, 30. okt. 1909
Tvoj starý priateľ
Štefan Mišík
o. p. Igló; Szepes m.
10.
Brat môj drahý!
Z ľudových porekadiel dajú sa čerpať mnohé pravdy filosoficko-náboženské podľa subjektívneho pochopovania toho, kto ich počúva alebo číta. Tak
i p. dr. Jantausch46 celkom správne môže vysvetľovať smysel porekadla:
„Uderil sa čert o Božiu muku“ tak, ako ho ľudia v Ludaniciach chápajú. Ale
objektívny smysel spomenutého porekadla je predsa všade len ten, že zlý duch
bojí sa kríža a cíti pri ňom svoju slabosť, lebo dobre vie, že moc jeho umučením Krista na kríži je oslabená.
Porekadlo: „Nechže vás Boh čím skorej zaverí“ som i ja preložil v podobnom smysle, t. j. daj Bože, aby ste sa čím skoršie zase oženili. I porekadlo: „Verme v Boha jedného, derme jeden druhého“ preložil som asi tak, ako
p. dr. Jantausch; veď je to jasné a nepotrebuje vysvetľovania.
Čo sa mňa týka, nezapodievam sa s vysvetlovaním ľudových porekadiel,
ale bol som požiadaný od istého maďarského spisovateľa – kňaza o vysvetlenie niektorých porekadiel, ktoré on pochopiť nemohol.
Vôbec je ťažko, ba často i nemožno náležite preložiť niektoré porekadlá.
No kde ich preložiť nemôžeme, tam máme ich aspoň opísať alebo porovnať
s inými majúcimi podobný smysel.
Népartisti pod deravým plášťom „népszövetségu“ 47 žiadajú impertinentne
od spišského kňazstva, aby im pomáhalo vytiahnuť rozheganú káru zo závozu,
ba zazlievajú kňazom našim, že pri voľbe hlasujú s fügetlenségistami.48 Nuž
keď népart vedel sa spojiť s nimi a za dlhý čas vytrval s nimi v koalícii per fas
46

47
48

JANTAUSCH Pavol (1870 – 1947) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, redaktor, publicista. V práci pre národné hnutie bol ovplyvnený myšlienkami Martina Kollára, rozširoval
slovenskú tlač medzi veriacimi bez ohľadu na konfesiu, napriek zákazu kázal po slovensky. Po
vzniku ČSR sa stal apoštolským administrátorom a preto sa vzdal politickej činnosti. Prispel k
poslovenčeniu cirkevnej správy a k vybudovaniu slovenského cirkevného školstva.
népszövetség (maď.) – národný zväz, pospolitosť.
fügetlenségista (z maď.) – nezávislý, kto bojuje za slobodu, člen Nezávislej strany.
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et nefas,49 s akým právom smie žiadať od kňazov, aby nehlasovali s košutistami? Kto dal právo népartu hovoriť v mene náboženstva alebo cirkve? Quid habet ecclesia cum stoa commune?50 Infámni lotri, ktorí nevedeli papuľu otvoriť
proti košutistom za odstránenie bezbožných zákonov, aby im len teplo bolo,
opovažujú sa papuľovať v mene náboženstva? Poznáme dobre túto čeliadku
a vieme dobre, ako smýšľa s naším dobrým ľudom, keď na sneme ustavične
štekala na našich statočných vyslancov.
V Cislajtánii51 dejú sa hnusné veci. Či to nie začiatok konca?
Srdečne Ťa pozdravujúc, som na Hnilci (Iglóvéghely), 9. nov. 1909
o. p. Igló; Szepes m.
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík
11.
P. J. K.!
Brat môj drahý!
Na všetky otázky Tvoje o Tománekovi nemôžem Ti dať náležitú odpoveď,
keď nebol som svedkom jeho života na Orave, Liptove a Spiši. Ale vo všeobecnosti môžem Ťa ubezpečiť, že ho nepriatelia naši veľmi mrzko očerňovali.
Ja nemyslím, že by bol naozaj taký, akým ho robili a držím ho za bezúhonného
kňaza, keď ho, ako som počul i konsistorium osvobodilo. Bol som s nim tieto
dni v T. S. Martine a hovoril mi, že pôjde na vykázanú mu stanicu kaplánsku
po uplynutí krátkeho času; lebo že jeho excelenciu p. biskupa prosil, aby sa
za krátky čas zdržovať mohol mimo biskupstva. Počul som i to, že rediguje
terajšie „Slov. Ľud. Noviny“.
O tom tiež veľmi pochybujem, že by sa Tománek bol nemravne správal
oproti žiačkam polgárky52 l. sv. mikulášskej a držím to za sprostú babskú klebetu alebo za nízke osočovanie planých ľudí intrigujúcich proti slovenským
kňazom.
V T. S. Martine sišiel som sa i s Bajorom53 a Mnoheľom.54
49
50
51
52
53

54

per fas et nefas (lat.) – právom i neprávom, všetkými dovolenými prostriedkami.
Quid habet ecclesia cum stoa commune? (lat.) – Čo má cirkev spoločné s filozofiou?
Cislajtánia – neúradný názov pre Predlitavsko.
polgárka – meštianska škola, meštianka.
BAJOR Michal (1876 – 1923) – pôsobil ako kaplán na 11 miestach na Spiši. Za prácu v národnom hnutí ho často prekladali. V roku 1910 vo voľbách do uhorského snemu kandidoval
za katolícke krídlo SNS. Biskup Párvy ho suspendoval, bol odsúdený na rok väzenia. Po roku
1910 farár slovenských vysťahovalcov v Chicagu.
MNOHEĽ Štefan (1876 – 1944) – politik, redaktor, publicista. Pôsobil najmä v odľahlých
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Srdečne Ťa pozdravujúc, som na Hnilci (Iglóvéghely), 7. aug. 1910
o. p. Igló, Szepes m.
Tvoj starý úprimný priateľ
Štefan Mišík
12.
Brat môj drahý!
Za blahoželanie k mojim meninám prijmi srdečnú vďaku.55
Do Ameriky písal som Rovniankovi56 ako starému známemu a ako predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti poprosil som ho, že by zaviedol obierku na naše muzeum a umožnil mu zakúpenie bronzovej nádoby, vykopanej
na Hrádku pri Istebnom v Orave; predmet tento stojí asi 3 000 korún a iste pôjde von z krajiny a z muzea nášho, ak ho neodkúpime od jeho vlastníka, ktorý
súrne potrebuje peniaze. I d. p. Osvald57 má písať d. p. Furdekovi.58

55

56

57

58

oblastiach pre svoju osvetovú činnosť v prospech slovenského národa. Spolupracoval s A.
Hlinkom a J. Vojtaššákom. V roku 1917 sa v Ružomberku stal riaditeľom kníhtlačiarne Lev.
V októbri 1918 sa v Martine zúčastnil deklaračného zhromaždenia. Zaslúžil sa o stabilizáciu
cirkevných pomerov na Slovensku. Bol tajomníkom SĽS. V roku 1919 sa s A. Hlinkom chcel
zúčastniť mierovej konferencie v Paríži. Počas ročnej emigrácie v Poľsku presadzoval ideu
samostatného Slovenska pod poľským vplyvom. Založil politický týždenník Slovák.
Tu si môžeme všimnúť, že Mišík oslavoval svoje meniny 16. augusta na sviatok sv. Štefana
Uhorského, kráľa, nie v decembri na sv. Štefana, prvého mučeníka (26. 12.).
ROVNIANEK Peter Víťazoslav (1867 – 1933) – spisovateľ, novinár, vydavateľ, podnikateľ,
iniciátor a organizátor krajanského hnutia v USA, v roku 1907 spoluzakladateľ Slovenskej ligy
v Amerike.
OSVALD František Richard (1845 – 1926) – vydavateľ, publicista, cirkevný hodnostár. Spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha, ktorého bol v rokoch 1878 – 1879 správcom a neskôr predsedom i čestným predsedom (1918 – 1926), predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti a v rokoch
1919 – 1926 aj Matice slovenskej. Organizoval slovenský vedecký život, snažil sa o získavanie
starých rukopisov a bernolákovských pamiatok, zaoberal sa historickou gramatikou, lexikológiou i nárečiami, zasadzoval sa za dôsledné dodržiavanie spisovnej slovenčiny. Okolo neho
sa vytvoril okruh autorov z radov duchovenstva, ktorých nazývali Osvaldova družina. Patrili
k nim J. Kohuth, T. Milkin, I. Žiak – Somolický, M. Chrástek, J. Buday, F. V. Sasinek, A. Kmeť
i samotný Štefan Mišík.
FURDEK Štefan (1855 – 1915) – redaktor, spisovateľ, organizátor krajanského života v USA,
kam odišiel v roku 1882, kedy bol aj vysvätený za kňaza. Pôsobil v Clevelande, kde dal postaviť
prvý slovenský farský kostol (sv. Ladislava). Spoluzakladateľ a predseda Matice slovenskej
v USA i Slovenskej ligy (1906), vydával týždenník Jednota, zaslúžil sa o rozvoj krajanských
škôl a zostavil pre ne niekoľko učebníc.
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O našom bratovi d. p. Bajorovi písal som kanonikovi Kheberichovi59 a čakám odpoveď; škoda by bolo utratiť mladého kňaza a pustiť ho do Ameriky,
keď nás tu už tak málo.
Tieto dni bola u mňa kňahyňa Lichtensteinová60 i s jej matkou grófkou
Andrássyčkou.61 Obe dámy boly najprv v mojom kostole na spievanej sv. omši
a potom prišly i ku mne do fary, kde som im ukazoval slovenské spisy a hovoril o slovenskej literatúre. Pozvaly ma na 23. aug. na Sulovú62 na obed a pošlú
po mňa grófsky koč; na Sulovej je teraz i p. gr. Gejza Andrássy.
Srdečne Ťa objímajúc, som s bratským pozdravom
na Hnilci (Iglóvéghely), 21. aug. 1910
o. p. Igló, Szepes m.
Tvoj starý priateľ
Štefan Mišík
13.
P. J. K.!
Brat môj drahý!
Pohľadnicu Tvoju z Velehradu som s radosťou obdržal a ďakujem Ti, že si
na mňa nezabudol.
Rád by som videť a poznať osobne znamenitého P. Palmieriho.63 Chcel by
som mu i ja dačo sdeliť k poznaniu našich cirkevných pomerov, ale ja bohužiaľ
59

60

61
62
63

KHEBERICH Martin (1869 – 1951) – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Od roku
1894 postupoval v cirkevnej hierarchii: bol biskupský tajomník, ceremoniár, tajný pápežský
komorník, riaditeľ biskupskej kancelárie, kanonik, námestník generálneho vikára, titulárny prepošt, pápežský prelát, katedrálny archidiakon, spišský pomocný biskup s právom nástupníctva,
generálny vikár a od roku 1919 veľprepošt Spišskej kapituly. Po vzniku ČSR ho pre promaďarské zmýšľanie a protislovenské postoje štátne orgány neuznali, čo rešpektovala aj Svätá stolica
a on samotný rezignoval.
kňahyňa Lichtensteinová – Mária Gabriela Andrássy de Csíkszentkirály (1886 – 1961), manželka princa Johana von Lichtensteina, dcéra Gejzu Andrášiho (Andrássy) a Eleonóry von Kaunitz.
Andrássyčka – Eleonóra von Kaunitz, manželka grófa Gejzu Andrášiho.
Súľová – sedlo v pohorí Volovských vrchov, pri Hnilci, 910 m n. m.
PALMIERI – pravdepodobne ide o talianskeho kňaza, teológa a orientalistu Aurelia Palmieriho (1870 – 1926), ktorý sa zaujímal aj o dejiny slovanských národov a ich literatúru, najmä
o poľskú a ukrajinskú. Je autorom diel Die Polemik des Islam (Polemika o islame, 1902) alebo
La chiesa Russa (Ruská cirkev, 1908). Pozri viac DIDDI Cristiano: La slavistica italiana del
primo dopoguerra nella rivista „I libri del giorno“ (1918 – 1929). In: Europa Orientalis, roč.
27, 2008, s. 218 – 222. Na s. 233 – 234 citovaného časopisu je výberová bibliografia A. Palmieriho.

200

Listy Štefana Mišíka Eduardovi Krajňákovi

nemôžem prísť do Iglova, lebo tu nedostanem teraz príležitosti, zakiaľ kúpeľná
doba trvá. Na shromaždenie Museálnej slovenskej spoločnosti objednal som
si príležitosť,64 no i tá je teraz už nie k mojej dispozícii.
Spomenuté shromaždenie bolo naozaj valné, lebo boli tam i Slováci z Banátu a iných krajov dolnozemských. Skončilo sa v najkrajšom poriadku a bez
incidentu. Divadlo bolo podarené, ale slúžny chcel ho prekaziť s ohľadov policajných. Naši telegrafovali ministrovi predsedovi, a ten hneď dovolil divadlo.
Naše muzeum utešene rastie a knižnica (za 16 rokov) má už 100 000
sväzkov v rozličných rečiach.
K písaniu informácií o našich cirkevných pomeroch nemám času ani vôle,
lebo som prišiel k presvedčeniu, že v terajších smutných pomeroch cirkevnopolitických darmo by sme hľadali pomoc v Ríme. Ja som len raz žaloval sv. Otcovi65 a ten nielen, že nevyslyšal moju najspravodlivejšiu prosbu, ale i môj list
že dal p. biskupovi môjmu a ten si ho uložil do svojho archívu. Pán biskup je
teraz síce láskavý oproti mne, ale nechal ma tu a ja som si umienil, že nikdy
viac nebudem dačo prosiť. Veď som už 67-ročný. Nedávno mi ponúkli faru
vo Veľkej, ktorá je síce dačo lepšia ako moja, no farár tam nemá dreva a musí
ho draho kupovať. Teda som sa najuctivejšie poďakoval. Keď otvorí sa dačo
lepšieho či v Kapituli, či mimo nej, tam hneď vtisnú mladších kňazov, aulistov66 a Nemcov. Mne sa bridí ustavičné žobranie o beneficia, a či poľovačka
na fary a kanonie.
Kým cirkev rim.-kat. dovolí potlačovať národu svojmu verné slovanské
duchovenstvo, kým n. pr. u nás bude pomáhať našim vrahom a pre kat. ľud
náš präkonizovať takých p. biskupov, čo ani reč svojho ľudu nehovoria a ho
utláčajú v škole i kostole, do tých čias všetky snahy ku sjednoteniu vo viere všetkých Slovanov, akokoľvek sú vznešené a krásné, ostanú bez výsledku
a budú daromné. Všetci, ktorí škodia reči a národnosti našej, škodia i viere,
ba sú jej hrobári.
Srdečne Ťa pozdravujúc som s úctou pre milosťpaniu a slečinku Ernu
na Hnilci (Iglóvéghely), 5. aug. 1911
Tvoj starý úprimný priateľ
Štefan Mišík

64
65

66

príležitosť (zast.) – koč, odvoz.
Bolo to po tom, ako sa uprázdnila spišskonovoveská fara, o ktorú mal Mišík záujem, avšak
nový biskup Alexander Párvy uprednostnil iných. Mišík preto napísal sťažnosť pápežovi
Levovi XIII., ktorú však pravdepodobne nikdy neodoslal. Pozri bližšie ŠPIRKO Jozef: Štefan
Mišík. Trnava 1950, s. 19 – 20 a 71.
aulista, aulický (zast.) – dvorný, dvoranský, zamestnanec biskupskej kancelárie – auly.
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14.
Brat môj drahý!
Ďakujem Ti za láskavú rozpomienku k meninám. Ja som tohto roku pre
shromaždenie femky67 v Iglove na sviatok sv. Štefana nemal hostí, ale sám bol
som hosťom u rodiny gr. G. Andrássyho na Sulovej. Pre chladné počasie nebol
u mňa ani len môj bývalý spolužiak Jozef Schneider.68
Teraz očakávam nový organ do môjho kostola. Asi za 18 mesiacov obetovali mi naň chudobní veriaci vyše 3000 korún. Dostal som príspevok od grófky Andrássyčky i od kňahyne Eszterházy;69 iba od biskupa nedostal som nič,
ač som o to prosil, lebo to že nebolo v jeho rozpočte. Organ budem posviacať
i s novými zástavami (z Čiech; jedna i s obrazom sv. Cyrilla a Methoda).
Z č. 9 „Sv. Adalberta“ dostal som iba 2 výtisky, kdežto odbieram a platím
4 výtisky, čo Ti týmto v známosť uvádzam.
Na eucharistický kongress do Viedne, ktorej národ môj nič dobrého nemá
zaďakovať ani v ohľade náboženskom ani politickom, nepôjdem. Považujem
to všetko za rakušácku švarcgelb-komédiu70 pod plášťom náboženským, a to
je pre mňa ako katolíckeho kňaza a Slaviana naozaj nie aedificatio,71 ale horor.
Povedz moju úctu milosťpanej a slečinke Erne.
Teraz poslal som redakcii Slov. Pohľadov článok ku storočnej pamiatke
Antona Bernoláka z pera M. Sepetína.
Srdečne Ťa objímajúc, som na Hnilci (Iglóvéghely), 14. sept. 1912
o. p. Igló; Szepes m.
Tvoj starý priateľ a brat v národe
Štefan Mišík
r. k. kňaz

FEMKE (Felvidéki Magyar Közmüvelödési Egyesület) – Hornouhorský maďarský vzdelávací
spolok, založený v roku 1883 v Nitre na podporu maďarizačných snáh.
68
SCHNEIDER Jozef (1841 – ?) – kaplán vo Veličnej, od roku 1868 v Hybiach, o rok neskôr
v Malužinej a od roku 1882 v Štrbe.
69
kňahyňa Eszterházy – Helena, manželka Konštantína Lichtensteina, syna Johana Lichtensteina
a Márie Gabriely Andrášiovej
70
švarcgelb (z nem.) – čierno-žltý, prívrženec viedenskej politiky.
71
aedificatio (lat.) – stavba, budova; vzdelanie, povznesenie.
67
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15.
Milý priateľu!
So mnou stala sa veľká premena. Pred troma týždňami ma z neznámych
príčin pošinulo na pravú nohu a ruku. Už mi je síce lepšie, ale reč a písmo
ešte nie je v poriadku. Hlavné cirkevné funkcie v kostole síce konám a iba
v jednu nedeľu odbavoval za mňa službu Božiu Dr. Franc Rolný72 opát a farár novoveský, ale celá ústrojnosť môjho tela je náramne porúchaná a oslabená. Upomína ma na blízky konec. Appetít mám dobrý, ale musím sa chrániť
na radu lekársku všetkých rozčulujúcich vecí a nápojov.
Srdečne Ti ďakujem za bratskú účasť v mojom bratskom položení. Nezabudni sdeliť moju úctu milosťpanej a slečinke Erne. Od jeho excellencie
p. biskupa dostal som láskavý vlastnoručný list, v ktorom mi posiela svoje
požehnanie. Doteraz navštívili ma okrem mnohých farníkov i novoveský mešťanosta Folgens,73 senátor Schivetz, merník Paksy, opát Rolny, vikár M. Pajdušák74 a t. ď. Z našich ľudí, ktorých som o nehode uvedomil, neozval sa nik;
hádam sú tiež nezdraví, alebo niekde na Balkáne.
Ostaň s Bohom a buď zdravý a šťastlivý.
Hnilec, 1. dec. 1912
Tvoj úprimný priateľ a krajan
Štefan Mišík
r. k. kňaz

72

73

74

ROLNÝ František (1864 – 1950) – najskôr pôsobil ako kaplán v Levoči, od roku 1891, kedy sa
stal doktorom teológie, bol biskupským archivárom a notárom i prísediacim konzistória, v roku
1901 tajomníkom biskupského úradu, v roku 1904 riaditeľ biskupskej kancelárie, o rok neskôr
farár v Spišskej Novej Vsi.
FOLGENS Kornel (1860 – 1927) – vyštudoval právo v Budapešti, v rokoch 1887 – 1894 mešťanosta v Poprade, 1898 – 1919 v Spišskej Novej Vsi.
PAJDUŠÁK Matúš (1871 – 1950) – historik. Od roku 1897 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi,
kde v roku 1906 založil Slovenský kruh. V roku 1918 pôsobil v Markušovciach a o rok neskôr
ako dekan levočského okresu, od roku 1923 v Smižanoch, kedy sa stal aj predsedom Spišského
historického spolku. Je autorom viacerých prác o histórii Spiša a jeho pamiatkach. V roku 1918
vydal príručku slovenskej gramatiky pre Spišiakov. Zaoberal sa rómskou problematikou, vydal
učebnicu rómčiny a založil rómsku školu.
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16.
Drahý priateľu!
Neviem, ako sa Ti vodí, ale chcem aspoň pár riadkov napísať, aby si vedel,
čo a ako je so mnou.
Moje smutné pomery ešte sa nepremenily. Chodím síce do kostola, ale nie
bez palice ani bez slúžky, ktorá ma za ruku drží, aby som nepadol a ešte viac
neochromel. Život môj je teraz náramne ťažký, lebo trpím velký nedostatok
a nik mi nepomáha. Tí, čo by pomahať mohli, nestarajú sa o mňa a na žaloby
moje dajú len málo. No predsa netratím dôveru v Boha a myslím, že dlho trpeť
nedá.
U nás je nemožno dostať príležitosť a preto už 3 roky len doma sedím.
Gazdiná Zahradníčka už tratí trpezlivosť a chce domov ísť, nuž neviem, čo si
počnem, ak ma zanehá; lebo teraz mám i kaplána, o ktorého sa starať treba.
Od spolku sv. Adalberta sme tu ešte nedostali podielových kníh na minulý
rok. Neviem veru, čo sa to tam v Trnave robí.
Snehu je u nás málo, ale zima tuhá.
Povedz moju úctu a srdečný pozdrav domácim.
Objímajúc Ťa, som Tvoj úprimný krajan
Iglóvéghely, 23. febr. 1918
o. p. Igló; Szepes m.
Štefan Mišík
17.*
Brat môj drahý!
Prijmi srdečnú vďaku za bratské blahoželanie k 50-ročnému jubileumu
môjho kňazstva. Boh najláskavejší nech dá nám všetko dobre, aby sme dožili
radostnejších časov. Ja žijem tu vo veľkej tiesni a či – lepšie rečeno – v psote.
Moje jubileum kňazstva obmedzil som na tichú sv. omšu. Víno mi daroval
osv. p. prelát dr. Zimermann, lenže ho potrebujem iba do kostola, lebo ja od rokov ani nepijem, ani nefajčím. Nohy mi síce vypovedajú službu, ale preto chodím riadne do kostola do ktorého vodia ma ako Talian medveďa.
Keď vojna prestane, sídeme sa všetci jubilanti v niektorej fare alebo kapituli. Moji farníci ani nevedeli o mojej zlatej sv. omši, lebo som im to z istých
príčin neoznámil.
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Všetko je v rukách Božích, ale o konci terajšej vojny som vždy bol na čistom a ani teraz nepochybujem.
Milosťpanej povedz moju úctu. Dobre robí slečinka Erna, že študuje. Potom by snáď dobre urobila, keby absolvovala lekársku fakultu, tá by jej mojím zdaním najlepšie zodpovedala k zabezpečeniu budúcnosti, lenže to pravda
od toho závisí, či bude mať k tomu chuť.
Objímajúc Ťa, som s úprimným pohľadom
Tvoj starý priateľ
Štefan Mišík
jubilárny kňaz
*(Poznámka M. R.: nedatovaný list, podľa obsahu asi z júla alebo augusta
1918; 50-ročné jubileum Mišík slávil 26. 7. 1918)
18.
Brat môj drahý!
Túžobne očakávam nový kurs a sľubujem si všetko dobré.
U nás je teraz španjelska choroba75 a chodím častejšie k nemocným. Moja
gazdina trpí na oko a išla do Pešti, aby sa dala operovať. Že je osv. pán prälát
nemocný, to si mi písal, no ufám, že skoro vyzdravie, čo mu zo srdca prajem.
Najvážnejšou a prvou úlohou našou v novom kurse bude u nás slovenských
katolíkov (i protestantov) usporiadanie cirkevných pomerov, t. j. u katolíkov
sriadenie cirkevnej provincie mimo Ostrihomu. Potrebujeme nie püspökov,76
ale biskupov. Prímas slovenský má rezidovať v Nitre, sídle Metodovom a jeho
sufragáni77 nech budú: biskup košický, spišský, rožňavský, b. bystrický, prešovský, trnavský. V Nitre treba sriadiť slovenské arcibiskupstvo s kat. teologickou akademiou. Vo Sv. Martine nech bude slov. universita s politechnikou.
Ľudí najdeme, ak nie u nás, u bratov Čechov.
Tu je strašná drahota. Príležitosť z Hnilca do Novej-Vsi stojí 70 – 150 kor.
Pre hydinu niet krmu.
Keď s prekladom spomenutého spisu budeš hotový, pošli mi ho. Môj zrak
je síce už dosť slabý, ale okuliarov predsa ešte nepotrebujem.
španjelska choroba – španielska chrípka, jedna z najničivejších pandémií, ktorej v rokoch 1918
– 1919 padlo za obeť asi 20 – 50 miliónov ľudí.
76
püspök (maď.) – biskup.
77
sufragán – katolícky biskup stojaci na čele jednej z diecéz provincie; biskup pomáhajúci v rozľahlej diecéze sídelnému biskupovi, pomocný svätiaci biskup.
75
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S bratským pozdravom som
Iglóvéghely, 12. okt. 1918
o. p. Igló; Szepes m.
Štefan Mišík
19.
Drahý priateľu!
Od 88 – 130 poprezeral som rukopis, nakoľko mi slabý zrak dovolil. Dobre
by mi bol poslúžil nemecký preklad, ale ten si mi neposlal ani od p. farára
Hlinku nedostal som nič.
Pevne verím vo skvelý úspech našej svätej veci, veď je už čas, aby sa aj
nám namlelo.
A náš osv. p. prälát a veľprepošt je ešte vždy chorý?
U nás už máme sneh, ako o Vianociach.
Srdečne Ťa objímajúc som na Hnilci (Iglóvéghely), 30. okt. 1918
o. p. Igló, Szpes m.
Tvoj úprimný brat
Štefan Mišík
20.
Brat môj drahý!
Dňa 30. novembra poslal som Ti v dvoch otvorených kuvertách78 korrekturu rukopisu „Účinný katolík“79 a prajem si aby toto znamenité dielko čím
skôr tlačou vyšlo, a síce väčšími písmenami, ako má n. pr. Az Est,80 lebo také
a im podobné perlové písmeny sú torturou pre staršieho čitateľa.
Ja som tu tiež mal nočnú návštevu maďarského vojska. Dal som smädným
dakoľko butiliek81 vína a odišli.
78
79

80
81

kuverta (zast.) – listová obálka.
O tomto „dielku“ nás tiež informuje iba Ľudo Zachar (Profesor Eduard Krajňák. In: Slovák, roč.
22, č. 61 (14. 3. 1940), s. 24.). Ten ho vo svojom novinovom článku uvádza pod názvom Činný
katolík. Malo ísť o preklad, ktorý, podľa neho, vyšiel v Middletowne v roku 1923. Nám sa zatiaľ
nepodarilo nájsť akúkoľvek inú stopu po ňom.
Az Est – budapeštiansky denník (večerník), vychádzal od roku 1910.
butilka (z rus.) – fľaša.
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Nemyslel som, žeby náš veľprepošt tak skoro zomrel. Requiescat in pace!82
U nás kňazi, najmä potáci haraburdia a agitujú proti česko-slovenskému
štátu. Vana sine viribus ira.83 Nielen kňazi, ale i prešporskí krakselhuberi84 lepšie by urobili, keby počítali s logikou svetovej vojny.
Dôst. p. Andrej Hlinka volal ma do zasadnutia výkonného výboru slov. kat.
duchovenstva, ale ja teraz pre krivú pravú nohu a úplný nedostatok príležitosti
nemôžem sa dostať ani len k železnici do Novej Vsi, tým menej do Ružomberka.
Predtým bolo tu na Hnilci asi 50 párov koní, ale následkom vojny a drahoty
ovsa ostaly len asi 3 páry a i tie sú bez vozíka. Mne farníci boli povinní drevo
voziť, teraz len od biskupa dostávam na vozbu 400 kor.
Slov. kat. duchovenstvu teraz po odstúpení kat. kráľa, keď je už konkordát
zrušený bolo by dobré dorozumeť sa s českým kňazstvom, lebo otázka o voľbe
biskupov musí čím skôr byť riešená.
So srdečným pozdravom
na Hnilci, 30. nov. 1918
Štefan Mišík
správca fary
N. b. 2 knižky, ktoré sú u mňa pošlem o krátky čas.
21.
Brat môj drahý!
Za blahoželanie Tvoje k môjmu kapitulskému vikariátstvu príjmi srdečnú
vďaku.85 Bývam v kanonii, kde predtým bol kanonik Viecha.86 Tu nepoznám
kňaza, ktorého by som Ti s dobrým svedomím k administrovaniu biskupských
majetkov odporúčať mohol.
82
83
84

85

86

Requiescat in pace! (lat.) – Nech odpočíva v pokoji!
Vana sine viribus ira (lat.) – Márny hnev bez sily (citát z Lívia).
krakselhuber – zosmiešňujúce pomenovanie Prešporčana (Bratislavčana) v 19. storočí, ktorý
rozprával nepekným nemeckým dialektom a často vulgárne, bol nevzdelaný a pôsobil skôr
provinčne ako mestsky.
Mišíka zvolila sídelná kapitula za kapitulárneho vikára 14. apríla 1919, prísahu zložil o dva dni
neskôr. ŠPIRKO Jozef: Štefan Mišík. Trnava 1950, s. 14 - 15.
VIECHA Peter (1859 – ?) – po kňazskej vysviacke v roku 1882 pôsobil ako kaplán a administrátor v Ludrovej a Vyšných Ružbachoch, od roku 1886 farár v Tvrdošíne a od roku 1900
v Dolnom Kubíne, kde sa stal aj školským inšpektorom pre kubínsky okres.
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Ja som slabý a chorľavý síce, ale držím sa a pracujem ešte. Po moje knižky
a kuchyňské náradie pošlem si asi o týždeň, lebo teraz je jarná práca v poli
a niet koní.
Veď neudal si mi ani terajší byt Svoj a preto píšem Ti len pod starou adressou.
Onedlho mám ísť do Levoče k novému županovi.87
A Tvoji milí domáci ešte žijú? Tu v Podhradí navštívim i Slovenskú besedu
a postarám sa, aby v tamojšom kostole po slovensky chválili Boha.
Srdečne Ťa objímajúc, som Tvoj starý priateľ a brat v národe.
Štefan Mišík
v Spišskej Kapituli, 28. apr. 1919
22.
Brat môj drahý!
Už som v Spišskej Kapituli a bývam v uprázdnenej kanonii, ale chodievam do biskupskej rezidencie a tam do poludnia pracujem v kancellárii a prijímam deputácie a návštevy kňazov i laikov. Presídlim sa i do biskupského
príbytku, no len potom, keď už bude odpečatený a otvorený a keď ho komisia
už popíše a odobere.
Asi o dva týždne navštívim v Levoči nášho nového župana.
Srdečne Ti ďakujem za blahoželanie k môjmu povýšeniu a ufám, že preukážem tu lepšiu službu národu, ako na Hnilci, kde činnosť moja bola ochromená. Povedz moju úctu milosťpanej i slečinke Erne. Oravských a spišských
poľštiacich kňazov veznem na svorku, sú to hotoví blázni.
Či pôjdem do Martina k shromaždeniu, ešte neviem, lebo teraz som prácou zavalený.
Objímajúc Ťa, som v Sp. Kapituli, 22. mája 1919
Tvoj úprimný brat
Štefan Mišík
kapitulský vikár
87

nový župan – bol ním Dr. Ján Ruman (1876 – 1925) – advokát, právnik, politik, rodák z liptovskej Pribyliny, na gymnáziu v Banskej Bystrici bol žiakom Andreja Kmeťa, študoval právo v
Budapešti. Bol aktívny v národnom hnutí, redigoval časopisy Prúdy a Obzor, na začiatku roka
1919 sa stal spišským županom, po reforme župného zriadenia župan Košickej veľžupy.
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23.*
Brat môj drahý Eduarde!
Ľutujem Ťa veľmi v trudných pomeroch, v akých žiješ, ale pevne verím,
že príde rad i na Teba a svitnú Ti lepšie časy.
Ja som teraz chorľavý, no neprestávam očakávať lepšie časy.
Tu v Kapituli necítim sa veľmi dobre, lebo nie som ani biskup, ani kanoník, nec virgo nec martyr,88 no teším sa aspoň aspoň sanqvinickou nádejou,
že predsa ešte prídem k dačomu.
Včera písal som dr. Jehličkovi89 svoje skromné náhľady o universite v Bratislave a o ústrednom seminári tamže.
Kedy a kde uvidíme sa zasa.
Bolševici i tu šarapatili. Od Braniska a Krompách často sme počuli hrmenie diel. No teraz je tu už ticho.
*(Poznámka M. R.: nedatovaný fragment, podľa kontextu písané v roku
1919)
24.*
Brat môj drahý!
Dľa možnosti a nakoľko som vedel, opravil som slovenskú osnovu Tvojho
maďarského spisu určeného k rozširovaniu slovenskej reči v kruhoch maďarských.90 Myslím, že s korektúrou mojou usrozumený budeš. Len slovosled,
ktorý je viac maďarský, nemohol som meniť, keď preklad má byť interlineár-

88
89

90

nec virgo nec martyr (lat.) – ani panna, ani mučeník.
JEHLIČKA František (1879 - 1939) – publicista, univerzitný profesor, kňaz, kontroverzný politik, ktorý sa spočiatku aktivizoval v SĽS, za ktorú sa dostal do uhorského parlamentu, avšak
po represáliách v roku 1907 sa vzdal mandátu a od slovenského národného hnutia sa dištancoval. Po vzniku ČSR sa naopak zriekol maďarónstva a podporoval spojenie s českým národom.
Bol vládnym komisárom Alžbetínskej univerzity v Bratislave. Neskôr sa vzdal pročeskoslovenskej orientácie. Ako najbližší spolupracovník Andreja Hlinku sa zúčastnil založenia SĽS
i chcel zúčastniť parížskej mierovej konferencie (1919), z ktorej sa nevrátil na Slovensko, ale
odišiel do Budapešti, odkiaľ vyvíjal iredentistickú činnosť. Svoj politický program často menil
a prispôsoboval okolnostiam. Cez vplyv v HSĽS sa snažil aj o obnovu Uhorska so slovenskou
politickou alebo kultúrnou autonómiou. Pred parlamentnými voľbami v roku 1925 sa radikalizoval jeho slovenský nacionalizmus. V rokoch 1923 – 1926 pôsobil v USA. Od roku 1933 sa
jednoznačne orientoval na fašistické Taliansko a nacistické Nemecko.
Pozri poznámku číslo 25.
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ny a radikálna premena požadovala by i väčšiu prácu. Dotyčne prídavných
mien slovenských upozorňujem Ťa, že v dnešnej spisovnej slovenčine už nik
nepíše vyšní, nižní, zadní, národní, ale napospol len vyšný, nižný, zadný, národný. Iné je ovšem v češtine. Národnie Noviny nepíšeme dľa dnešného spôsobu „Národné Noviny“ len preto, že sú v historickej kontinuite s orgánom nášho
slávneho Štúra, známeho pod menom Národnie Noviny.
Ešte na jednu vec Ťa skromne s bratskou láskou upozorňujem. Keď mluvnica Tvoja príde pod tlač, daj veľmi pozor na to, aby ani v maďarskej ani
v slovenskej osnove nebolo tlačových chýb, lebo také chyby sú naozaj peccata
mortalia91 v učebníku, a najmä v mluvnici.
Ja teraz na rozkaz p. biskupa vediem korektúru slovenského prekladu malého jágerského katechismu, ktorý sa tlačí v Jágri (v tamejšej lyceálnej tlačiarni).
Preklad z maďarskej pôvodiny je odo mňa, ale malheur92 je v tom, že kardinál
Samassa93 s druhou korektúrou poveril človeka, ktorý o našom terajšom spisovnom jazyku alebo o mluvnici dra Czambela, ktorý predsa v ohľade tomto
je u nás prvá autorita, ani pochopu nemá. A tak je istý výhľad, že dôverník kardinála pokazí, čo som ja dľa svojho najlepšieho presvedčenia správne napísal.
To ma veľmi mrzí, no preinačiť to nemôžem. Keď budem s Tebou rozpoviem
Ti vec podrobne, aby si videl a vedel, čo je u Slovákov dnes možné.
Sv. Adalbert prišiel a budem ho farníkom odporúčať. Chyba je len, že
u mňa mnohí držia Sv. Rodinu. Takých je tu 21 a v Markušovciach 150. Kern94
bude onedlho opátom alebo prepoštom, k čomu iste dopomohly i Ľud. Noviny
svojimi hlúpymi nápadami. Ja som už vopred vedel, aké budú následky toho.
Na dve uprázdnené kanonie ostria si zuby dvaja potácki štreberi z Belej. Habeant sibi!95
Ináč som zdravý a prajem i Tebe i Tvojim domácim železného zdravia.
Povedz moju úctu milosťpanej.
Srdečne Ťa objímajúc, som na Hnilci (Iglóvéghely)
o. p. Igló, Szepes m.
Tvoj úprimný priateľ
Štefan Mišík

peccata mortalia (lat.) – smrteľné hriechy.
malheur (fr.) – nešťastie, nehoda, nepríjemnosť, malér.
93
SAMASSA Jozef – pozri poznámku č. 7.
94
KERN Július (1859 – ?) – po vysvätení v roku 1881 tajomník, archivár a pisár diecézneho úradu, od roku 1883 notár konzistória, od roku 1885 farár v Markušovciach, od roku 1909 kanonik.
95
Habeant sibi! (lat.) – Nech si majú!
91
92
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N. b. Keď mluvnica výjde, pošli mi na ukázku jeden výtisk.
I. g. s.
*(Poznámka M. R.: nedatovaný list, podľa kontextu asi rok 1918, lebo
Krajňákova Mluvnica vyšla v 1919, ale Mišík ešte nebol vikár a miesto napísania listu uviedol ešte v maďarčine, t. j. mohlo to byť ešte pred októbrom 1918).
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ČLÁNKY

NOVÉ NESKOROPALEOLITICKÉ NÁLEZISKO
V NEDECI-ZÁMKU (NIEDZICA – ZAMEK)
Maciej Wawrzczak
Úvod
Archeologické náleziská sú špecifickou kategóriou prameňov, ktorá je
charakteristická pre pozostatky po penetrácii alebo osídlení daného územia.
Objavujú sa počas systematických výskumov, ako aj pri náhodných nálezoch.
Majú formu pamiatok nachádzajúcich sa v teréne. Ako už bolo skôr spomínané, neraz sa archeologická pamiatka získa náhodne. Stáva sa to zvlášť vtedy,
keď daný artefakt nájde osoba, ktorá nie je archeológom. V takom prípade sa
archeológ, ktorý dostáva informácie o nájdení archeologickej alebo historickej pamiatky, pokúša lokalizovať dané miesto nálezu (pozri napr. Wawrzczak
2010; 2011).
Trochu odlišnú situáciu máme v prípade tejto lokality. Autor textu navštívil počas rodinného výletu nové miesto prezentujúce minulosť regiónu širšie
ponímaného ako Podhale. V priebehu prehliadky parku miniatúr v Nedeci-Zámku boli na mieste zbavenom trávnatého porastu (fot. 1) nájdené dva nástroje, ktoré sú témou tejto práce. Pamiatky boli odovzdané do Múzea – Zámkový komplex v Nedeci.
Lokalizácia náleziska
Archeologické nálezisko bolo odkryté na území, ktoré administratívne
spadá do obce Nedeca-Zámok, stredisková obec (gmina) Nižné Lapše. Geograficky je terén súčasťou hrebeňa Branisko-Hombark, ktorý patrí do Pienin
(Kondracki 2000: 355), teda hovorovo sa nachádza v spišských Pieninách.
Artefakty boli lokalizované na miernom svahu so sklonom na juh, smerom
k Nedečanke, t. j. k pravému prítoku Dunajca (obr. 1: 1). Podklad je tvorený
pôdou hlinitého charakteru (hnedá?), stredne kamenistý. Miesto sa nachádza
cca 513 m n. m.
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Opis pamiatok
Počas výletu sa našli dva kamenné nástroje. Rozmery sú prezentované v
centimetroch v poradí dĺžka x šírka x hrúbka:
1. Čepeľ s koncovou retušou (poľsky półtylczak) z červeného rádiolaritu (obr.
1: 2); rozmery: 3,4 x 1,7 x 0,4 cm;
čiastočná retuš na hornej strane v bazálnej časti; strmá retuš ľavého boku
a vrcholovej časti na dolnej strane;
mnohostranné negatívy odštepov na
hornej strane.

Artefakty nájdené počas rodinnej vychádzky. 1. Čepeľ 2. Fragment retušovanej čepele

2. Fragment retušovanej čepele z oceľovo-šedého rádiolaritu (?) (obr. 1: 2);
rozmery: 3,2 x 1,3 x 0,7 cm; čiastočná strmá retuš ľavého boku na hornej
strane; ploská retuš na dolnej strane;
cca 50 % neopracovaného povrchu
na hornej strane.

Typologicko-chronologická analýza
Z hľadiska typologicko-chronologického patria spomínané nástroje do neskorého paleolitu. Výrazne je to viditeľné v prípade nájdeného prvého artefaktu. Z typologického hľadiska vykazuje „półtylczak“ všetky diagnostické
znaky pre tento typ nástrojov (Ginter, Kozłowski 1975: 92 - 93, 116). Druhý
nástroj, neúplná retušovaná čepeľ, je menej typický, hoci sa možno domnievať, že rovnako patrí do neskorého paleolitu.
Bohužiaľ, nie je možné úplne taxatívne nájdený „półtylczak“ priradiť.
S nástrojmi tohto typu sa možno stretnúť v inventároch hamburskej kultúry
(Kozłowski, Kozłowski 1977: 167, tabl. 46: 38), ako aj v materiáloch kultúry
ahrensburskej (Kozłowski, Kozłowski 1977: 194, tabl. 55: 30).
V prípade priradenia do hamburskej kultúry ide o dosť krkolomnú hypotézu, hoci nie nereálnu. V súčasnosti sa nálezy tejto kultúry nachádzajú
na sever od línie Karpát (pozri Bobrowski, Sobkowiak-Tabaka 2006). Nakoniec v súvislosti s tým, že ide o povrchový zber, je potrebné považovať túto
hypotézu za značne problematickú. Nevylučuje to jednak možnosť prítom214
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nosti tejto kultúry. Môže na to poukazovať nález nástroja hamburského typu
zo Spišskej Starej Vsi (Soják 2008: 34).
Pokiaľ ide o ahrensburskú kultúru, zdá sa, že by taktiež bolo možné tieto nástroje s ňou spájať. Nástroje podobného typu boli totiž nájdené počas
archeologických vykopávok v oravskom nálezisku Veľká Lipnica č. 2 (ValdeNowak 1988: 42, obr. 3: 17).
V súvislosti s nemožnosťou presnejšieho určenia, je na tomto stupni
potrebné prijať všeobecné datovanie oboch nástrojov do neskorého paleolitu.
Nálezisko Nedeca-Zámok v kontexte najbližšieho okolia
Neskoropaleolitická kultúrna situácia v najbližšom okolí Nedece-Zámku
nie je súrodá. Výskumy osadníctva doby kamennej, ktoré trvajú od 70. rokov 20. storočia, nám v tejto chvíli nedovoľujú rekonštruovať celkový obraz
osadníctva (obr. 1).

Neskoropaleolitické náleziská v blízkosti Nedece. Popis v texte

Doteraz bolo vo Vyšných Šromovciach lokalizované nálezisko magdalénienskej kultúry, t. j. Sromowce Wyżne (obr. 1: 2) (Drobniewicz et al. 1997)
a Sromowce Wyżne – Kąty (obr. 1: 3) (Rydlewski 1989: 51-55; Valde-Nowak
1998: 43). Prítomnosť tejto skupiny v regióne potvrdzujú v súčasnosti aj
povrchové výskumy. Počas nich bola potvrdená prítomnosť magdalénienu
na už známych náleziskách, ale aj na nových, predtým neznámych lokalitách
(Wawrzczak, Profus 2012; 2013).
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Park miniatúr v Nedeci – Zamku. Miesto nálezu čepele

Kultúrna situácia na území Spišskej Starej Vsi je ešte záhadnejšia. Boli tu
nájdené nástroje, ktoré môžu byť všeobecne datované do neskorého paleolitu,
t. j. Spišská Stará Ves – Nad cestou (obr. 1: 4); Južne od domu č. 97 (obr. 1: 5);
na severovýchodnom úpätí Stredného vrchu (obr. 1: 7) (Soják 2008: 35-36).
Dodatočne na jednom z nálezísk - Spišská Stará Ves, poloha Tridsiatok (obr. 1:
6) bol nájdený skôr spomínaný nástroj: vrubovitý hrot šípu na čepeli. Problematika taxatívneho priradenia tohto výrobku je veľmi komplikovaná. Hovorí
sa o hamburskej (Soják 2008: 34), magdalénienskej (Soják 2008: 34 poznámka 21) i ahrensburskej (Soják 2002: 270) kultúre. Zdá sa, že bez archeologického výskumu prostredníctvom vykopávok nebude možné spoľahlivo priradiť
dané nálezisko do príslušnej kultúrnej skupiny.
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Zhrnutie
Počas rodinnej vychádzky došlo k náhodnému archeologickému nálezu.
Na území obce Nedeca-Zámok bola nájdená čepeľ s koncovou retušou
(„półtylczak“) z červeného rádiolaritu a fragment retušovanej čepele z oceľovošedého rádiolaritu (?). Typologická analýza vykazuje možnosť priradenia
daných artefaktov do neskorého paleolitu. Jednako nie je možné spoľahlivo
určiť kultúrnu skupinu, ktorú nástroje reprezentujú.
Objavené nálezisko je ďalšou stopou existencie epipaleolitických skupín
na území južného Poľska. Dodatočne existuje možnosť spojenia nájdených
nástrojov s materiálom z územia severného Slovenska.
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POĽSKÝ ZÁUJEM O SPIŠ V OBDOBÍ VEĽKEJ VOJNY
Milica Majeriková-Molitoris
Prvá svetová vojna bola konfliktom, ktorý zmenil osudy mnohých národov,
štátov i regiónov. Tieto zmeny sa nevyhli ani územiu Spiša, ktorého severné
hranice dlhé stáročia tvorili pomerne stabilnú uhorsko-poľskú, resp. uhorsko-haličskú hranicu a bol predpoklad, že po skončení vojny budú tvoriť hranicu
aj medzi novovzniknutými štátmi Československom a Poľskom. Nakoniec sa
však situácia vyvinula inak a Spiš bol rozdelený medzi vyššie spomenuté krajiny. Tento akt bol predovšetkým výsledkom intenzívneho a vytrvalého záujmu
spojeného s drobnou prácou poľských aktivistov, ktorá vyvrcholila práve koncom a tesne po skončení tzv. Veľkej vojny.
Zvýšený záujem o územie Spiša začali prejavovať poľskí aktivisti už
na prelome 19. a 20. storočia, keď po niekoľkých návštevách regiónu došli
k záveru, že časť tu žijúceho obyvateľstva je „etnicky“ poľská. Táto ich premisa vychádzala z predpokladu, že goralské nárečie je poľským nárečím
a ako také teda súčasťou poľského jazyka, a keďže jazyk je základným znakom národa, musia byť jeho nositelia „etnickými“ Poliakmi. Značnou trhlinou
tejto teórie, okrem skutočnosti, že goralské nárečie je typickým pohraničným
prechodným dialektom, ovplyvneným tak slovenčinou ako aj poľštinou, bol
fakt, že absolútne abstrahovala od ďalších národných atribútov,1 a to najmä
od pocitu národnej spolupatričnosti, resp. národného povedomia. V rámci
Uhorska sa totiž gorali v drvivej väčšine identifikovali buď so slovenským
národným hnutím,2 prípadne podliehali maďarizácii.3 Túto skutočnosť si tvor1

2

3

Jazyk síce je jedným zo základných znakov národa, ale nie jediným a nevyhnutne rozhodujúcim,
o čom svedčí napr. existencia Angličanov, Škótov, Írov, či Američanov, ktorých jazyky sú do
značnej miery identické.
Z národne uvedomelých osobností, ktoré pochádzali z území možno spomenúť bernolákovského
básnika Jána Evanjelistu Nálepku z Nižných Lápš, národne uvedomelých kňazov Jozefa Majerčáka, Vincenta Malinaya a V. Bižáka z Vyšných Lápš. Jána Starostoviča z Kacvína, prof. Andreja
Hábera a nedeckého dekana Františka Hábera z Nižných Lápš, prof. teológie Jozefa Klimčáka
z Novej Belej, spoluzakladateľa Slovenského katolíckeho sokola v USA Jozefa Kuruca z Lapšanky, lekára Jána Martinčáka z Jurgova, kňazov Františka Móša a Lukáša Miloňa z Tribša, či
kňazov Antona Nedeckého a Daniela Udránskéhoz Nedece. MIŠKOVIČ, A.: Severné hranice
Slovenska, Bratislava, 1947, s. 160 - 161.
Polski nasz nieuświadomiony lud ginie i topnieje tylko w 1% na rzecz madziarszczyzny, 99%
na rzecz słowacczyzny. KROTOSKI, K.: Stosunki etnograficzne na Spiżu. In: Świat Słowiański,
roč. 4, 1908, č. 1. Citované podľa ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“ Spisz, Orawa,
Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 – 1925. Nowy Targ – Zakopane 2011,
s. 99.
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covia vyššie uvedenej teórie veľmi dobre uvedomovali, a to ich doviedlo nakoniec až k spusteniu tzv. „buditeľskej akcie“, ktorej hlavným cieľom bolo
prebudenie poľského národného povedomia, okrem iných, aj v obyvateľoch
severného Spiša.
Táto akcia bola vedená výlučne z oblasti Haliče a ani jeden z prvotných
poľských aktivistov nepochádzal z územia Spiša. Medzi popredných činiteľov
patril rodák z Ľvova, krakovský advokát Julian Jerzy Teisseyre a jeho kolega
Franciszek Wojciechowski,4 ktorí začiatkom 20. storočia za účelom posilňovania, respektíve skôr vytvorenia „poľskosti“ na Spiši a Orave založili v Krakove
tzv. Koło Spiżowe. Jeho predsedom sa stal rodák zo Starého Sącza, etnograf
Seweryn Udziela, pričom hlavnou aktivitou tohto zoskupenia bolo rozširovanie poľských kníh a tlače i zakladenie poľských knižníc o. i. aj na území Spiša.
Podľa údajov J. M. Roszkowského do vypuknutia prvej svetovej vojny sa im
na Spiši podarilo založiť niekoľko poľských knižníc, a to v Spišskej Belej,
Čiernej Hore, Nižných Ružbachoch, Durštíne, Fridmane, Kacvíne, Krížovej
Vsi, Lackovej, Nižných Lapšoch, Pilhove, Slovenskej Vsi a Ždiari.5 Na druhej
strane však kňaz Sikora v novembri 1917 písal, že poľská literatúra na Spiši
i Orave nie je dostupná.6 Za veľký úspech Koła Spiżowego je považované
získanie pre buditeľskú akciu niekoľkých Oravcov, zvlášť mladého klerika
Ferdynanda Machaya,7 ktorý vo svojom známom diele Moja droga do Polski
píše, že sa počas svojho života cítil byť aj Slovákom,8 aj Uhrom9 a až pod
vplyvom „buditeľskej akcie“ sa nakoniec priklonil k propoľským pozíciám,
pričom sa veľmi natrápil, lebo jednak poľštine vôbec nerozumel10 a jednak aj
jeho vlastný otec toto „popoľšťovanie“ odmietal.11 Medzi ďalších prívržen-

MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 2. vyd. Kraków 1938, s. 14.
TRAJDOS, T. M.: Wojciech Halczyn. In: Spisz i Orawa w 75. Rocznice powrotu do Polski północnych części obu ziem. Kraków 1995, s. 175; ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“...,
s. 107 - 108.
6
SIKORA, A.: Kilka słów o naszej sprawie dla uwagi i rozwagi. In: Gazeta Podhalańska z 25. 11.
1917, nr 48, roč. V., s. 3.
7
TRAJDOS, T. M.: Wojciech Halczyn, s. 175; ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“...,
s. 107 - 108.
8
A przecież ja sam, jeszcze przed pięciu laty uważałem się nie za Polaka, ale za Słowaka. MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 2. vyd., s. 111.
9
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 27.
10
Vo svojich spomienkach na divadelné predstavenie v Zakopanom píše: Nikdy sa mi nestalo
v obecnej reči, aby som niečo nerozumel, a tu v tom divadle, ani keby si sedel na tureckej
kázni. MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 57. V tej istej knihe spomína, ako pri čítaní
Sienkiewicza nerozumel množstvo slov, a tak si musel zaobstarať poľsko-nemecký slovník.
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 38.
11
Otec sa pri otvorení listu strašne nahneval. Kázal mi napísať, aby si sa už druhý raz neodvážil
písať mu po poľsky. MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 44 - 45.
4
5
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cov patrili kňazi Marcin Jabłoński, Antoni Sikora a Józer Buroń,12 či rodáci
z Podvlka: Eugeniusz Stercula, ktorý bol lekárnikom v Jablonke, pomocník
notára v Podvlku Aleksander Matonog a potomok šľachtickej rodiny Adorján
Divéky. Všetci traja boli známi svojou oddanosťou Uhorsku. Divéky sa už
vo svojich predvojnových listoch a článkoch domáhal ozdravenia administrácie v oravskom komitéte a vyjadroval znepokojenie z dôvodu ohrozenia uhorskej štátnosti prostredníctvom slovenského národného hnutia, ktoré podkopáva integritu zemí Koruny sv. Štefana.13 Koncom roku 1917 sa stal profesorom
maďarského jazyka na varšavskej univerzite.14 Stercula bol rovnako protislovenského zmýšľania,15 pričom maďarskú vrchnosť ubezpečoval, že spolonizovaní Gorali budú viac poddajní maďarizácii ako Slováci.16 Svoju promaďarskú orientáciu dokázal aj tým, že po pripojení Jablonky k Poľsku ušiel
do Maďarska.17 Matonog dokonca tvrdil, že bez pomoci maďarskej vrchnosti
nemožno zachrániť poľský ľud spod slovenského útlaku.18 Tu treba poznamenať, že hovoril o období najtvrdšej maďarizácie, kedy boli v Uhorsku Slováci za svoje národné presvedčenie perzekvovaní a kedy bolo všetko slovenské
likvidované. Vo všeobecnosti bola „poľská“ akcia na severe Uhorska v oficiálnych slovenských politických kruhoch považovaná za „promaďarskú“.
Sám Machay dokonca neraz v začiatkoch svojho „prebudenia“ uvažoval
o tom, či táto „poľská“ akcia Węgrom chce wygode zrobić 19 a či neslúži len
k likvidácii slovenského živlu na Orave, ktorý bol práve tu veľmi silný.
Buditeľskou činnosťou sa zaoberali aj ďalší intelektuáli: rodák z Rovného20 na Volyni Stanisław Michalski, potomok holandského náboženského emigranta Wacław Naake-Nakęski, narodený vo Varšave, ako aj sestrenica jeho
manželky Karolina Domagalska. Všetci traja udržiavali kontakty a podporovali rodáka z Maniów Jakuba Bednarczyka, ktorý sa oženil a žil v Lendaku.
Posielali mu poľské knihy, tlač i hmotnú podporu.21 Naake-Nakęski pomohol tiež pohorelcovi z Lendaku Vojtechovi Halčinovi,22 ktorý bol na oplátku

ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 119.
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 124.
14
Nauka języka węgierskiego. In: Gazeta Podhalańska z 16.12.1917, nr 51, roč. V., s. 6.
15
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 54 a 61.
16
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 65.
17
ŠMIHEĽ, Štefan: Z najstarších dejín obce Podvlk.
18
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 71.
19
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 54.
20
Mesto Рівне, dnes ležiace na Ukrajine, kde je sídlom obvodu.
21
Viac pozri: ŁOPATKIEWICZ, W.: Z Lendaku i Maniów. Chłopskie lilsty z końca XIX wieku.
Żarnowiec 1997, 277 s; ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 103 - 104.
22
ŁOPATKIEWICZ, W.: Z Lendaku i Maniów..., s. 168.
12
13
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ochotný ísť v roku 1919 do Paríža žiadať pripojenie Spiša k Poľsku.23 V Lendaku sa pod vedením Bednarczyka utvorila skupinka propoľsky orientovaných
jednotlivcov, ktorým sa podarilo presvedčiť miestneho kňaza, aby sa spievali
v kostole aj poľské piesne a modlili sa ruženec, „hodinky“ a litánie po poľsky24
a odoberali Gazetu Podhalańsku.25
Ďalším „buditeľom poľskosti“ bol rodák z Bystrej,26 pôsobiaci ako lekár
v Novom Targu Jan Bednarski. Ako poslanec krajinského parlamentu v Haliči
podal v roku 1909 dve interpelácie o útlaku Poliakov v Uhorsku. Angažoval
sa tiež v distribúcii poľských kalendárov a kníh na Spiš,27 pričom z jeho iniciatívy bola v roku 1911 vydaná propagačná brožúra Co my za jedni, v ktorej boli prezentovaní všetci gorali ako Poliaci.28 Pre mládež zo Spiša a Oravy
zabezpečoval bezplatné štúdium a ubytovanie na škole v Novom Targu, pre
študujúcich na uhorských školách zas organizoval výlety do poľských miest,
ktoré mali národnobuditeľský ráz.29 Stál taktiež pri zrode Gazety Podhalańskej, ktorá začala vychádzať v roku 1913 a prinášala články venované Poliakom v Uhorsku, niekedy, aby boli zrozumiteľné v „goralštine“, pričom cca
1000 exemplárov bolo distribuovaných do severných oblastí Uhorska. Vo svojom prvom čísle sa Gazeta prezentovala ako noviny pre všetkých goralov (...)
od ruských Karpát po Beskydy, od Lubogoszcza mszańskiego po Tatry (...)
Spiš celý, ako aj veľa dedín na Orave sú taktiež naši gorali (...) Niektorí, ako
na Spiši kde-tu, alebo na Orave, za Slovákov by sa takmer popriznávali, lebo
žijú medzi nimi – a nakoniec ďalší, po Gorcach, Pieninách, biedou ubití, roztratení, nevedia dokonca ako sa majú nazvať. Všetok ten národ spojiť, pod jedným heslom zjednotiť, aby sa prebudil zo spánku, aby povstal v svojej pýche,
narovnal sa, prejavil svoju poľskosť, nezávislý a spolutvoriaci – to je prvou
úlohou Gazety Podhalańskiej (...).30 Jej prvým redaktorom sa stal podhalanský básnik Feliks Gwiżdż,31 pochádzajúci z Odrowążu, ktorý na III. zjazde
Podhaľancov v roku 1913 deklaroval, že Slováci sa musia zmieriť s tou myšlienkou, že poľský ľud v hornom Uhorsku sa prebúdza a že slovenským nebol

MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 210 - 235.
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 104 - 106; ŁOPATKIEWICZ, W.: Z Lendaku
i Maniów..., s. 37 - 38, 92.
25
Gazeta Podhalańska z 20.1.1918, nr 3, roč. VI., s. 3.
26
Obec v Malopoľsku v myślenickom okrese.
27
Archiv Ministerstva zahraničních věcí (AMZV) Praha, III. sekce 1918 - 1938, Národnostní
poměry a slovenská menšina na Spiši a Oravě, k. 616.
28
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 87.
29
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 111 - 113.
30
Słowo wstępne. In: Gazeta Podhalańska z 1.1.1913, nr 1, roč. I., s. 2.
31
Gazeta Podhalańska z 1.1.1913, nr 1, roč. I., s. 1.
23
24
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a ani nebude.32 Členom vedenia vydavateľskej spoločnosti bol aj kňaz Jan
Bułat, narodený neďaleko Bochne, ktorý sa taktiež venoval osvetovej práci
na Spiši a Orave a staral sa o študujúcu mládež z týchto regiónov v Novom
Targu.33 Vydávanie Gazety Podhalańskej bolo výsledkom jedného z rozhodnutí II. zjazdu Podhaľancov v auguste 1912, kde bola vytvorená taktiež špeciálna spišsko-oravská sekcia, ktorá stanovila taktiku a formy činnosti do wyrobienia u górali na Spiszu i Orawie polskiej świadomości narodowej.34
V hnutí sa tak postupne začali angažovať aj ďalší podhaľanskí regionalisti, ako Władysław Orkan z Poręby Wielkiej, Jan T. Dziedzic, ľvovský rodák
Juliusz Zborowski35 i iní intelektuáli, ako napríklad krakovský historik, rodák
z Ľvova Władysław Semkowicz, či rodák zo Suchej Beskidzkej, geológ a redaktor časopisu Wierchy Walery Goetel. Príspevky o poľskom obyvateľstve
v severných oblastiach Uhorska prinášal pred vypuknutím vojny tiež Świat
Słowiański,36 pričom riaditeľ novotarského gymnázia Kazimierz Michał Krokotski vo svojom článku Stosunki etnograficzne na Spiżu uviedol, že na Spiši
žije 53 000 Poliakov.37
V spišsko-oravskej otázke sa angažoval tiež Spolok ľudovej školy (Towarzystwo Skoły Ludowej – ďalej TSL), ktorý na svojom zasadnutí v apríli 1914
odsúhlasil zintenzívnenie práce a podporu poľského obyvateľstva na Spiši
a Orave a na základe tohto rozhodnutia bol na zjazde delegátov jednotlivých
skupín TSL v Zakopanom vytvorený Výbor pre oravsko-spišské záležitosti
(Komitet dla sprawy orawsko-spiskiej). Jeho tlačovým orgánom sa mala stať
spomínaná Gazeta Podhalańska. Práve tieto dve organizácie zorganizovali posledný víkend pred vypuknutím vojny v Zakopanom spišsko-oravský deň.38
Akcii predchádzala výzva v Gazete Podhalańskej k domnelému štvrť miliónu
Poliakov v Uhorsku, aby sa neodnárodňovali, ale ukryli sa pod teplé krídla
poľskej kultúry.39 Podľa poľskej tlače sa tohto podujatia zúčastnilo 30 osôb
zo Spiša a Oravy. Mládež mal už od soboty 25. júla 1914 na starosti výbor
podhaľanskej gymnaziálnej mládeže, pričom všetci hostia si spoločne pozreli
Gazeta Podhalańska z 17.8.1913, nr 34, roč. I., s. 1; pozri tiež: ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 118.
33
Świeża mogiła. In: Gazeta Podhalańska z 17.10.1914, nr 41, roč. III., s. 1 - 2.
34
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 115.
35
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 114.
36
Napr.: KOŁODZIEJCZYK, E.: Ludność polska na Górnych Węgrech. In: Świat Słowiański,
roč. 6, 1910, č. 2; KROKOTSKI, K.: Stosunki etnograficzne na Spiżu. In: Świat Słowiański, roč.
4, 1908, č. 1; SMÓLSKI, G.: Lud polski na Słowaczyźnie. In: Świat Słowiański, roč. 10, 1914,
č. 1.
37
KROKOTSKI, K.: Stosunki etnograficzne na Spiżu..., s. 352 - 353.
38
Praca oświatowa na Podhalu. In: Gazeta Podhalańska z 16.4.1916, nr 16, roč. IV., s. 2.
39
Dzień spisko-orawski w Zakopanem. In: Gazeta Podhalańska z 26.7.1914, nr 30, roč. II., s. 1 - 2.
32
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múzeum Chałubińskiego, odbornú školu, výstavu a iné zakopianske inštitúcie. Hlavný program sa konal v nedeľu 26. júla. Ráno o 9.00 hodine sa uskutočnila omša, na ktorej mal kázeň „prebudený“ Oravec Ferdynand Machay:
(...) k vám, moji bratia, hovorím, neberte si príklad od vašich otcov, ktorý vám
zakazujú písať domov poľské listy, nepočúvajte posmešky zradcov, ale milujte
svoje matky, milujte svoju reč, a Pán Boh nám požehná. Je nás ešte málo, ale
oheň v našich srdciach vzplanie a rozohreje aj ďalších (...) Ale máme nádej,
že s pomocou Boha, ktorý nás stvoril Poliakmi, našou i vašou prácou, podporujúcou nás rukou šťastne strpíme všetky bolesti a ožijeme, a žiť budeme, ako
Poliaci (...).40 Na poludnie sa konalo na námestí verejné zhromaždenie, kde
sa diskutovalo o postavení poľského obyvateľstva v hornom Uhorsku. Počas
neho vystúpil o. i. redaktor Gazety Podhalanskej Feliks Gwiżdż, ktorý hovoril
o štvrť milióne Poliakov v Uhorsku vystavených slovakizácii, keďže nemajú
také privilégiá ako Slováci, čo sa týka škôl, či kostola. Žiadal dať Poliakom
v hornom Uhorsku prinajmenšom také práva aké majú Slováci. Na Spiši mali
byť založené poľské čitárne, uskutočňovať sa katolícke misie, okrem Gazety
posielať poľské kalendáre, či iné cirkevné a národne orientované brožúrky.
Na zhromaždení vystúpilo tiež niekoľko Oravcov, avšak zo Spiša sa slova
neujal nikto. Prítomní sa jednohlasne zhodli na rezolúcii založenej na materiálnej a morálnej podpore ústredného výboru pre záležitosti poľského obyvateľstva na Spiši a Orave a jeho orgánu Gazety Podhalańskej. Počas tohto
sa konala zbierka na národné ciele na Spiši a Orave a rozdávala sa spomínaná
publikácia Co my za jedni. Poobede sa uskutočnilo posedenie v zakopianskej
reštaurácii u Karpowicza, kde prehovoril poštmajster Sperlagh z Jablonky
a niekoľkí poľskí intelektuáli, zo Spiša však opäť nikto. Vyvrcholením spišsko-oravského dňa bolo divadelné predstavenie Żeromského Ruže, ktoré sa
konalo večer v hoteli Morské oko.41
Vypuknutie prvej svetovej vojny spočiatku prinieslo čiastočné utlmenie
poľských aktivít ohľadom Spiša, čo súviselo jednak s vojnovými opatreniami
ako napr. zákaz zhromažďovania, či s odchodom viacerých aktivistov na front
alebo ich preloženie na iné miesta, podstatne vzdialenejšie od uhorsko-haličskej hranice.42 Preto sa neuskutočnil napríklad ani zjazd Poliakov v Uhorsku,
plánovaný na 7. augusta 1914, ktorý bol z dôvodu vypuknutia vojny a zákazu
Dzień spisko-orawski w Zakopanem. In: Gazeta Podhalańska z 2.8.1914, nr 31, roč. II., s. 5.
Dzień spisko-orawski w Zakopanem. In: Gazeta Podhalańska z 2.8.1914, nr 31, roč. II., s. 5 - 6.
42
To bol napríklad prípad Feliksa Gwiżdża, ktorý vstúpil do poľských légií. Do armády narukovali
tiež: A. Divéky, F. Machay, A. Sikora, či A. Matonog. Taktiež ďalší z vodcov „buditeľského“
hnutia Jan Bednarský bol vo februári 1916 preložený do vyše 430 kilometrov vzdialeného Kaluša (dnes na Ukrajine) na stanovisko okresného lekára, avšak odmietol a ostal pôsobiť ako
súkromný lekár v Novom Targu. ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 174 - 175.
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zhromažďovania odvolaný.43 Utlmenie aktivít sa prejavilo tiež na klesajúcom počte študentov zo Spiša a Oravy v novotarskom gymnáziu.44 Nové formy „buditeľskej“ práce však umožňovalo stretávanie sa v ťažkých chvíľach
na fronte, kde napr. vojnový kaplán F. Machay rozdával poľské náboženské
knižky a Gazetu Podhalańsku spolurodákom z Oravy.45
Hlavným motorom poľských snáh na Spiši počas prvých rokov vojny tak
ostala predovšetkým Gazeta Podhalańska, ktorá bola zameraná výrazne protirusky, vyzdvihovala poľsko-uhorské priateľstvo a prorokovala vzkriesenie
veľkého Poľska. V auguste 1914 sa objavila výzva Bracia Polacy z Więger!
(...) Ukážme aj dnes, že sme hodní pamäte našich predkov, že aj dnes spolucítime s Maďarmi, ukážme, že aj dnes prúdi v našich žilách poľská krv, že
sme pripravení aj dnes umierať za slobodu vlasti! (...) Preč s Moskaľom! Preč
so Srbom! Preč s nepriateľom našich národov (...).46 Sporadicky boli na jej
stránkach publikované správy najmä z Oravy, pričom sa taktiež snažila pôsobiť na náboženské cítenie obyvateľov a počas pútí lákali pútnikov zo Spiša
a Oravy, kde ich osobitne vítali.47 V októbri 1915 priniesla Gazeta Podhalańska aj niekoľko postrehov zo Spiša. Najskôr to bola krátka správa, ktorá
oznamovala, že v Spišskej Starej Vsi bol do škôl zavedený slovenský jazyk48
a neskôr rozsiahlejší list zo Starej Ľubovne, ktorý nebol podpísaný,49 ale s veľkou pravdepodobnosťou ho písal jeden z bratov Kučkovských – iniciátorov
založenia poľskej národnej rady v Starej Ľubovni v roku 1918,50 keďže v spomínanom liste sa o. i. píše: (...) Poliakov vychovaných v poľskom duchu nie je
v Ľubovni veľa. Je jeden mäsiar, kováč a my dvaja bratia (...). Napriek tomu
vidí v tejto oblasti možnosti rozvoja poľského národného hnutia, keďže je tam
veľa poľských pamiatok, prisťahovalcov z Poľska, ktorí sú však nevzdelaní,
starších ľudí ovládajúcich „poľštinu“, gróf Zamojski a kňaz, ktorý síce sám nie
je Poliakom, ale pozná Krakov a chová voči Poliakom sympatie. Za najviac
poľské obce v tejto oblasti považoval Lackovú i Nižné a Vyšné Ružbachy.

Polska inteligencya górno-więgerska. In: Gazeta Podhalańska z 9.8.1914, nr 32, roč. II., s. 5.
ROŻKOWSKI, J. M.: „Zapomniane Kresy“..., s. 176.
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Z frontu 30 grudnia 1917. In: Gazeta Podhalańska z 20.1.1918, nr 3, roč. VI., s. 4.
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Pokażmy i dziś, żeśmy godni pamięci naszych przodków, że i dziś współczujemy z Węgrami,
pokażmy że i dziś polska krew płynie w naszych żyłach, żeśmy gotowy i dziś umierać za wolność
Ojczyzny! (...) Precz z Moskalem! Precz z Serbem! Precz z wrogiem naszych narodów. (...). Bracia Polacy z Więger! In: Gazeta Podhalańska z 23.8.1914, nr 34, roč. II., s. 2.
47
Zmarli żyją. In: Gazeta Podhalańska z 15.11.1914, nr 46, roč. II., s. 6.
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słowacki, jako wykładowy.“ Zmiany w nauce na Spiżu. In: Gazeta Podhalańska z 3.10.1915,
nr 39, roč. III., s. 8.
49
List z Lubowli. Polskość na Spiżu. In: Gazeta Podhalańska z 24.10.1915, nr 42, roč. III., s. 6 - 7.
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Pre rozvoj poľskosti navrhoval, v porozumení s maďarskými úradmi, založiť
v Starej Ľubovni poľskú školu a čitáreň.51 O takmer 8 mesiacov neskôr sa
opäť objavuje v Gazete Podhalańskej správa z Ľubovne o pozitívnom nastavení kňaza Jána Csumittu k poľským utečencom. Táto správa je už podpísaná
iniciálami J. K.52 Tento kňaz bol evidentne prouhorsky orientovaný a možno
aj preto pozitívne nastavený voči Poliakom, ktorým povolil v kostole aj spev
v poľskom jazyku.53 V januári 1918 poslal spišskému biskupovi protest proti
českým snahám o odtrhnutie 13 komitátov od Uhorska. Tento list mali podľa
Gazety Podhalańskej podpísať všetci kňazi ľubovnianskeho dekanátu.54
Od roku 1917 sa spišsko-oravská otázka dostávala už aj na prvé stránky
novín, ktoré boli prezentované ako akýsi hovorca obyvateľov severného Spiša
a hornej Oravy: Početné listy tohto obyvateľstva do Gazety sú najlepším dôkazom o tom, že toto obyvateľstvo necíti proslovensky, ale chce byť verné uhorskej korune, zachovávajúc si svoje odlišné goralské nárečia.55 Listy, aspoň tie
uverejnené, v skutočnosti však neboli až tak početné – zo Spiša boli do vydania
tohto článku publikované len dva. Nakoniec to priznáva aj sám Sikora (...)
správa zo Spiša alebo Oravy bola považovaná v redakcii za veľmi zriedkavého
hosťa (...) A preto nám Spišiakom a Oravcom je Gazeta dodnes cudzia (...)
počas vojny sme nemohli prečítať takmer žiadne alebo len veľmi málo listov
z Oravy i zo Spiša (...)56 Priznáva tiež, že „buditeľská akcia“ nemá zatiaľ veľký
úspech a Spišiaci i Oravci sa do nej vôbec nezapájajú: Práca začatá našimi
horlivými priateľmi spoza hranice, ktorá má uvedomiť náš poľský ľud na Orave a Spiši, sa posúva dopredu len veľmi pomalým krokom, a to najmä kvôli nedostatku spolupráce z našej strany. Túto nelichotivú situácia navrhoval Sikora
riešiť zamestnaním aspoň jedného redaktora v Uhorsku, ktorý by v každom
čísle prinášal správy zo Spiša a Oravy,57 pričom v poslednom čísle z roku 1917

List z Lubowli..., s. 6 - 7.
Lubowla 29/5 1916. In: Gazeta Podhalańska z 11.6.1916, nr 24, roč. IV., s. 6.
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nr 4, roč. VI., s. 3.
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Z Nowym rokiem. In: Gazeta Podhalańska z 1.1.1917, nr 1, roč. V., s. 1.
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(...) SIKORA, A.: Kilka słów o naszej sprawie dla uwagi i rozwagi. In: Gazeta Podhalańska
z 25.11.1917, nr 48, roč. V., s. 1 - 2.
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vyzýval Spišiakov a Oravcov, aby mu posielali listy, a hlavne, aby Gazetu
predplácali,58 lebo (...) chlebom pre Gazetu je predplatné, záväzné objednávky,
teda peniaze, slovom sú zas slová, to znamená oznamy a listy čitateľov. Gazeta
od nás nedostala žiadnu z týchto dvoch vecí, a preto nežije pre nás (...) bežne
je Gazeta u nás považovaná za nepozvaného hosťa (...).59 Rodák z Jablonky,
kňaz Anton Sikora, ktorý počas vojny pôsobil aj v Ružbachoch na Spiši, patril medzi najaktívnejších „buditeľov“. Uvedomoval si, že dôležitou zbraňou
v získavaní obyvateľov severného Spiša by mohlo byť ich náboženské cítenie.
Keďže Gazeta Podhalańska nesplnila „buditeľské“ očakávania, inicioval ideu
vydávania náboženského časopisu pre „uhorských Poliakov“,60 na ktorý začali uskutočňovať zbierky aj viaceré podhaľanské farnosti.61 Túto myšlienku
sa však nepodarilo zrealizovať a vyzbierané peniaze boli nakoniec použité na
Gazetu.62
V buditeľskej polonizačnej akcii počas vojny pokračovalo tiež TSL, ktoré
obnovilo svoju činnosť vo februári 1915.63 O činnosti v južných „kresach“
sa hovorilo na valnom zhromaždení TSL v Zakopanom 16. marca 1916,64
pričom v máji 1917 vyčíslil J. T. Dziedzic počet Poliakov na Spiši a Orave
na 180 000.65 V januári 1918 pobúrila poľských buditeľov pravdepodobne
Trojkráľová deklarácia prijatá v Prahe 6. januára, v ktorej českí ríšski a zemskí poslanci požadovali zriadenie štátneho útvaru spojením českých krajín
a Slovenska. Nový šéfredaktor GP J. Zborowski na vzniknutú situáciu reagoval v článku Sąsiedzka chciwość: Dnes chcú našu národnú prácu zastaviť
a zničiť české nároky, ktoré ani slovom nespomínajú, že to nie slovenský, ale
náš goral obýva ten kúsok zeme s nepochybne poľským jazykom. Nie je to
prvý útok na naše vlastníctvo, lebo aj na tešínske Sliezsko číhajú ich chtiví
politici..66 Začiatkom roka 1918 sa zaktivizoval aj Komitet dla Spraw Spisza
SIKORA, E.: Do czytelników z Orawy i ze Spiża. In: Gazeta Podhalańska z 23. 12. 1917, nr 52,
roč. V., s. 5.
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i Orawy, ktorý začal zbierky na „kresy południowe“ 67 a prednáškové akcie.
V máji začal zbierať informácie o jednotlivých obciach na Spiši a Orave, kde
malo žiť poľské obyvateľstvo, ako napr. akým jazykom hovorí, aké knižky
a noviny číta, ale aj informácie o kostole, škole, či úradoch, o. i. akej národnosti je kňaz a učiteľ, kde chodia veriaci na odpusty a kto v obci by bol vhodný
na zapojenie do „buditeľskej“ akcie.68
Začiatkom októbra vznikla pod predsedníctvom J. Bednarského, na spoločnom zasadnutí Okresnej rady (Rada Powiatowa) a Občianskeho výboru (Komitet Obywatelski) v Novom Targu, Okresná národná organizácia (Powiatowa
Organizacja Narodowa – ďalej PON). V jej rámci bola na návrh J. Zborowského zriadená špeciálna Oravsko-Spišská sekcia (Sekcja Orawsko-Spiska), pričom jej hlavným cieľom bolo pripojenie Spiša a Oravy k Poľsku. Podobne
počas vzniku miestnej Národnej organizácie v Zakopanom, 13. októbra 1918,
bola prijatá rezolúcia, na základe ktorej sa mala táto inštitúcia obzvlášť starať o tatranské „kresy“ Spiš a Oravu.69 Taktiež na valnom zhromaždení TSL
v Przemyślu v októbri 1918, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia zakopianskej a novotarskej skupiny, sa riešila otázka Poliakov na Spiši a Orave, pričom
prof. ľvovskej univerzity Romer prisľúbil v najbližšom čase vydanie mapy,
ktorá bude popisovať národnostné pomery v Uhorsku.70 Koncom októbra 1918
priniesla Gazeta Podhalańska súpis obcí, ktoré nepochybne obýva poľské obyvateľstvo goralské. Išlo o tieto obce: Trenčianska župa – Čadca, Čierne, Gorzelice, Makov, Olešná, Oščadnica, Podwysoka, Raková, Skalité, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká; Oravská župa – Beňadovo, Bukovina, Erdútka (dnes
Oravská Lesná), Hladovka, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Klin, Horná a Dolná
Lipnica, Mútne, Novoť, Orávka, Pekelník, Podvlk, Podskalie, Polhora, Rabča,
Rabčice, Srnie, Sihelné, Suchá Hora, Veselé, Zákamenné, Horná a Dolná Zubrica; Spišská župa – Nižné a Vyšné Ružbachy, Čierna Hora, Durštín, Falštín,
Forbasy, Veľká a Malá Franková, Fridman, Gibeľ (dnes Zálesie), Hniezdne,
Granastov (dnes Hraničné), Hágy, Havka, Haligovce, Spišské Hanušovce,
Javorina, Jezersko, Jurgov, Jurské, Kacvín, Kače, Kalemberk (dnes Lysá nad
Dunajcom), Kolačkov, Krempachy, Krig (dnes Vojňany), Krížová Ves, Lechnica, Lesnica, Stará a Nová Ľubovňa, Lendak, Lacková, Lapšanka, Nižné
a Vyšné Lapše, Matiašovce, Majere, Maldur (dnes Podhorany), Mníšek, Nedeca, Nedeca Zámok, Nová Belá, Osturňa (sčasti ruská), Pilhov, Podlechnica, Podolínec, Potok, Rakúsy, Reľov, Richvald (dnes Veľká Lesná), Repiská,
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Sadek, Toporec, Tribš a Ždiar. Okrem toho množstvo Poliakov malo obývať
Kežmarok, Spišskú Belú, Ľubicu a iné spišské mestá. Vo všeobecnosti malo
žiť v týchto obciach viac ako 100 000 Poliakov.71 Posledný októbrový deň
1918 bola z iniciatívy Tatranského spolku (Towarzystwo Tatrzańskie) zriadená
špeciálna spišsko-oravská komisia, ktorej úlohou bolo vypracovanie meritórnych argumentov pre poľské teritoriálne požiadavky v severných oblastiach
Uhorska a popularizácia danej problematiky v krajine.72
S blížiacim sa koncom vojny bolo čoraz viac evidentné, že Habsburgská
monarchia smeruje k zániku. Deklarovali sa nové štáty, medzi inými aj Československo, na ktorého vyhlásenie 28. októbra 1918 v Prahe nadviazala
o dva dni neskôr tzv. Martinská deklarácia, ktorou sa pripojili k novému štátu
aj Slováci. Dňa 3. novembra 1918 vyslala novotarská PON telegram SNR
v Martine, v ktorom vyjadrovala radosť nad vzkriesením „slovenskej vlasti“
a nádej na mierové rozhraničenie na územiach obývaných Poliakmi a patriacich doteraz do Uhorska. Napriek týmto mierovým deklaráciám už v tom
čase prebiehala v Haliči mobilizácia pre obsadenie Spiša a Oravy,73 pričom
poľskí legionári vpadli do Mníška nad Popradom74 a 8. novembra taktiež
do Lechnice, kde obsadili miestnu pílu.75 Tieto vojenské vpády mali legalizovať poľské národné rady – na Orave v Jablonke a na Spiši v Starej Ľubovni.
Poľská národná rada na Spiši pritom mala len troch členov – Juliana Bojarského a bratov Jozefa a Žigmunda Kučkovských, čo už samo o sebe spochybňovalo jej legitimitu, a opierala sa nie o domáce obyvateľstvo, ale o pomoc Komitetu dla Spisza-Orawy v Novom Sączi na čele s profesorom Kopytką.
Na Spiši jednoducho nebolo ľudí, ktorí by sa podujali na túto prácu.76 Poľské
nároky na územie Spiša sa nakoniec po niekoľkých vojenských stretoch stali predmetom rokovaní mierovej konferencie v Paríži, a hoci bol pôvodne
na Spiši, na území okresu Spišská Stará Ves a v Javorine, vyhlásený plebiscit,
nakoniec sa nekonal, keďže 28. júla 1920 rozhodla Veľvyslanecká rada o pripojení vtedajších 13 spišských obcí k Poľsku.
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75
ŠA Levoča, f. SŽ, Obsadenie píly v Lechnici Poliakmi, sign. 15713/1918.
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KALVÁRIA V STAREJ ĽUBOVNI
HISTORICKÁ SONDA
Simona Gnebusová
Kalvárie a krížové cesty sú špecifickou skupinou drobných sakrálnych objektov usporiadaných podľa kristologického pašiového cyklu, typické prevažne pre stredoeurópske krajiny.1 Tieto drobné objekty sú značne rozšírenými
pamiatkami na Slovensku. Ich zakomponovanie v extraviláne mesta alebo
obce dotvára obraz ľudovej zbožnosti. Na našom území je zaznamenaných
približne 109 kalvárií a krížových ciest, no aj napriek tomu toto číslo nie je
konečné.2 Téma drobných sakrálnych objektov nebola do roku 1989 v rámci
Slovenska obšírnejšie spracovaná, nakoľko išlo o tému tabuizovanú. Dostáva
sa do povedomia prevažne v súčasnosti, ako súčasť poznávania regionálnej
histórie a kresťanskej tradície na našom území.
V príspevku používame niekoľko typologických a topografických metód,
avšak určujúca je typológia Sabadošovej, podľa ktorej rozdeľujeme Kalvárie
a Krížové cesty. Kalvária je tvorená z kaplniek alebo malých kostolíkov vo
voľnej krajine. So sakrálnymi objektmi (kaplnky, kostol, Boží hrob...) tvorí
centrum celého sakrálneho komplexu a zobrazuje hlavnú scénu pašiového
cyklu – sólové ukrižovanie Krista. Krížová cesta zobrazuje pašiový kristologický cyklus, ktorý začína odsúdením a vrcholí ukladaním Kristovho tela
do hrobu. Pozostáva z kaplniek alebo malých kostolíkov vo voľnej krajine.
Didaktický a rekatolizačný aspekt kristologického pašiového cyklu
Už pápež Gregor na konci 6. storočia píše, že v kostoloch majú byť umiestňované obrazy Krista a svätých nielen kvôli uctievaniu, ale aj z dôvodu
vyučovania. Na jeho myšlienky nadviazal Tomáš Akvinský, ktorý zdôrazňu-

1

2

Medzi drobné sakrálne objekty zaraďujeme: kaplnky, Božie muky, sochy svätcov v životnej
veľkosti a pod. Porov.: MATÁKOVÁ, B.: Drobné sakrálne objekty a ich význam v krajinnom
obraze. In: Vorel, I. – Kupka, J. eds. Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. Praha 2010, s. 84.
V tomto prehľade nie je uvedených viacero krížových ciest v oblasti severovýchodného Slovenska. Sú nimi napríklad: Hniezdne, Kolačkov a pod. Porov.: JUDÁK, V.: Kalvárie a krížové
cesty na Slovensku [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné na: http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas/
documents/kalvarie_krizove_cesty.pdf.
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je, že jednoduchý človek môže byť lepšie poučený o náboženských pravdách
práve prostredníctvom citlivých znakov, ako sú ceremónie a maľby.3
Architektonická podoba bolestného cyklu sa v Európe vykryštalizovala
v priebehu križiackych výprav v 11. – 13. storočí.4 V 15.storočí dostáva konkrétny názov Via dolorosa, teda Cesta bolestivá alebo Krížová cesta.5 Táto forma ľudovej zbožnosti je istým „fenoménom“ západného kresťanstva, nakoľko
kresťania nemali prístup do Svätej zeme.6 Pôsobením rehole Menších bratov
sa definitívne ustálilo 14 štácií vychádzajúcich z tradície Katolíckej cirkvi.7
Po Tridentskom koncile (1546 – 1563) sa využitie kalvárií a krížových
ciest prejavilo predovšetkým v rekatolizačnej činnosti.8 Touto formou ľudovej
zbožnosti chceli „prinavrátiť ľud ku katolíckej viere“. Na území Uhorska sa v
tomto smere najviac prejavila pastorácia Spoločnosti Ježišovej.9 Pri ich realizácii zámerne volili extravilán mesta alebo obce. Zmyslom prevedenia bolo
vyvolať silný duchovný zážitok.10

GREGOR VEĽKÝ: Pastoračná regula. Roma 1995, s. 55.
V ranom stredoveku to boli predovšetkým cestopisy a púte do Jeruzalema. Pútnička Etéria koncom 4. storočia zaznamenáva, že skoro ráno na Veľký piatok veriaci robievali procesie. V niektorých opisoch uvádza, že ľudia trávili v Getsemanskej záhrade celú noc a na druhý deň vyšli
na Golgotu, kde si pripomínali pašiové udalosti. Porov.: STANISLAV, M.: O pravej „krížovej
ceste Kristovej“. Ružomberok 1948, s. 23.
5
Dnešných 14 zastavení Krížovej cesty bolo v Jeruzaleme stanovených v roku 1540. Porov.:
ZIEHR, W.: Kříž: Symbol – Zobrazování – Význam. Kostelní Výdrží 1997, s. 98.
6
Kresťania neputovali do Jeruzalema z dôvodu prítomnosti Turkov. Najstaršia kalvária v rámci
Slovenského územia sa nachádza v Bratislave. Bola zhotovená v roku 1694. Vznikla na pamiatku víťazstva kresťanstva nad Turkami. Porov.: Kalvária [online]. [cit. 2014-11-12]. Dostupné na: http://visit.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=700013&id_u=11015364.
7
Ide o tieto zastavenia: 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť, 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia,
3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom, 4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou, 5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž, 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník, 7. Pán Ježiš
padá druhý raz pod krížom, 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy, 9. Pán Ježiš padá tretí raz pod
krížom, 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty, 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž, 12. Pán Ježiš na kríži
zomiera, 13. Pána Ježiša skladajú z kríža, 14. Pána Ježiša pochovávajú.
8
O rozšírenie pašiovej zbožnosti sa zaslúžil Karol Boromejský a rehoľa Menších bratov, ktorí
sa podieľali na zobrazovaní a predvádzaní pašiových udalostí. Ich počet sa osobitne zvýšil
v 17.storočí, kedy sa symbolickým spôsobom zviditeľňovalo víťazstvo rekatolizácie nad reformáciou. Porov.: ZIEHR, W.: c.d., s. 112.
9
Týka sa to predovšetkým jezuitských provincií pôsobiacich na území monarchie. V ďalších
krajinách, napríklad v Poľsku, Nemecku, Taliansku, okrem šľachticov a laikov stavali kalvárie
predovšetkým františkáni. Porov.: ČICO M. – KALINOVÁ M. – PAULUSOVÁ S. a kol.:
Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, s. 12.
10
Taktiež dbali o duchovný zážitok, ale podieľali sa aj na obnove mystériových hier, pompéznosti
prevedenia, výtvarnej monumentálnosti a efektnosti. Porov.: ŠMÁLOV, J.: Ružomberská kalvária. Ružomberok 1948, s.79.
3
4
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Okrem tureckej hrozby a rekatolizácie sa tieto drobné sakrálne objekty prirodzene stávali strediskom náboženského putovania.11 Napriek tomu územie
východného a stredného Slovenska nebolo takmer vôbec zastúpené zhotovovaním kalvárií a krížových ciest. Na území Spišskej diecézy vznikali v čase, keď sa táto pobožnosť takmer ustálila.12 Dôvodom bola Mariánska hora,
pútnické miesto v Levoči, ktorá slúžila ako náboženské stredisko pre vyššie
spomínané oblasti. Kalvárie a krížové cesty na tomto území teda nie sú dielom
jezuitov, ale prevažne laikov angažujúcich sa vo farnostiach.
Viacerí autori považujú 20. storočie za prelomové obdobie vo vnímaní sakrálneho objektu a priestoru.13 Život človeka v minulosti bol plný symbolov,
no sekularizácia a technický pokrok znamenali stratu všeobecne zrozumiteľného a kontakt s prírodou.14
V medzivojnovom období sa preferujú pamätné a náhrobné objekty dotvárané sakrálnymi objektmi z betónu a kameňa. Vyznačovali sa jednoduchou
a nenáročnou realizáciou. Stávali sa súčasťou pobožností vo farnostiach, a tak
ich význam spočíval v pastorácii.15 Socialistický režim predovšetkým v 50.
a 60. rokoch v rámci „posilňovania socialistickej výchovy“ likviduje mnoho
drobných sakrálnych objektov.16 Po roku 1989 v súvislosti so zmenou politického režimu vznikajú občianske združenia na podporu ich opráv a rekonštrukciu. Nastáva tu však rozdiel vo vnímaní sakrálnosti. Na rozdiel od minulosti, kedy sa krajina a ľudová zbožnosť navzájom prelínali, sa táto novodobá
sakralizácia prejavuje skôr obnovou a záchranou kultúrneho dedičstva.
Teologický význam Šibeničnej hory a Kalvárie
Uhorský kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu Stará Ľubovňa v roku 1364
mestské výsady, medzi ktoré patrilo súdenie všetkých sporov a priestupkov
Jedna z takýchto pútí sa konala na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Slávi sa 14. 9. Sviatok sa spomína už v 4. storočí, keď v tento deň ukazovali veriacim Kristov kríž, aby si ho verejne uctili.
Porov.: PIETRANSKÁ, D. – ZUBKO, P. – DRONZEK, J. a kol.: Prešovská kalvária. Prešov
2010, s. 13.
12
V Spiššských Matiašovciach neznámy maliar na jednotlivých štáciách namaľoval Piláta ako
tureckého sultána a umučenie Krista zachytáva formou tureckých vojnových ťažení na našom
území. Porov.: ŠMÁLOV, J.: c. d., s. 32.
13
Lančarič datuje kalvárie a krížové cesty v rámci týchto rokov: 1601 – 1700, 1701 – 1800, 1801 –
1900, 1901 – 1945, 1946 – 2000. Porov.: LANČARIČ, Š.: Krajinno-architektonické a religiózne
aspekty Kalvárií a návrh ich funkčnej obnovy. Nitra 2009, 45.
14
Porov.: DROZENOVÁ, W.: Krajina jako metafora. In: Tvář naší země –krajina domova, 2001,
zv. 3, s. 25.
15
ŠMÁLOV, J.:c. d., s. 36.
16
Porov.: HÁJEK, T. – BUKAČOVÁ, I.: Příběh drobných památek. České Budějovice 2001, s. 68.
11
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v meste.17 Ako tresty sa na tomto území používali: zahrabanie zaživa do zeme,
usmrtenie mečom, prebodnutie dreveným kolom, obesenie.18 Tieto rozsudky
sa dávali za veľmi ťažké prečiny, ktorými boli napríklad: krádež, smilstvo,
abort...19
Prvé vojenské mapovanie územia Starej Ľubovne (1782 – 1784) prebiehalo paralelne s mapovaním, ktoré uskutočnil na príkaz cisárovnej Márie Terézie Seeger von Durrenberg na území Spišského zálohu v roku 1769.20 Pre
mesto to síce nebolo prvé mapovanie, no išlo o jeho prvé detailné zobrazenie.
Na mape Seegera von Durrenberga sa nachádza najstaršie známe zobrazenie
Šibeničnej hory pod názvom Galgenb (erg),21 ktorej časť jej rozlohy v súčasnosti zaberá Kalvária. Šibeničná hora bola doplnená do vojenského mapovania
pri korektúrach v roku 1783, kde je v jej blízkosti možné identifikovať drevený kríž.22 Ide o drobný sakrálny objekt, ktorého účel nie je známy, no podľa
štúdie Sabadošovej mali tieto objekty, okrem iných, aj ochrannú funkciu.23
Označovali miesta zločinu alebo mali byť výstrahou a upozornením. Do tejto
kategórie spadajú predovšetkým zmierovacie kríže, z ktorých najmladšie sú

ŠTEVÍK, M. – TIMKOVÁ, M.: Dejiny hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2005, s. 20.
V rokoch 1556 a 1639 pravdepodobne v dôsledku požiaru vyhorel mestský archív. Porov.:
MIŠENKO, P.: Požiar mesta Stará Ľubovňa v roku 1639. In: Ľubovnianske noviny 2010,
XXXVI. Ročník, 44, s. 7. Zbytok bol daný do zberu po vojne. Z tohto dôvodu je problematické
spracovať údaje o trestnom práve týkajúce sa priamo mesta. Ak však vychádzame zo zachovaných materiálov z blízkeho okolia a hovoríme o rovnakom kultúrnom regióne pod tou istou
korunou (počas Spišského zálohu poľskou, neskôr opäť uhorskou), môžeme uvažovať o tom,
že existovali rovnaké právne normy pre hodnotenie občiansky prečinov. Ak predpokladáme, že
mestá pociťovali rovnaký alebo podobný pocit nepráva či porušenia spoločenských noriem, tak
z tohto pravdepodobne plynul rovnaký zmysel pre vymeranie trestu.
19
Ako príklad uvádzame zápis z kroniky (1662) z okolia Ľubovne, kde sa píše, že Ján Kramer
(Poliak) bol zažalovaný za smilstvo so ženou, a sám sa priznal, že išlo o jeho adoptovanú dcéru. Mal byť usmrtený upálením, ale keďže bol otcom piatich detí, tak sa nad ním “zmilovali”
a usmrtený bol mečom. Tiež je známy prípad ženy z Kamienky z toho istého roku, ktorá
išla na potrat. Ďalšie dieťa porodila a zahrabala ho do zeme. Na to bola potrestaná zakopaním
do zeme a prebodnutá dreveným kolom. Porov: WEBER, S.: Supplementum III. Analectorum
terrae Scepusiensis, Levoča 1908, s. 152.
20
FETKO, F.: Mapové zobrazenie Seegera von Durrenberga a jeho pramenná hodnota pre novoveké dejiny Spiša so zreteľom na Stará Ľubovňu, In: Sandecko – spišské zošity 2009, zväzok
č. 4. Nowy Sącz 2009, s. 126.
21
Tamže, s. 128.
22
Identifikácia je možná na základe legendy, ktorá patrí ku konkrétnemu vojenskému mapovaniu.
Porov.: Císařské otisky stabilního katastru. [online]. [cit. 2014-12-05]. Dostupné na: http://archivnimapy.cuzk.cz/index_download2.html.
23
Funkcia kríža bola tiež votívna, emotívna, reprezentačná, administratívna a pod. Porov.: HÁJEK, T. – BUKAČOVÁ, I.: Příběh drobných památek. České Budějovice 2001, s. 40.
17
18
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zaznamenané v 17. storočí. V ľudovej zbožnosti postavením takéhoto objektu
nastalo „zmierenie medzi človekom, ktorý zlyhal a Bohom, ktorý odpúšťa.“ 24
Význam drobných sakrálnych objektov spočíva v tom, že okrem výtvarnej a architektonickej majú tiež funkciu memoriálnu – sú postavené na mieste
historickej udalosti alebo sú spojené s konkrétnymi ľudskými osudmi.25 Vzťah
medzi prvkami sakrálneho objektu a okolitým prostredím bol vždy zásadným
faktorom, ktorý ovplyvňoval jeho jedinečnosť a charakter. Ak sa Šibeničná
hora neobjavila na prvom vojenskom mapovaní, je dosť pravdepodobné, že
prestala naberať na účelovosti. Na druhej strane však pre svojich súčasníkov
nepredstavovala pravdepodobne nič významné, nakoľko bola bežnou súčasťou kráľovských miest.26 V ranom stredoveku sa dával dôraz na mučenie
a utrpenie väzňa, trest smrti bol bežný aj za krádež ako odplata za porušenie
poriadku. Postupne sa začalo prihliadať na poľahčujúce okolnosti. Za vlády
Márie Terézie a Jozefa II. sa pod vplyvom osvieteneckých myšlienok a úprave
trestného práva prestalo pri vyšetrovaní používať mučenie, hrdelné tresty sa
udeľovali iba za najťažšie zločiny a vykonávali sa humánnejšie. Právo meča
ako pozostatok stredovekej justície bolo zrušené v roku 1848 a nahradil ho
štátom vykonávaný trest smrti.27 Je preto pravdepodobné, že v dôsledku týchto
opatrení strácala Šibeničná hora v meste Stará Ľubovňa význam. Toto tvrdenie
potvrdzuje i fakt, že na ďalších vojenských mapovaniach z rokov 1839 a 1879
sa nenachádza.28
Takéto kaplnky sú zaznamenané v kanonickej vizitácii v meste z roku 1832, kde sa hovorí
o 6 na rôznych miestach v katastri mesta. Podobná je zaznamenaná na vojenskom mapovaní
z roku 1876 v blízkosti Šibeničnej hory (dnešný vstup na Kalváriu). Túto kaplnku pravdepodobne spomína aj farská kronika, kde sa uvádza, že bola opravená počas stavania Kalvárie (1933).
Porov.: Farský úrad Stará Ľubovňa, Farská kronika. Táto kaplnka sa nachádza aj na mapovaní
z roku 1938, avšak od roku 1955 sa na mapách neobjavuje. Porov.: Staré mapy. [online]. [cit.
2014-12-08]. Dostupné na: http://www.staremapy.sk/?term=SL|Star%C3%A1+%C4%BDubov%C5%88a.
25
HÁJEK, T. – BUKAČOVÁ, I.: c. d., s. 40.
26
Názornú ukážku tortúry môžeme vidieť na bočnom oltári Sedembolestnej Panny Márie v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Ide o barokový oltár z roku 1720, v ktorého strede je umiestnená plastika Piety. Okolo nej sú v bohatej ornamentálnej výzdobe eliptické medailóny zobrazujúce bolestný kristologický cyklus. Vo vrchole oltára je umiestnená plastika Vzkrieseného
a v predele sa nachádza plastika Krista v hrobe. Medailón zobrazujúci bičovanie Krista bol
zhotovený pravdepodobne na základe mučiarenského nástroja, ktorý bol v meste používaný.
Ide o pieskovcový stĺp, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Provinčnom dome na Námestí sv.
Mikuláša. Slúžil ako pranier na bičovanie väzňov. Odsúdenec bol pripútaný k stĺpu okovami
o čom môžu svedčiť aj zbrúsené časti na stĺpe. Porov.: MIŠENKO, P.: c. d., s. 7.
27
SIVÁK, F. – KLIMKO, J.: Dejiny štátu a práva na území ČSSR. Bratislava 1976, s. 89.
28
Od roku 1938 sa na vojenských mapovaniach uvádza tento pozemok ako Šibeničná hora. Porov.: Staré mapy. [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné na: http://www.staremapy.sk/?term=
SL|Star%C3%A1+%C4%BDubov%C5%88a.
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Kalvária
Na vojenských mapovaniach v rozmedzí rokov 1783 – 1938 sa nachádza
niekoľko drobných sakrálnych objektov v katastri mesta, no literatúra publikovaná o Starej Ľubovni o nich zachytáva iba minimálne informácie.29 Prvou
krížovou cestou v meste bola drevorezba zhotovená v kostole sv. Mikuláša,
darovaná rodinou Dlugolinských a Smarschových v 20. rokoch 20. storočia.
Usudzujeme tak aj z toho dôvodu, že v kánonických vizitáciách uskutočnených v meste v roku 1792 a 1832 sa nenachádza zmienka o kalvárii alebo krížovej ceste.30 Obrazy umiestnené na jednotlivých stenách kostola boli neskôr
nahradené modernou plastikou venovanou vtedajším správcom farnosti Viktorom Trstenským.31 V kostole sa nachádza aj v súčasnosti.
Pozemok na Šibeničnej hore odkúpil za účelom postavenia Kalvárie
v extraviláne mesta v roku 1931 vtedajší starosta Ján Kačur na žiadosť svojho
syna, ktorý pôsobil v reholi piaristov v Nitre.32 Vo farskej kronike sa píše,
že: Ján Kačur so svojimi deťmi rozhodol sa k tomu, že na svojom pozemku
k úcte umučenia láskavého Spasiteľa a na pamiatku jubilejného roku dá vystaviť Kalváriu. Celé prevedenie spravoval jeho syn, brat Milosrdných a hlavný lekárnik, Karol Kačur.33 Predtým však musel zložiť zálohu vo výške 5 000
Kčs na jej udržiavanie.34 Stavebné práce začali v roku 1933 a plán dokončenia
bol stanovený na september 1934.
Dôležitými znakmi, ktoré posudzujú typ drobného sakrálneho objektu, sú
predovšetkým tradícia a regionálne zvyklosti, druhová skladba drevín, kompozičné usporiadanie, symbolizmus, ikonografia a pod.35 Z topografického
hľadiska sa Kalvária radí k typu C.36 Znamená to, že tu síce chýba priama
O meste Stará Ľubovňa najviac písali: CHALUPECKÝ, I. – SMETANA, M.: Hrad Ľubovňa. Martin 1987, VOJTAS, J.: Hrad Stará Ľubovňa. Košice 1969, ČESLA, J. – KALETA, V.
– ROTH, P.: Stará Ľubovňa. Košice 1993, ŠTEVÍK, M. – ČESLA, J.: Hrad Ľubovňa. Stará
Ľubovňa 1999, ŠTEVÍK, M. a kol.: Ľubovniansky hrad. Stará Ľubovňa 2002.
30
Štátny archív Levoča, pobočka Levoča, fond Spišské biskupstvo, Kanonická vizitácia Stará
Ľubovňa, 1792, 1832.
31
Viktor Trstenský pôsobil v meste Stará Ľubovňa ako správca farnosti v rokoch 1931 a neskôr
v rokoch 1969 - 1974.
32
Archív Biskupského úradu (ďalej len ABÚ), Spišská Kapitula (ďalej len Sp. Kapitula), Protocollum exhibitorum anni 1933, č.1797.
33
Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovnňa, Historia Domus (ďalej len: Historia Domus).
34
Tamže.
35
Porov.: CÍLEK, V.: Paměťová struktura krajiny a památné kameny. In: Kultúrni krajina (aneb
proč ji chránit?). Praha 2000, s. 69.
36
Dr. Bilská – Wodecká vo svojej štúdii rozdeľuje kalvárie na štyri typy:
a) Jeruzalemský typ, ktorý sa snaží v plnej miere rešpektovať jeruzalemskú topografiu.
b) Typ rýdzej kalvárie, ktorého najdôležitejším bodom je hlavné návršie pod názvom Kalvária
29
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inšpirácia topografiou Jeruzalema, no odohráva sa na nej podobný bohoslužobný program. Z pohľadu kresťanskej symboliky môžeme konštatovať jej
zmysel v ochrannej a memoriálnej funkcii.37 Z typologického hľadiska ju zaraďujeme k malému typu kalvárií, teda jednotlivé štácie sú zasadené mimo
kostola s malými kaplnkami.38 Jej kompozícia pozostáva zo 14 samostatne
stojacich betónových výklenkových zastavení dodané firmou z Bratislavy.39
Po umeleckej stránke ide o jednoduché architektonické a výtvarné zobrazenia. Každá štácia je hranolovej formy s obdĺžnikovou dispozíciou. V centrálnej
časti jednotlivých foriem sú vo výklenku s polkruhovým ukončením osadené
reliéfy zobrazujúce pašiový kristologický cyklus. Ide o betónové polychrómované odliatky doplnené o figurálne kompozície. Jednotlivé zastavenia sú ukončené trojuholníkovým štítom, v ktorom je osadený kríž. Sú doplnené o rímske
číslice a nápisovú tabuľku. Výtvarné riešenie jednotlivých zastavení vytvára
jednoduchý oblúkový vlys a rímsa pod trojuholníkovým ukončením.
Centrálna časť Kalvárie je kompozične a dejovo doplnená o sólové ukrižovanie vytvorené z travertínového kríža s osadením korpusu Krista zo sivej
zliatiny. Pod korpusom sa nachádza travertínový pamätník s menom zakladateľa – Jána Kačuru. V niekoľkých zastaveniach bolestného cyklu je možné
badať jedinečné motívy z regionálneho prostredia. Sú nimi maľby prevažne
Vysokých Tatier,40 ale aj synagógy,41 ktorá sa v meste nachádzala.

so svätostánkom alebo hlavným krížom na najvyššie postavenom mieste. Zastavenia sú venované udalostiam Ježišovej cesty od Piláta až na Golgotu. Sem spadajú aj slovenské kalvárie.
c) Typ krížovej cesty, kde sa topografia neviaže priamo k Jeruzalemu. Podobný je tu však bohoslužobný program krížovej cesty. d) Bretónsky typ, ktorý taktiež nezodpovedá Jeruzalemskému
typu. Reprezentuje biblické udalosti s dôrazom na Ježišove muky a na ukrižovanie. Tu si brali
inšpiráciu mnohé európske kalvárie. Porov.: BILSKA-WODECKA, E.: Kalwarie Europejskie:
Analiza struktury, typów i genezy. Krakow 2003.
Okrem uvedeného delenia sa na našom území nachádzajú aj jednoduché typy - okolo kostolov
alebo cintorínov až k bohatým výstavbám, ktoré tvorili zastavenia a končili sa kostolom alebo
hrobkou Krista. Porov.: SIVÁŇ, Š.: Krížové cesty mimo Svätej zeme [online] [cit. 2014-11-13].
Dostupné na: http://www.kalvaria.sk/index.jsp?menu=10a.
37
O týchto funkciách pozri vyššie.
38
NADOLSKI, B.: Leksykon liturgii. Poznaň 2006, s. 620. Veľké kalvárie sú budované na veľkej
upravenej ploche s tajomstvami Kristovho utrpenia, nazývané tiež aj Sväté vrchy, ktoré boli
budované v 1. polovici 17. storočia – napríklad Kalwaria Zebrzydowska v Poľsku.
39
Centrom výklenkovej kaplnky je nika s vyobrazením kristologického, mariologického alebo
hagiografického námetu zasvätenia. Kaplnka ako drobný sakrálny objekt sa formuje predovšetkým v 17. storočí ako jedna z rekatolizačnej obnovy zbožnosti. Stala sa súčasťou krížových
ciest a kalvárií ako tzv. zastavenie. Zaraďujeme ich medzi votívne kaplnky – zahŕňali v sebe
poďakovanie, prosbu a pod. Porov.: VAŘEKA, J. – FROLEC, V.: Lidová architektura. Praha
2007, s. 109.
40
Zastavenie č. 5 – Šimon z Cyrény pomáha Kristovi niesť kríž.
41
Zastavenie č. 3 – Kristus prvýkrát padá pod krížom.
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Vo farskej kronike sa uvádza, že: okolo cesty boly zasadené brezy a kriačky,
stredok cesty ale vysypaný štrkom drobným.42 K najvšeobecnejším drevinám
vysádzaným v blízkosti drobných sakrálnych objektov patrili predovšetkým
listnaté dreviny, akými sú napríklad breza, lipa, javor a i., nakoľko listnaté
stromy zaručujú nenáročnú starostlivosť.43 Vytvárajú tak kompozičný celok
vhodne zasadený v terasovitom teréne.
Posviacka Kalvárie sa uskutočnila pod vedením spišského biskupa Jána
Vojtaššáka 16. 9. 1934,44 v sprievode generálneho vikára Vendelína Húsku,
pápežského preláta Jozefa Tománoczyho a tajomníka Jozefa Kapalu.45 Slávnosti sa zúčastnili aj okolité farnosti. V centrálnej časti Kalvárie (pri korpuse
s Kristom) biskup odslúžil liturgiu a predniesol kázeň, ktorá bola zameraná
na význam krížovej cesty.46 Po skončení slávnosti odovzdal starostovi mesta
– Jánovi Kačurovi – vyznamenanie od pápeža Pia XI. na ktorom sa uvádza:
Jeho Svätosť, pápež Pius XI. považoval za vhodné udeliť kríž PRO ECCLESIA
ET PONTEFICE pánovi Giovannimu Kacsurovi, poverujúc ozdobiť jeho hruď
možnosťami uplatnenia. Vo Vatikáne. 19. august 1934, kardinál, štátny sekretár.47 Toto vyznamenanie má v súčasnosti v osobnom vlastníctve rodina
Kačuru.48 Nasledoval slávnostný obed na farskom úrade, kde boli pozvané aj
náboženské spolky pôsobiace v meste. Zároveň všetkým prítomným oznámili,
že sa na Kalvárii bude každoročne v deň posviacky konať odpustová slávnosť
spojená s udelením plnomocných odpustkov.49
Hoci išlo o veľkú slávnosť, je zaujímavé, že profesor Šmálov uvádza mylnú informáciu, že v čase písania jeho práce (1948) sa v okrese Stará Ľubovňa nachádza iba jediná Kalvária v Kolačkove (1942).50 Počas socialistického
režimu sa tieto slávnosti nevykonávali a pobožnosti boli súkromnou záležitosťou obyvateľov, ktorí aj napriek zákazu chceli Kalváriu zachovať ako súčasť
ľudovej zbožnosti.
Anna Melkovičová (*1937) sa v roku 1952 zúčastnila poslednej oficiálnej
bohoslužby na Kalvárii počas sviatku Povýšenia sv. Kríža so sprievodom, ktorý
Historia Domus.
Porov.: CÍLEK, V.: c. d., s. 74.
44
Tento deň sa uvádza pri posviackach kalvárií. Porov.: SZILÁGYI, I.: Banskoštiavnická kalvária
a jej zobrazenia, Budapešť 2007, s. 12.
45
Historia Domus.
46
V súkromnom živote biskup Vojtaššák prispieval na rekonštrukciu kalvárií. Porov.: ŠMÁLOV,
J.: Ružomberská kalvária, s. 45.
47
Ide o vyznamenanie zlatý Kríž Bene merenti. Porov.: OGURČÁK, Ľ.: Farská kronika. In: Ľubovnianske noviny. 2002, XXVIII. Ročník, 17, s. 4.
48
Správcom tohto vyznamenania je dnes vnuk Jána Kačuru, Albert Schneider.
49
Historia Domus.
50
ŠMÁLOV, J.: Ružomberská kalvária, s. 48.
42
43
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viedol správca farnosti Viktor Kušnír spoločne s kaplánom Viktorom Gašajom.
Spomína na túto udalosť ako mimoriadnu slávnosť: Sprievod tvorili slobodní
chlapci a dievčatá. Chlapci boli oblečení v bielych košeliach s čiernymi nohavicami a niesli kríž. Dievčatá mali biele blúzky a čierne sukne. V nasledujúcom
roku, keď bol v meste správcom Ľudovít Bakoš, tiež zorganizoval bohoslužbu na Kalvárii, ktorá ale bola skromnejšia a po slávení všetkých prítomných
poprosil, aby nešli domov v sprievode, ale súkromne, nakoľko stretnutia boli
zakázané. Na Kalvárii sa tiež každoročne konala pobožnosť počas veľkonočných sviatkov, tzv. Nočné bdenie s Kristom.51 Od roku 1953 sa nerobili žiadne
slávnosti, navštevovali sme toto miesto v malých skupinkách. Kňaz sa s nami
pobožností nezúčastňoval, no aj napriek tomu sme po skončení chodievali ku
fare v malých skupinkách. Do dnešného dňa mám v pamäti, ako nám farár dával požehnanie cez okno tak, aby ho nevideli príslušníci ŠTB. Bolo však bežné,
keď zastavovali nás, kládli nám rôzne otázky a niektorých brali na výsluch.
Zánik cestnej siete, na ktorú boli viazané drobné sakrálne objetky, často
znamenal koniec aj ich existencie.52 Opravu ciest prevádzali dobrovoľníci, ktorí na vlastné náklady rekonštrovali zničené drobné sakrálne objekty.
Helena Akimjaková (*1936) aj napriek oficiálnemu zákazu každoročne
organizovala pobožnosti na Kalvárii: Pamätám si, že počas stavebných prác
zničili aj cestu na Kalváriu a nedalo sa tam dostať. Napriek tomu dobrovoľníci, medzi nimi môj manžel so synom, obnovili prístupovú cestu. Mohli sme
pokračovať v tradícii a aj napriek zákazu sme sa tam stretávali. Modlitby nám
pripravoval správca farnosti Viktor Trstenský.
Oficiálna liturgia a pobožnosť krížovej cesty sa konala po novemborovom
prevrate v roku 1990, ktoré obnovil správca farnosti Ľudovít Piovarči (*1933
– †2014). Napriek tomu, že v súčasnosti je využívaná ako sakrálne miesto,
jej stav je nevyhovujúci, nakoľko je potrebná rozsiahla rekonštrukcia. Taktiež obytná zóna nachádzajúca sa v tesnej blízkosti narúša autenticitu tohto
miesta.53
V súčasnosti totiž môžeme vnímať, že existujú dva prvky vo vnímaní
drobnej sakrálnej architektúry. Prvým je pretrvávajúci nezáujem a druhým
je znovuobjavená jej výnimočnosť v ľudovej zbožnosti. Je známe, že kaplnky, Božie muky, kalvárie a krížové cesty nie sú monumentálne diela, no tieto
malé objekty sú vyjadrením dejín každodennosti. Pamiatkový zákon definuje
Nočné bdenie spočívalo v pripomenutí si Ježišovho utrpenia v Getsemanskej záhrade, prichádzali za sprievodu na kalváriu, modlili sa a spievali v trvaní od 22:00 - 00:00.
52
Porov.: HÁJEK, T. – BUKAČOVÁ, I.: c. d., s. 50.
53
Okrem toho sa v katastrálnom pláne mesta nachádza návrh na výstavbu obytnej zóny na pozemku Šibeničnej hory. Porov.: IBV – Šibeničná hora – Stará Ľubovňa. [online]. [cit. 2014-12-09].
Dostupné na: http://www.mitura.sk/referencie/ibv/ibv-sibenicna-hora-stara-lubovna.html
51
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väčšinu sakrálnych objektov ako kultúrne pamiatky.54 Objekty lokálneho
významu, ktorou je tiež Kalvária v Starej Ľubovni, spravidla nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky a nie sú evidované v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR.55 Sú vnímané ako pamätihodnosti mesta alebo obce
a preto im nie je daná individuálna ochrana.56 Avšak posvätnosť a dôležitosť
malého sakrálneho objektu je daná tým, že odkrýva nielen charakter miesta
alebo krajiny, ale aj človeka, ktorý z neho spravil jedinečné mystérium.

Na Slovensku sa týka ochrany kultúrnych pamiatok zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákon č. 543 / 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
55
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu umožňuje v paragrafe 14, ods. 4 viesť tzv.
evidenciu pamätihodností obce, v ktorej sú zahrnuté hnuteľné, nehnuteľné veci, kombinované
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa
viažu k histórii a osobnostiam obce. V súčasnosti Komisia pre pamätihodnosti mesta v Starej
Ľubovni podala návrh o zaradenie kalvárie medzi pamätihodnosti mesta.
56
Skupina mladých turistov sa rozhodla spropagovať toto miesto prostredníctvom celosvetovej
hry Geocaching. Geocaching [anglicky džiokešin, slovensky geokešink] je hra na hranici športu a turistiky, ktorá spočíva v použití navigačného systému GPS pri hľadaní skrytého objektu
zvaného keška (angl. cache), o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Pri hľadaní sa
používajú bežné turistické prijímače GPS, príp. mapy. Najväčším prínosom hry pre kešerov je
pobyt v prírode a spoznávanie zaujímavých miest v blízkom aj ďalekom okolí. Porov.: Geocaching na Slovensku. [online]. [2014-12-01]. Dostupné na: www.geochaching.com
54
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KARPATHEN-POST A VEĽKÁ VOJNA
Peter Zmátlo
Je 8. novembra 1914. Teda presne pred 100 rokmi. Skúsme sa vžiť do tohto
roku, do tohto dňa. Ľudia sa dostali do víru vojny. Na frontoch Veľkej vojny
sa už bojuje viac ako tri mesiace. 8. novembra je živo na dvoch frontoch: tzv.
zajatie pri Basre, konflikt trvajúci od 5. do 21. novembra 1914 otvoril ďalší
front v Mezopotámii a Turecko vstúpilo do vojny proti dohodovým štátom.
Na západnom fronte sa uskutočnila prvá bitka pri Ypres (14. 10. až 22. 11.
1914) a tzv. „útek k moru“ (15. 9. až 24. 11. 1914). To boli aktuálne frontové
bojiská 8. novembra 1914. Ani na jednom z týchto miest nebojovali „naši“
rakúsko-uhorskí vojaci. Tí možno krátko oddychovali po útoku v Haliči proti
Rusom (23. 8. až 2. 9. 1914) a po spoločnom útoku s nemeckou armádou
na západné Poľsko na východnom fronte, ktorý skončil na konci septembra 1914. Ako o týchto udalostiach písali známe miestne noviny spišských
Nemcov Karpathen-Post (KP)? Tak predovšetkým písali o vlastnej c. k. armáde, resp. rakúsko-uhorskej armáde a aktivitách spojeneckej nemeckej armády.
Teda o ústredných mocnostiach, bloku krajín, ktorého súčasťou bolo i územie
Slovenska, teda aj Spiša.
8. novembra 1914 bola nedeľa, KP však vtedy vychádzali vo štvrtok, čo
bolo pred týždňom 5. novembra, resp. po týždni 12. novembra. 5. novembra uverejnili v rámci rubriky Feuilleton báseň Die letzten Zehn vom vierten
Regiment. Autorom bol Julius Mosen a v básni opisoval boj Poliakov proti
Rusom, keď zo 4. poľského pluku zostalo nažive len 10 vojakov. Toto číslo
obsahovalo i ďalšie články s tematikou vojny: Dr. Mamlock: Die Kleidung
des Soldaten. Hygienische Ratschläge (Oblečenie vojakov. Hygienické rady),
Das Zipser Volksschulwesen während des Krieges (Spišské národné školstvo
počas vojny – možno tu nájsť zoznamy učiteľov jednotlivých škôl, ktorí museli narukovať), Nachrichten von den Kriegsschauplätzen (Správy z bojísk
– KP ich preberali od Tlačovej kancelárie ministerského prezídia, v týchto
správach z 5. novembra 1914 informovali o začiatku rusko-tureckého konfliktu v Dardanelách, o činnosti nemeckej flotily, aktivitách rakúsko-uhorskej
armády na východnom (severnom) fronte a útoku Nemcov na západnom fronte). V rubrike Neuigkeitsbote (Posol noviniek) písali o zranení kežmarského
vrchného notára Kolomana Csibu, ktorý ho utrpel v bojoch pri Ivangorode
na východnom fronte, podobne zranený bol Karol Šovánka, úradník v Kežmarku, ten sa liečil a zotavoval na Morave. Písali tiež o vojenskom vyznamenaní
pre nadporučíka Arpáda Cserépyho, veliteľa 3. husárskeho pluku, ktorý bojoval na východnom fronte a bol tiež zranený. Vyznamenaný bol aj vlakvedúci
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(strojvodca) v 9. honvédskom pešom pluku Gustav Haberhern. Ďalšia je správa o Desideriusovi Binderovi, synovi kežmarského lyceálneho profesora Eugena Bindera, ktorý sa dostal do ruského zajatia pri Jaworowe na východnom
fronte. V tejto rubrike písali aj o odvodoch 24 až 36 ročných mužov na vojnu,
pričom v Spišskej župe ich bolo cca 4700 v tomto veku.1 Písali i o vojenskom
úrade v Budapešti, ktorý mal pre vojakov zabezpečiť vojenský odev na zimu.
Dočítať ste sa tu mohli taktiež o súkromnej poľnej pošte, ktorá fungovala
od 24. októbra 1914. Zaujímavé sú články o konzumácii chleba, múky a mäsa
v období vojny. V prvej línii jedli c. k. vojaci hustú hovädziu polievku, ktorá
pri jednej porcii musela obsahovať 40 dkg hovädzieho mäsa.
O týždeň neskoršie, 12. novembra 1914, sú informácie pre čitateľov KP
tiež bohaté na vojnové udalosti. Hneď na úvodnej strane je výzva Požičajte
vlasti! (Leiht dem Vaterlande!) od Ludwiga Dóczyho. Začiatok jeho úvahy
stojí za to citovať: „Das Vaterland führt einen Kampf, für den es alles aufbieten muß, wenn ein Ungarn bestehen soll.“ (Vlasť vedie boj, pre ktorý všetko
(úsilie) sa musí vynaložiť, keď jednotné Uhorsko musí vydržať (obstáť). „Es
handelt sich um Ehre, Sicherheit, Wohlfahrt, Zukunft, ja um die Vergangenheit
einer Nation, die in einem Punkte ihresgleichen nicht hat in der Vőlkerfamilie
Europas.“ (Ide o hrdosť, istotu, blahobyt, budúcnosť, áno o minulosť jedného
národa, ktorý v jednom bode jemu podobný v rodine národov Európy nemáme.) Myslel prirodzene na uhorský národ, ktorý je podľa neho jednotným
národom: „Ungarn ist die einzige Nation, die dem Blute nach allein steht
in der Welt der Zivilisation.”2
Toto číslo z 12. novembra 1914 obsahuje aj mnohé ďalšie príspevky týkajúce sa vojny a jej priebehu: Die Mobilität der Anleihe (Mobilita pôžičky),
Briefe vom Kriegsschauplätze (Listy z bojiska, článok obsahuje citácie listov
vojakov prevažne z Kežmarku z bojísk východného frontu, prevažne z Haliče),
pravidelná rubrika tlačovej kancelárie ministerského prezídia Nachrichten von
den Kriegsschauplätzen (v tejto časti: Veľké víťazstvo nad Srbmi, Veľké úspechy Nemcov v severnom Francúzsku, Správa zo severného bojiska – myslený
východný front a boje v strednom Haliči, správa o anglickom torpédoborci
Niger a zajatí jeho posádky nemeckou ponorkou pri Doveri, Nové úspechy
v Srbsku, správy zo západného frontu a bojov Nemcov s Francúzmi, posledná

1

2

Odvod brancov sa uskutočnil v Iglove (Spišskej Novej Vsi) od 25. novembra do 1. decembra
1914, prihlásilo sa 3943 mužov zo Spiša, z toho 1459 bolo odvedených, t. j. 37%, z nich 1075
sa dostalo k všeobecnej armáde, 384 k honvédskej armáde. Karpathen-Post, 11. 12. 1914, roč.
35, č. 50, s. 3.
DÓCZY, Ludwig: Leiht dem Vaterlande! In: Karpathen-Post (ďalej KP), roč. 35, 12. 11. 1914,
č. 46, s. 1.

242

Karpathen-Post a Veľká vojna

správa z tejto rubriky: Turecko vyhlásilo vojnu 12. novembra 1914 o 20,45
hod. Francúzsku, VB a Rusku). Rubrika Neuigkeitsbote je tiež bohatá na vojenské správy a informácie: Soldatentag (Deň vojaka – finančná zbierka
v rámci tohto dňa 1. novembra priniesla pre vojakov vo výške 433 korún 57
halierov); Verlustliste (Zoznam strát) 48 prináša zoznam obetí z pešieho pluku
67, ktorý bol doplnený novými vojakmi prevažne zo Spišskej župy. Nájdeme
tu mená Spišiakov ako Eugen Andraško, Ján Argalászi, Alexander Balász, Stefan Barilla, Jozef Csiszko, Andreas Devecska, Mathias Labay, Jozef Jaczko,
Johann Lapsanszky a iní; odvod brancov vo veku od 24 do 36 rokov v honvédskych kasárňach v Iglove (Spišskej Novej Vsi) – v článku je uvedené poradie brancov z jednotlivých obvodov – miest a dedín na Spiši, zo Spišskej
Novej Vsi bolo plánovaných 265 brancov, z Kežmarku 292, z Popradu 80;
reklama na viedenské noviny Volks-Zeitung, ktoré prinášali podrobné správy
z vojny.
Z uvedeného úvodu a prehľadu čísel KP pred a po 8. novembri je zrejmé,
že tento tradičný týždenník Nemcov na Spiši prinášal podrobné správy a informácie z bojísk prvej svetovej vojny už v prvých mesiacoch vojny a apeloval
na národné uhorské cítenie vojakov, ktorí bojovali v mene uhorského kráľa,
uhorskej koruny, v mene uhorského jednotného národa. V tomto duchu písali
tieto noviny i v ďalších týždňoch a mesiacoch. Ale poďme pekne od začiatku.
Obyvatelia v období vypuknutia prvej svetovej vojny v lete roku 1914 mali
len niekoľko foriem, ako sa dostať k potrebným informáciám. V každom meste
či dedine sa vyvesovali rôzne štátne nariadenia, obežníky a informačné letáky.
Nové informácie ohlasoval pravidelne i miestny hlásnik najčastejšie formou
bubnovania, za ktorým nasledovalo ústne podanie príslušných nových informácií. Informácie sa šírili, i keď neoficiálne, taktiež v miestnych kostoloch
(farnostiach) na sv. omšiach alebo počas konania miestnych trhov. Diskutovalo
sa aj v miestnych krčmách, kde sa tiež neoficiálne preberali nové informácie
zo spoločenského diania. Dôležitým zdrojom informácií sa stávala v čoraz
väčšej miere dobová tlač, či už miestna (regionálna) alebo celoslovenská
(uhorská), a to od 70. – 80. rokov 19. storočia, i na Spiši. Tlač však narážala
na veľkú prekážku – analfabetizmus (negramotnosť), ktorý bol rozšírený najmä na vidieku v chudobnejších častiach Spišskej župy, najmä na severe v oblasti Zamaguria. Vzdelaní (vzdelanejší) ľudia – to boli predovšetkým mestské vrstvy s príslušným vzdelaním i majetkom, ale i v mestách žila chudoba
bez vzdelania, bez znalosti čítania a písania.
V čase vypuknutia Veľkej vojny, v lete 1914, vychádzala na Spiši len nemecká a maďarská tlač. Najznámejšími novinami spišských Nemcov v tomto období bol týždenník Karpathen-Post, Maďari vydávali v Spišskej Novej
Vsi Szepesi lapok, v Levoči Szepesi hírnök (Zipser Bote), pre Tatry vychádzal
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Tátravidék, vychádzali naďalej aj najstaršie spišské noviny Zipser Anzeiger
(Szepesi értesítő – Spišský oznamovateľ). To boli jediné regionálne „mediá“
vtedajšej doby. Niektorí Spišiaci odoberali aj celoslovenské noviny, napr.
katolícke Slovenské ľudové noviny, národniari vydávali Národnie noviny, sociálni demokrati Robotnícke noviny, v Budapešti vydával M. Hodža Slovenský týždenník. To bola periodická slovenská tlač, z ktorej sa vtedajší Slováci
i Spišiaci mohli dozvedieť o vypuknutí prvej svetovej vojny. Tlač, noviny boli
teda dôležitým nástrojom a prostriedkom informovanosti gramotných občanov
o aktuálnom politickom a spoločenskom dianí. V našom príspevku sa zameriame na najstaršie nemecké noviny na Spiši Karpathen-Post (KP) a pozrieme
sa, ako informovali (či neinformovali?) o vypuknutí a priebehu prvej svetovej
vojny. Boli tieto správy o vojne a jej priebehu dostatočné, objektívne? Mohol
si vtedajší čitateľ KP urobiť dostatočne objektívny obraz o dianí a priebehu
Veľkej vojny? Alebo boli tieto vojenské správy len útržkovité, nepresné a zaujaté? Aj k takýmto otázkam by sme chceli zaujať stanovisko, pokiaľ to obsah
a zameranie sledovaného nemeckého týždenníka Karpathen-Post dovolí.
Týždenník KP bol najstarším periodikom nemeckej menšiny vychádzajúcim v oblasti Spiša, ktorý založili už v roku 1879 v Kežmarku,3 písaný bol
v nemeckom švabachu. Čítali ho najmä miestni Nemci, menej i miestni Maďari, Slováci, prípadne príslušníci ďalších menšín na Spiši. Z týchto národností vtedajšieho Spiša by sme našli najmä medzi Slovákmi značný počet negramotných ľudí, ktorí žili predovšetkým na vidieku a na severe Spiša, ako sme
už uviedli vyššie, v Zamagurí (tu dosahovali počty negramotných až 50 – 60%
všetkého obyvateľstva). Boli to najmä chudobnejší roľníci, v mestách boli
analfabetmi príslušníci mestskej chudoby. Tým všetkým bolo odopreté prečítať si aktuálne správy z novín, i tie o vypuknutí Veľkej vojny z 28. júla 1914.
Karpathen-Post písali prvý raz o vypuknutí vojny 30. júla 1914, v čísle 31
na titulnej strane v článku Im Zeichen des Krieges (V znamení vojny, viď.
príloha, obr. 1). Článok začínal symbolickou vetou: Die Würfel sind gefallen
(Kocky sú hodené). V prvých týždňoch po vypuknutí vojny v roku 1914, teda
v auguste až októbri, prinášal týždenník KP pravidelné informácie o dianí
na frontoch, prirodzene najmä o rakúsko-uhorskej armáde a jej bojoch proti
Srbsku, o bojoch nemeckej armády na západnom fronte i rakúsko-uhorskej
a nemeckej na východnom fronte. Zavedené boli nové rubriky informujúce
o vojne, pričom najdôležitejšia bola už spomínaná Nachrichten von den

3

Týždenník Karpathen-Post bol označený v hlavičke ako Wochenblatt zur Förderung volkswirtschaftlicher gesellschaftlicher und touristischer Interessen (Týždenník pre podporu národohospodárskych, spoločenských a turistických záujmov). Jeho zánik je spätý s odsunom a odchodom
miestnych spišských Nemcov na sklonku druhej svetovej vojny roku 1945.

244

Karpathen-Post a Veľká vojna

Obr. 1: Titulná strana Karpathen-Post z 30. júla 1914, kde v článku Im Zeichen des Krieges prvý
raz tento nemecký spišský týždenník informoval o vypuknutí prvej svetovej vojny.
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Kriegsschauplätzen (Správy z bojísk), ktorá prinášala podrobné správy tlačovej kancelárie ministerského prezídia z diania na vojenských frontoch.4
Rubrika Neuigkeitsbote (Posol noviniek) tiež prinášala krátke informačné
články z vojenských frontov. Na pokračovanie písal články o začiatku vojny
stredoškolský profesor kežmarského lýcea Dr. Georg Kronhecz pod názvom
Nach der Kriegserklärung von Paris nach Késmark (Po vyhlásení vojny z Paríža do Kežmarku).5 Dňa 18. augusta, deň narodenia uhorského kráľa Františka Jozefa, vyhlásila uhorská vláda za Deň vojaka (Soldatentag), kedy sa
organizovali materiálne a finančné zbierky pre vojakov bojujúcich na frontoch
Veľkej vojny.6
Vojna ovplyvňovala i samotné noviny a ich vydávanie. Už 27. augusta
1914 uverejnila redakcia (administrácia) KP oznam pre čitateľov (An unsere Leser!), že ilustrovaná zábavná príloha „Illustrierte Unterhaltungsbeilage“
nevyjde v dôsledku „víru vojny a z toho vyplývajúceho narušenia dopravného
styku“.7 Bol tu i ďalší dôvod – túto zábavnú prílohu odoberali z Berlína, kde
bola prirodzene napätá situácia po vypuknutí vojny. Tiež v 35. čísle z 27. augusta 1914 uverejnili KP reklamu kežmarského kníhkupectva Wiesnera na „Karten für den europäischen Krieg 1914“ (Pohľadnice z európskej vojny 1914).
Osobnú korešpondenciu (súkromné listy) od vojakov z frontov i opačným
smerom – od ich rodinných príslušníkov smerom na front – zabezpečovala
košická pošta bežným stykom. Prvým občanom Kežmarku zraneným vo vojne proti Srbom bol „vedúci miestnej ziskovej fabriky“ Desider Glasel, ktorý
bojoval v 16. karabinierskom pluku a zúčastnil sa dvoch bitiek (zranený bol
do nohy strelou z pušky).8 Prvým zraneným vojakom z Ľubice pri Kežmarku bol Deziderius Scholtz, syn vojenského inšpektora Gustáva Scholtza.9
Zraneným bol aj Walter Majunke, syn spišskosobotského architekta Gedeona Majunkeho (zranil sa v druhej bitke pri Ľvove v Haliči, bol kadetom 35.

4

5

6
7
8
9

Prvý raz tieto správy uverejnili Karpathen-Post v č. 36 z 3. septembra 1914 pod názvom Neueste
Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. Okrem iného priniesli v tejto správe z vojny aj informáciu o bojoch na východnom fronte, kde zajali vojaci centrálnych mocností 18 600 ruských
vojakov, 200 vojenských diel, veľa vojenského materiálu, 4 automobily, zmocnili sa i ruskej
vojenskej kancelárie armádneho zboru a ukoristili mnohé cenné tajné dokumenty. Zo západného
frontu – francúzska vláda i prezident Francúzska Poincaré utiekli z Paríža do Bordeaux. Potom
od č. 37 z 10. septembra 1914 s názvom Nachrichten von den Kriegsschauplätzen (Mitteilungen
des Pressebureaus des Ministerpräsidiums).
KRONHECZ, Georg: Nach der Kriegserklärung von Paris nach Késmark. In: KP, 13. 8. 1914,
roč. 35, č. 33, s. 2-3, ďalšie časti: KP, 3. 9. 1914, č. 36, s. 2; 10. 9. 1914, č. 37, s. 2.
KP, 20. 8. 1914, roč. 35, č. 34, s. 2.
An unsere Leser! In: KP, 27. 8. 1914, roč. 35, č. 35, s. 2.
KP, 27. 8. 1914, roč. 35, č. 35, s. 3.
KP, 3. 9. 1914, roč. 35, č. 36, s. 3.
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delostreleckého pluku c. k. armády).10 Postupne v ďalších týždňoch a mesiacoch zranených vojakov pribúdalo, umiestňovaní boli najmä v nemocniciach
v Spišskej Novej Vsi a Levoči. Prichádzali z východného haličského frontu.
I tabaková továreň v Spišskej Belej zabezpečila vo svojich priestoroch nemocnicu pre 50 zranených vojakov, pričom už v polovici septembra 1914 boli
všetky postele v tejto dočasnej nemocnici obsadené.11 Postupne však pribúdalo správ i o „hrdinských“ úmrtiach, nielen zraneniach, vojakov zo Spiša.
15. októbra 1914 priniesli KP smutnú správu o úmrtí honvédskeho poručíka
Gejzu Meltzera, syna popradského mestského vrchného notára Gustava Meltzera. Mal len 23 rokov. I „hrdinských“ úmrtí postupne pribúdalo... Na východnom fronte zomrel aj syn mestského sudcu vo Veľkej pri Poprade Mar
Peschka Pavol Peschkó, mal 24 rokov.
Prvou vojenskou trofejou na Spiši vystavenou v Kežmarku bola vojenská
čiapka ruského vojaka. Doniesol ju stredoškolský profesor kežmarského lýcea
Samuel Vanczik, ktorý sprevádzal do Kežmarku ruský transport so zajatcami.
Vojenská trofej bola vystavená v miestnom kníhkupectve Wiesnera a tešila
sa vraj veľkému záujmu.12
Vojna mala odraz i v kultúre, konkrétne v novinách v poézii. Už v roku
1914 začal týždenník KP uverejňovať básne s vojenskou tematikou (Grüßlied,
Soldaten-Lied).13 Vojenské udalosti sa nepriaznivo prejavili aj v ekonomike,
jej výkonnosť začala klesať v Rakúsko-Uhorsku už roku 1916, čo sa prejavilo
aj vo zvýšení predplatného pre KP: ročné predplatné sa zvýšilo z 8 na 10 korún (pre čitateľov z Rakúsko-Uhorska z 8 na 10, pre Bosnu a Hercegovinu
z 9 na 10, polročné zo 4 korún na 5 korún, jedno číslo stálo naďalej 20 halierov). Predplatné zvyšovali i ďalšie noviny na Spiši – Szepesi lapok, Szepesi
hírnök (Zipser Bote).
KP prinášali články o rôznych témach týkajúcich sa vojny – o hrdinskej
smrti vojenských dôstojníkov c. k. armády, o zimnej pomoci (oblečenie) pre
vojakov (zoznamy občanov, ktorí prispeli v rámci tejto pomoci, išlo najmä
o členky Kežmarského ženského spolku), o poľnej pošte (fungovala od 17.
septembra 1914), o transportoch zranených vojakov. Pravidelne uverejňovali zoznamy padlých a ranených (Verlustliste) vojakov zo Spiša, písali o využívaní vojenských poštových holubov, o opatreniach proti epidémii cholery,
o vojenskom materiáli, ktorý posielali USA dohodovým štátom. Písali a vyzývali, aby občania ponúkali, resp. darovali vojakom rôzne užitočné veci, mohli

10
11
12
13

KP, 8. 10. 1914, roč. 35, č. 41, s. 3.
KP, 17. 9. 1914, roč. 35, č. 38, s. 4.
KP, 3. 9. 1914, roč. 35, č. 36, s. 3.
KP, 17. 9. 1914, roč. 35, č. 38, s. 1.
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im ich poslať, napr. ďalekohľady. Uverejňovali výzvy (Kriegsbedarf!!!) pre
krajčírov z Kežmarku i okolia, ktorí vlastnili veľké (ťažké) šijacie stroje, aby
sa zamestnali vo firme Karla Weina v Kežmarku za účelom šitia pre vojakov
na frontoch. V ďalších článkoch apelovali na vedomie povinnosti v ťažkých
vojnových časoch,14 povinnosti voči štátu, voči panovníkovi, monarchii – ísť
za nich bojovať, ale i doma v civile poctivo pracovať. K tejto povinnosti je
potrebné, písal F. Hefty, vychovávať už deti v školách. Noviny uverejňovali
v prvých mesiacoch vojny aj rôzne reklamy, napr. pre vojnových invalidov
(od mája 1915 mohli pracovať ihneď ako vrátnici vo firme Karola Weina
v Kežmarku). Príklady ďalších článkov, resp. tém súvisiacich s vojnou: Der
Krieg und die Schulen (Vojna a školy), Die Kartoffel – das Kriegsbrot (Zemiaky – vojnový chlieb),15 Aufruf! (Výzva – z 18. novembra 1914 pre občanov
Kežmarku, aby prispeli na vojenskú pôžičku formou dlhopisov, pripravil ju
minister financií a vyhlásil mešťanosta Kežmarku Otto Wrchovszky). V súvislosti s vojnou a bojom Turecka na strane centrálnych mocností písali v KP
aj o sunnitoch a šíitoch, dvoch „bratoch“ islamu.16
Ďalšie články a témy z rokov 1914 – 1916: Die Aufbewahrung von Wertpapieren in Kriegszeiten (Úschova cenných papierov v období vojny), Spendet
Weihnachtsgaben für unsere Soldaten! (Šetrite vianočné darčeky pre našich
vojakov!), Vollständiger Zusammenbruch der russischen Offensive in Polen
(Úplné zrútenie ruskej ofenzívy v Poľsku), Zur Frage der Bilanzen im Jahre
1914 (K otázke bilancie v roku 1914), Die kriegführenden Staaten (Štáty
vedúce vojnu – 780 mil. obyvateľov zasiahla vojna v roku 1914, 24 mil. zbraní, 50 000 kanónov, 10 mil. koní, denne muselo 30 000 detí utekať pred bojmi, za prvých 5 mesiacov vojny: 250 000 mŕtvych vojakov, milión zranených, milión zajatcov a nezvestných), Exotische Kriegsgefangene. Der heilige
Krieg und die indischen Mohamedaner (Exotickí vojnoví zajatci. Svätá vojna a indickí mohamedáni), Die Kriegsgefangenen. Wie lange wird der Krieg
dauern? (Vojnoví zajatci. Ako dlho bude trvať vojna?, článok z januára 1915
– vtedy na to nevedel nikto odpovedať), Neutralitätsbewegungen in Amerika,
Die Karpathen-Schlacht ist zu unseren Gunsten entschieden, Geographie des
Weltkrieges (článok na pokračovanie, autorom bol prof. Michael Haltenberger,
z maďarčiny preložil Franz Dénes), Siegreiches Vordringen unserer Offensive.
Vernichtung der 3. russische Armee. 50 000 Gefangene (KP, 6. 5. 1915), Brief

14
15

16

HEFTY, Fr.: Pflichtbewußtsein – Pflichterfűllung. In: KP, 1. 10. 1914, roč. 35, č. 40, s. 1-2.
Anglicko plánovalo vyhladovať Nemecko, ktoré bolo najväčšou „zemiakovou“ krajinou sveta.
Len v Nemecku a Rakúsko-Uhorsku, teda v týchto dvoch krajinách, sa ročne spotrebovalo viac
zemiakov ako vo všetkých ostatných európskych krajinách.
WEISSBURG, Julius: Sunniten und Schiiten. In: KP, 26. 11. 1914, roč. 35, č. 48, s. 1-2.
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eines 48-er Honvéds, Wie sollen wir in Kriegszeiten leben? (KP, 29. 7. 1914),
Bitte! (zbierka tabaku, cigariet, vína, pohľadníc a peňazí 18. augusta – Deň vojaka, zbierku vyhlásil kežmarský Ženský spolok pre kežmarský Červený kríž,
zbierka určená pre zranených vojakov, KP, 12. 8. 1915), Brest-Litowsk erobert (Brest-Litovsk dobytý, KP, 26. 8. 1914), Warme Schutzkleider für unsere Soldaten (KP, 23. 9. 1915), Die Fliegen von Rawa-Ruska. Ein Klagelied
aus Galizien (KP, 30. 9. 1915), Die Schule der Kriegsinvaliden (KP, 11. 11.
1915), Weihnachten am Schlachtfelde (KP, 18. 11. 1915), Bilder aus Galizien
(na pokračovanie, autor Julius Mohr, KP, 2. 12. 1915), Feldpostbrief aus der
Bukovina (KP, 3. 2. 1916), Ein Tag im eroberten Belgrad (Deň v dobytom
Belehrade, KP, 24. 8. 1915), Die Bagdadbahn (KP, 24. 8. 1915), Ungarische
Soldatenlieder in Deutschland (KP, 20. 4. 1916), Der Broterwerb nach dem
Kriege (Obživa po vojne, KP, 22. 6. 1916). Americkí Slováci z Philadelphie
z USA chceli podarovať pre vojnové vdovy a siroty na Spiši 9355 korún (október 1916).
Od roku 1917 rapídne poklesol počet príspevkov venovaných vojne. V roku 1917 ich bolo len zopár:17 Založenie pomocného miesta Červeného kríža pre Spiš (22.3.1917), Cukor bude drahší18 (12. 4. 1917), Pomník hrdinov
na kežmarský cintorín (12. 7. 1917), Všetko pre našich vojakov! Výzva a prosba! (29. 11. 1914, výzva pre zbierku oblečenia pre vojakov), reklama: 7. vojenská pôžička, krátke správy o zranených a mŕtvych z frontov. V roku 1917
kritizovali v novinách KP napríklad aj tanečné večierky v období vojny.
Situácia s príspevkami s vojenskou tematikou v zmysle ich kvantity sa nezlepšila ani v roku 1918, práve naopak: Kráľ o mieri s Ukrajinou (14. 2.), menovania (povýšenia) vojakov, krátke správy o zranených či mŕtvych z frontov,
Nový zákon o vojenskom zabezpečení (30. 5.), Vojenský album c. k. 85. pešieho
pluku, 8. uhorská vojenská pôžička. V septembri 1918 zdraželo opäť predplatné: ročne na 18 korún (predtým 10), polročné na 9 korún (5), jedno číslo
na 40 hal. (predtým 20 hal.). Objavila sa i krátka správa o španielskej chrípke
(na Spiši vypukla v júli 1918), v ďalšom čísle už uverejnili rozsiahly titulný
článok o tejto epidémii pod názvom Španielska chrípka (10. 10.). Je zaujímavé
(ale pochopiteľné), že KP neuverejnili žiadne informácie o konci vojny, resp.
o kapitulácii ústredných mocností Rakúsko-Uhorska a Nemecka. Na druhej
strane od októbra 1918 pribúdali články z aktuálneho politicko-spoločenského
a národnostného diania na Spiši namierené proti česko-slovenským snahám
o samostatný štát. Príklady: Proti česko-slovenským ašpiráciám (24. 10.),
Za nemecké Uhorsko! (31. 10.), Čo nám prorokovali Česi? (31. 10.), Vznik
17
18

Uvádzame už len slovenský preklad jednotlivých článkov.
Začali sa prejavovať naplno ekonomické a sociálne dôsledky vojny.
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národnej rady uhorských Nemcov (7. 11.), Priania nemeckého Uhorska (7.
11.), České ašpirácie a Liptov (7. 11.), Čo si prajú Slováci? (7. 11.). V týchto príspevkoch z novembra 1918 vyzdvihovali ich autori príslušnosť k Spišu,
lokálne spišiactvo (Zipserstvo), ale k uhorskému Spišu. KP podrobne písali
o aktivitách Hornouhorskej národnej rady nemeckých Maďarov (Uhrov)
(Oberungarischer Volksrat der Deutschungarn) (KP, 21. 11. 1918).
Z uvedeného jasne vyplýva, že najviac príspevkov s tematikou Veľkej vojny z hľadiska časového v KP uverejňovali hneď po jej vypuknutí v roku 1914,
menej v roku 1915 a potom od roku 1916 týchto príspevkov (článkov) rapídne
ubúdalo. Najmenej ich uverejnili v posledných dvoch rokoch vojny 1917 a
1918, kedy už nadšenie z vojny úplne vyprchalo a skôr bola len trpená a každý
sa modlil, aby skončila čím skôr. V tomto kontexte je potrebné tiež uviesť, že
na začiatku a v prvých rokoch vojny autori článkov v KP vojnu a bojovať za
svoju krajinu, vlasť považovali za občiansku povinnosť pre mužov, ktorí si
takto len plnili svoju povinnosť obetovať i život za kráľa a ríšu (für König und
Reich ihr Leben opfern), písali o drahej vlasti, domovine (teueres Vaterland).
Tento trend „Vaterlandu“ pretrvával až do konca vojny roku 1918, i keď sa v
posledných rokoch už často nezdôrazňoval.
Keby sme sa pokúsili zodpovedať na záver na otázky z úvodu, tak musíme
konštatovať, že týždenník KP informoval o Veľkej vojne na jednej strane podrobne (najmä zo začiatku po vypuknutí vojny a potom po celý zvyšok roku
1914), ale na druhej strane tieto správy a články boli neobjektívne, lebo písali
z pohľadu vlády, mocnosti, v tomto prípade Rakúsko-Uhorska, ako jedného
štátu z dvoch proti sebe bojujúcich mocenských blokov. Preto si objektívny
obraz o dianí na frontoch prvej svetovej vojny čitateľ KP nemohol urobiť. Boli
to len názory jednej bojujúcej strany, v tomto prípade rakúsko-uhorskej a nemeckej. Hoci to neboli vládne noviny uhorskej vlády, ale len regionálne spišské
periodikum, ako vládne sa často správali a podporovali jednoznačne uhorskú
vládu a jej politiku. A vyjadrovali názory tejto uhorskej vlády na vedenie vojny
a ďalšie vojenské otázky. Akékoľvek snahy (v súvislosti s česko-slovenským
pohybom od októbra 1918) o narušenie celistvosti Uhorska a v jeho rámci
Spiša úplne a striktne odmietali.
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SPIŠSKÁ TRAGÉDIA
Ján Petrík
V marci 2014 uplynulo sedemdesiatpäť rokov od udalosti, ktorá sa udiala
len deväť dní od vzniku prvého Slovenského štátu v roku 1939. Pri tejto príležitosti sa v Spišskom osvetovom stredisku konali prednášky pod názvom
Varovanie minulosti a zároveň bol v mestskom parku v Spišskej Novej Vsi
odhalený nový pamätník, ktorého autorom je Ing. Emil Labaj. Na pamätníku
sú vygravírované slová kaplána a katechétu na spišskonovoveskom gymnáziu
Františka Hadri-Drevenického z básne Našim mŕtvym...(Spišskonovoveským
padlým), ktoré autor napísal 24. marca 1939 ako reakciu na maďarský nálet
na mesto.
Udalosti, známe aj ako malá vojna, sú problematikou, ktorá donedávna
patrila medzi biele miesta v našich novodobých dejinách. Je preto namieste
poobhliadnuť sa opäť za udalosťami, ktoré súviseli s leteckou základňou
v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola považovaná v období pred druhou svetovou vojnou za „mekku“ slovenského letectva.
Počiatky vojenského letiska v Spišskej Novej Vsi
Moderné vojenské letisko v Spišskej Novej Vsi bolo dobudované v roku
1937. Pri jeho výstavbe sa preinvestovalo 12 miliónov korún, ktoré poskytla
československá armáda. Dôvodom jeho vzniku bola celková obranná doktrína
vtedajšej vlády prvej ČSR, ktorá rešpektovala územný charakter nášho štátu
a predpokladaného agresora. Stavbu vykonalo Zemské vojenské veliteľstvo
Košice, resp. jeho stavebné riaditeľstvo. Projektovú dokumentáciu vypracovala Vojenská projekčná kancelária v Prahe ešte v rokoch 1934 –1935.
Práce na letiskovej ploche začala realizovať 20. augusta 1934 stavebná
firma Ing. Skorkovský z Bratislavy. Železobetónové hangáre postavila v rokoch 1935 – 1936 stavebná firma Šašinka z Popradu. Stavba leteckých kasární bola v roku 1936 zverená firme Hájek a Winkelsberger z Užhorodu, ktorá
ju odovzdala v roku 1937. Firmy, ktoré práce vykonali, sa vyberali na základe verejnej súťaže. Svoj vklad prinieslo i mesto Spišská Nová Ves, ktoré
vykúpilo za účelom výstavby vojenského letiska pozemky na tzv. Birkwalde
za 400 000 korún a darovalo ich vojenskej správe. Na prácach pri výstavbe letiska sa podieľalo 300 robotníkov z mesta a okolia. Moderný letiskový
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komplex pozostával z dvojposchodovej budovy veliteľstva, dvoch jednoposchodových obytných budov pre mužstvo, obytného domu gážistov,1 troch
veľkých hangárov s dielenskými prístavbami, z dvoch garáží, materiálového
skladu, skladu pohonného materiálu, skladu bômb, kôlne a zo strážnice. Komplex bol vybavený fotolaboratóriom, meteorologickou stanicou, goniometrickou stanicou, modernými sociálnymi zariadeniami, telocvičňou a zátiším pre
mužstvo. V rámci jeho výstavby sa vybudovala cesta k letisku, most cez Hornád, elektrická prípojka, verejné osvetlenie, vodovod a kanalizácia. Také bolo
v tom čase moderné spišskonovoveské letisko, po ktorom by sme v súčasnosti
márne pátrali. Jeho trvanie bolo krátke, ale o to bohatšie.
Letecké jednotky privítali v Spišskej Novej Vsi veľkolepou slávnosťou
v nedeľu 31. októbra 1937 pred budovou Čs. štátneho reálneho gymnázia,
na ktorej sa okrem širokej verejnosti zúčastnili predstavitelia mesta na čele
s vtedajším starostom Rudolfom Drahovským, zástupcovia rôznych úradov,
spolkov a vojska. Na úvod generál Šidlík privítal novú leteckú jednotku
v Spišskej Novej Vsi. Po ňom vystúpil starosta mesta Rudolf Drahovský, človek ktorý mal najväčšiu zásluhu na tom, že tu vzniklo moderné vojenské letisko. Veliteľom leteckej jednotky, ktorá sa etablovala v Spišskej Novej Vsi, bol
kapitán Alois Zmátlo, ktorý vo svojom príhovore vyslovil spokojnosť z pobytu v Spišskej Novej Vsi. Aj keď letecký pluk 3, letka 12 z Košíc, využívala
letiskovú plochu už v letných mesiacoch rokov 1935 a 1936, až teraz začalo
letisko žiť intenzívnym životom. Bola tu zriadená pilotná a poddôstojnícka
škola.
Oficiálne bola vojenská správa letiska v Spišskej Novej Vsi zriadená prípisom č. j. 5283 Dův. 1937 z 11. 1. 1938, jej označenie bolo: Vojenská správa
letiska 51/VI – Spišská Nová Ves. Jej správcom bol ustanovený npor. let. Placka, ktorého vo funkcii vystriedal 6. mája 1938 podľa rozkazu ZVV Bratislava
č. j. 6025 Dův. let. 1938 kpt. let. Václav Kanta, veliteľ letky 49.
Prvé skutočné vzdušné stretnutie československého letectva s MKHL2 sa
uskutočnilo 25. októbra 1938 pri obci Hodžovo neďaleko Veľkého Medera.
1

2
3

Gážista – vojenská osoba (osoba z radov poddôstojníkov, práporčíkov a dôstojníkov) poberajúca
gážu – pravidelné finančné ohodnotenie (plat) za službu v armáde.
MKHL – Magyar Királyi Honvéd Légierő – názov maďarského vojenského letectva.
VHA Trnava, fond Štefánik, č. j. 3721/LP3, rozkaz náhr. peruti, č. 38 Piešťany: Dňa 23. októbra
t. r. pri výkone leteckej služby bola posádka lietadla Letov Š-328.237 poz. slob. ašp. Jaromír
Šotola a des. Ján Kello napadnutá stíhacím rojom maďarských lietadiel a lietadlo bolo pri obci
Hodžovo zostrelené. V troskách lietadla zahynul slob. ašp. Šotola Jaromír od letky 10. Česť
jeho pamiatke. Pilot lietadla des. poľný pilot Kello Ján pristál s horiacim lietadlom severne od
obce Hodžovo. Menovaný preukázal pristátím chladnokrvnosť a odvahu a snažil sa zachrániť
majetok do posledného okamžiku tým, že lietadlo neopustil a snažil sa za týchto okolností pristáť.
Je žiarivým príkladom všetkým svojim kamarátom. Menovanému udeľujem Pochvalné uznanie.
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V ten deň štartovalo z poľného letiska pri Komjaticiach na prieskumný let
lietadlo Š-328.237, ktoré pilotoval desiatnik Ján Kello s pozorovateľom slobodníkom ašpirantom Jaromírom Šotolom. Západne od obce Boďa, 11 km
od štátnej hranice v našom vnútrozemí, ho napadlo maďarské stíhacie lietadlo
Fiat CR. 32, od vyčlenenej letky 1/2 stotiny z Györu. Útočníkom, ktorý sedel
za riadením stíhačky, bol poručík Pongrácz István. Pilot, desiatnik Ján Kello,
bol pri dopade lietadla ranený. Pozorovateľ, slobodník ašpirant Jaromír Šotola,
sa stal prvou obeťou z radov letcov v boji proti budúcemu agresorovi.
Medzinárodná situácia koncom 30. rokov
Maďarská medzivojnová politika sa snažila o obnovu Uhorska. Intenzívne
živila mýtus o Uhorsku ako o maďarskom štáte, na ktorom vraj bola spáchaná
krivda. Neskôr s nádejou upierala zrak na Hitlera, usilujúceho sa o deštrukciu Versaillského systému. De facto popierala samourčovacie právo Slovákov
a celkovo bola destabilizačným prvkom stredoeurópskeho regiónu.
Keď na základe Mníchovskej konferencie 29. – 30. septembra 1938 zo
strednej Európy „vycúvali“ demokratické (súčasne i koloniálne) mocnosti
Francúzsko a Veľká Británia, ostalo rozhodovanie na nacistickom Nemecku
a fašistickom Taliansku. Viedenskou arbitrážou z 2. novembra 1938 ich predstavitelia pririekli vyše 20 % územia Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku. Ani s týmto ziskom sa však v Budapešti neuspokojili a chceli aj zvyšok oboch krajín. Tu mali Maďari plnú podporu Poľska, s ktorým chceli
vytvoriť spoločnú hranicu.
5. – 6. októbra 1938 rokovalo v Žiline vedenie HSĽS spolu so zástupcami
ďalších politických strán. Bol vypracovaný návrh ústavného zákona na autonómiu Slovenska. 7. októbra 1938 pražská vláda návrh prijala. Zavŕšil sa
dvadsaťročný zápas Slovákov o zmluvne dohodnutú autonómiu v spoločnom
štáte. Pražský parlament ovplyvnený výsledkami z Mníchova prijal 19. novembra 1938 zákon o autonómii Slovenska. Bolo však už neskoro. Autonómna vláda prevzala zodpovednosť za Slovensko, ale bez akéhokoľvek vplyvu
na československú armádu! Napriek veľkej snahe autonómnej vlády sa už
nepodarilo udržať územnú integritu Slovenska a Viedenskou arbitrážou 2. novembra 1938 stratilo Slovensko 10 390 km² svojho územia. Na základe protokolu podpísaného 1. decembra 1938 v Zakopanom prišlo Slovensko o ďalších
226 km² územia so 4 280 obyvateľmi slovenskej národnosti v oblasti Kysúc
(Čierne, Skalite, časť Svrčinovca), Oravy (Hladovka, Suchá Hora) a Spiša
(Javorina, Lesnica, Pieniny). Pochmúrna jeseň roku 1938 sa pod ťarchou politických udalostí prevalila do nového roku 1939. Slovenská otázka smerovala
k svojmu rozuzleniu.
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Po zložitých rokovaniach, ktoré trvali prakticky celú zimu, nadišiel marec
1939. Po udalostiach v noci z 9. na 10. marca (tzv. Homolov puč) a po návrate
Dr. Jozefa Tisa z cesty do Berlína zišiel sa v utorok 14. marca 1939 v Bratislave autonómny Snem Slovenskej krajiny, ktorý aklamačne vyhlásil Slovenský
štát. Ešte v ten istý deň bol prijatý zákon o samostatnom Slovenskom štáte.
Vráťme sa však na Spiš k udalostiam, ktoré predchádzali vyhlásenie samostatného Slovenského štátu. V noci z 9. na 10. marca prevzalo moc do svojich rúk vojsko a českí generáli. Ešte v tú istú noc prišlo do Spišskej Novej
Vsi množstvo českých četníkov, ktorí sa ubytovali v školách. Obyvateľstvo sa
10. marca prebudilo do rána, ktoré ich privítalo vyhláškou divízneho generála
Ondreja Mézla, veliteľa VI. zboru, ktorý sídlil práve v Spišskej Novej Vsi.
Vyhláškou bolo prakticky vyhlásené štatárium. Zakazovalo sa všetko, čo sa
zakázať dá, porušenie sa trestalo smrťou.4
Vyhláška však situáciu v Spišskej Novej Vsi neuspokojila. Naopak! Nakoľko bola sobota, a sobota bola a je v Spišskej Novej Vsi trhovým dňom,
mnoho ľudí z okolitých obcí poprichádzalo do mesta netušiac, čo sa deje a čo
sa stalo. Ozbrojené četnícke a vojenské hliadky boli tŕňom v oku bezbranných
občanov. Napriek prísnemu zákazu tvorili sa na uliciach väčšie či menšie skupiny obyvateľov. Pred radnicou sa zhromaždili príslušníci HG5 a aj keď ich
velitelia boli odvlečení a uväznení, napochytre zorganizovali čatu a do rúk
vzali slovenské zástavy. Ľud sa pripojil k nim, zástup mohutnel a rástol, nevynímajúc ženy dedinčanky s batohmi na chrbtoch. Zaznela Slovenská hymna
a za ňou Kto za pravdu horí.... Z Levočskej ulice vypochodovala ozbrojená
čata četníkov. Vojaci a četníci s nasadenými bodákmi rozháňali ľud, demonštrácii však nedokázali zabrániť. Zastavilo ju až 200 českých četníkov, ktorí
prišli do mesta v noci z 9. na 10. marca 1939. V skutočnosti to boli českí sokoli, ktorých obliekli do četníckych uniforiem a ktorí dostali rozkaz: „Nabíjet!“
Vtedy pribehol profesor miestneho gymnázia Jozef Brandobur a vyzval občanov, aby sa rozišli. Vďaka jeho zásahu sa podarilo zabrániť krviprelievaniu
a ľudia sa rozišli. K streľbe našťastie nedošlo.6 Samozrejme, že tieto udalosti
pozdvihli vlnu protičeských nálad, mládež strhávala štatariálne vyhlášky generála Mézla. Štatárium však odvolala až nová slovenská vláda a 14. marca
1939 českí „četníci“ Spišskú Novú Ves opustili. Ľud s napätím očakával ďalší
vývoj udalostí.
4

5
6

Veliteľ VI. sboru div. gen. Ondrej Mézl vydal túto vyhlášku. Spišské hlasy, roč. VI., 1939, č. 10
(11. 3. 1939).
HG – Hlinkova garda; HLG – Hlinkova letecká garda; HM – Hlinkova mládež..
Homolov puč z 9. na 10. marca 1939 však priniesol na Slovensku aj streľbu, pričom vyhasli životy nevinných občanov. V Bratislave padol četníckou guľkou 27-ročný Anton Kopal a 58-ročná
trafikantka. Streľba v Prešove si vyžiadala šesť ťažko a päť ľahko ranených. Pozri: JANAS, Karol: Okupácia Slovenska v marci 1939. In: Historická revue, roč. XIII, 2002, č. 8 – 9, s. 22 – 23.
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Maďarská agresia na Podkarpatskej Rusi
Ďalšia šanca na napĺňanie maďarského sna sa naskytla po 12. marci 1939,
keď dal Hitler maďarskému vyslancovi v Berlíne súhlas s anexiou zvyšku Podkarpatskej Rusi (od decembra 1938 autonómna Karpatská Ukrajina).
O dva dni, 14. marca, ju začali Maďari obsadzovať. Začala maďarská agresia
na Podkarpatskej Rusi. Po obsadení hlavného mesta Chust 15. marca rozpútali
krutý teror. Podľa niektorých údajov len v dňoch 16. – 17. marca postrieľali niekoľko stoviek zatknutých politických oponentov a ich telá nahádzali
do Tisy. Po zhodnotení celkovej situácie sa veliteľ čsl. vojsk na Podkarpatskej Rusi generál Lev Prchala rozhodol 15. marca ustúpiť. Aj ústupové boje si
však vyžiadali značné straty. Dňa 17. marca 1939 honvédov na poľskej hranici
privítala čestná rota poľského vojska. Spojenie Poliakov s Maďarmi však pre
Slovensko značilo hrozivé objatie. Dňa 18. marca mali Maďari obsadené už
kompletné územie Podkarpatskej Rusi a hľadali možnosti ďalšieho „odkrojenia“ zo Slovenska. Keďže Hitler rátal s existenciou Slovenského štátu, dostali
súhlas len na pričlenenie jeho okrajových území.
Vznik slovenského letectva a vojenská situácia
Po vyhlásení Slovenského štátu 14. marca 1939 nastalo delenie česko-slovenského štátu, jeho orgánov, ale aj armády a jej letectva. 17. marca 1939
začal odsun českých dôstojníkov, rotmajstrov a vojakov prezenčnej služby
zo Slovenska do Čiech. A naopak, Slováci sa presúvali domov na Slovensko.
Odovzdával sa materiál a organizoval odsun osôb. Nastal faktický rozklad
armády a jej dezorganizácia.
Po udalostiach 14. a 15. marca 1939 sa v krátkom čase rozpadla dve desaťročia budovaná štruktúra česko-slovenskej brannej moci. Nemeckí okupanti
rozpustili vojenské útvary v Čechách. Do rúk im padla ich vojenská materiálová báza. Letecké útvary prišli o 1630 lietadiel, z toho 1029 bojových, množstvo streliva, bômb, palubných zbraní, palubných rádiostaníc, dobre vybavené
letiská a kasárne. Nesmieme zabúdať ani na vyspelý zbrojný priemysel, ktorý sa v bývalom Československu budoval výlučne v Čechách a až v 30-tych
rokoch 20. storočia sa začal budovať aj na Slovensku. Zo šiestich leteckých
plukov (ďalej LP) bol na území Slovenska trvalo dislokovaný len jeden. LP
č. 3 pomenovaný po generálovi letcovi Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Celkom sa na Slovensku nachádzalo 358 lietadiel rôznej technickej hodnoty,
z ktorých časť nebola schopná letu. Novovymenovaný minister národnej
obrany pplk. gšt. Ferdinand Čatloš vytvoril pri svojom ministerstve letecké
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oddelenie, ktorého velením bol poverený major letectva Ján Ambruš. Funkciu
veliteľa LP č. 3 generála letca Dr. M. R. Štefánika prevzal od jeho českého
veliteľa, plukovníka letectva Gustáva Studeného, major letectva Karol Sojček.
Počet lietadiel LP č. 3, ak k nim prirátame aj lietadla četníckych leteckých
hliadok dislokovaných na Slovensku, tvorilo 220 až 230 lietadiel, z ktorých
len 82 bolo bojaschopných.
Ministerstvo národnej obrany chcelo do týždňa vyriešiť otázku odsunu
mužstva a do dvoch týždňov otázku vojenských gážistov českej národnosti.
Svedectvo o rozchode pilotov stíhacích letiek na spišskonovoveskom letisku
zanechal veliteľ Pilotnej školy II. v Spišskej Novej Vsi škpt. let. Josef Duda
v svojej knihe Velitel stíhacího letectva, ktorý sa neskôr stal veliteľom čs. stíhacieho letectva v rámci RAF vo Veľkej Británií. Vo svojej knihe píše: Stíhací
letky 45. a 49. v čele se svými velitelmi, vzlétly dne 14. brezna 1939 na stíhacích
strojích Avia B-534 letem v proudu, který trval 20 minut.7 Letky sa spoločne
vyfotografovali pred stíhacími lietadlami Avia B-534, ktoré mali vo výzbroji.
Vojensko-politická situácia v marci 1939
O maďarskej i poľskej hrozbe slovenskí predstavitelia tušili. Nový minister
národnej obrany pplk. F. Čatloš už 15. marca 1939 vydal rozkaz veliteľovi VII.
zboru v Banskej Bystrici mjr. J. Imrovi na zabezpečenie hraníc proti Maďarsku. Kľúčovú rolu v obranných plánoch mal zohrať VI. zbor so sídlom v Spišskej Novej Vsi, veliteľ pplk. A. Malár. Ten bol súčasne menovaný za veliteľa
Východnej skupiny a poverený organizovať obranu východného Slovenska.
Čatloš vyhlásil i mobilizáciu piatich odvodových ročníkov (1932 – 1936) pre
13 východných okresov. Boli to prví branci Slovenského štátu. Čoskoro sa
však ukázalo, že najvýchodnejšie hranice ostali nezabezpečené.
Viac prezieravosti a akcieschopnosti než v Bratislave prejavili v Michalovciach. Pod dojmom správ, že z Podkarpatskej Rusi sa Maďari chystajú prejsť
na Zemplín, sa už v podvečer 14. marca 1939 vyslali miestni funkcionári HSĽS
a HG a o 23. hodine dobrovoľnícku jednotku gardistov pod velením kapitána
Bonča a strážmajstra Potoša k hraniciam. Tí obsadili okolie hory Červenica
(kóta 164) pri Užhorode, kde sa zakopali. Tu prví obrancovia skutočne načas
zastavili, resp. pribrzdili, postup Maďarov. Za pár stoviek metrov štvorcových
územia však zaplatili krvavú cenu – 13 životov.
Už dňa 18. marca 1939 Maďari prekročili rieku Uh a pod zámienkou, že
vraj hranica nie je v teréne presne vyznačená, obsadili obce v údolí rieky, ktoré
boli od roku 1920 súčasťou Slovenska.
7

DUDA, M., Z.: Velitel stíhacího letectva. Praha 1993, s. 50.
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Vpád Maďarov 23. marca 1939
To, čo sa zdalo byť pred niekoľkými dňami nemožné, sa razom zmenilo
v skutočnosť. V noci z 22. na 23. marca 1939 maďarská kráľovská armáda
prekročila hranice Slovenska. Zdanlivý pokoj dvoch predchádzajúcich dní vyvolal trpké rozhorčenie, ale aj okamžitú pohotovosť našej, len deväťdňovej
brannej moci.
Otvorený útok bez vypovedania vojny začal ráno o 5.30 hod. Maďarské
vojská prekročili naše hranice, vpadli na naše územie z územia Podkarpatskej
Rusi. Prvé zoskupenie postupovalo v smere Malé Berezné – Ubľa – Stakčin,
jeho druhá časť v smere Veľké Berezné – Ulič – Starina. Druhé zoskupenie tiahlo z Užhorodu na Tibavu a Sobrance. Tretie od Veľkých Kapušian
na Čierne Pole a Pavlovce nad Uhom. Prienik Maďarov bol uľahčený aj tým,
že vo viacerých prípadoch postupovali s bielymi zástavami. Pohraničnú stráž
zmiatli aj tým, že postupovali v ukoristených uniformách čsl. armády. Maďari mali k dispozícii celkovo tri pešie a dva jazdecké pluky, tri hraničiarske
a tri cyklistické prápory, jeden motorizovaný a jeden prieskumný prápor. Tiež
stíhací letecký pluk a silné delostrelectvo (štyri del. pluky). Spolu asi 40 tisíc
mužov.
Aj teraz, ako v každej vojne v dejinách, sa našla zámienka či ospravedlnenie svojho činu. Maďarské ospravedlnenie znelo: Po obsadení Podkarpatskej Rusi a dosiahnutí poľskej hranice maďarskou armádou zostala nepokrytá západná časť obsadeného územia s dôležitou magistrálou Chust – Prešov
a nepokrytie železničnej trate vedúcej údolím rieky Uh, z Užhorodu na sever.
Agresiu na Podkarpatskej Rusi slovenská vláda podcenila. Po Viedenskej
arbitráži a po plnom diplomatickom uznaní Slovenska Maďarskom (15. 3.
1939) nepredpokladala, že by sa stala terčom vojenského útoku. Bojaschopnosť mladej armády bola slabá. Ako je známe, do roku 1938 bola armáda,
podobne ako četníctvo, predovšetkým českou záležitosťou, nástrojom českej
dominancie. Po odchode Čechov nastala situácia, že vojakom nemal kto veliť, zbraňovým systémom chýbala odborná obsluha. Naopak Maďari vedeli,
že tromfy – armádu, moment prekvapenia i súhlas Hitlera – majú vo svojich
rukách.
Dňa 22. marca ukončila činnosť slovensko-maďarská rozhraničovacia komisia, ktorá potvrdila dovtedajšiu spoločnú hranicu. Pre vládu to bolo ďalšie
nebezpečné uspokojenie. V tento deň odišli i posledné transporty s bývalými
čsl. dôstojníkmi a vojakmi českej národnosti.
Veliteľ VI. zboru pplk. gšt. Augustín Malár ihneď odišiel na východ, aby
osobne viedol boj našich jednotiek. Štáb na čele s náčelníkom štábu škpt. gšt.
Jánom Krnáčom pracoval bez odpočinku a bol v stálej permanencii.
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Letecká činnosť a boje 23. a 24. marca 1939
Po prieskumných letoch vykonaných 22. marca 1939 panoval 23. marca
1939 na leteckej základni v Spišskej Novej Vsi od skorého rána čulý ruch.
Skoro ráno vyslal veliteľ perute II./3 škpt. let. Alois Zmátlo trojčlenný stíhací
roj Avii B-534 od letky 49. na prieskum priestoru južne od Košíc. Jedným
z pilotov roja bol stíhací pilot Martin Žiaran. Roj letel po trase Spišská Nová
Ves – Prešov – Košice – Spišská Nová Ves. Prieskum však nezaznamenal
žiadny pohyb maďarského vojska. Doterajšie letecké prieskumy neboli koordinované s velením VI. zboru, bola to viac-menej snaha veliteľa perute II./3.
Letecké boje trvali celý deň 23. a 24. marca 1939. Sú opísané v publikácii
Spišská tragédia.8
Obete leteckých bojov:
23. marca 1939:
1. Prvá obeť leteckých bojov – por. letectva Ján Svetlík.
2. Druhá obeť leteckých bojov – des. letectva Štefan Devan.
24. marca 1939:
3. Tretia obeť, por. letectva Ján Prháček.
4. Štvrtá obeť, por. letectva Ferdinand Švento.
5. Piata obeť, slob. letectva Gustáv Pažický.
Bombardovanie Spišskej Novej Vsi
Podtatranská metropola sa v marcových dňoch roku 1939 stala druhou
Černovou. Bože, shliadni na národ svoj, čuj modlitbu za vykúpenie a šťastie
jeho... Bože, príjmi obeti naše a spas a vysloboď nás, daj nám žiť, aby sme
Ťa mohli vzývať svojimi rozohriatymi dušami, Tvojmu veľkému a vznešenému
Dielu odovzdanými ...Bože, nedopusť krivdy a pohany ľudu svojmu, Bože posilň, požehnaj milosti i lásky i ochrany Tvojmu ľudu po nebetyčnými Tatrami
... Krvou splácame cenu našej slobody, ó Bože, prijmi obete naše a posväť ich
v sláve a veľkosti zaslúženej ...9 Táto modlitba bola uverejnená ako úvodník
regionálnych novín Spišské hlasy, ktoré vyšli 1. apríla 1939 po bombardovaní
mesta Spišská Nová Ves. Úvodník citlivo vystihol náboženské cítenie ľudu
Spiša a tiež k tragédii, ktorá sa odohrala v Spišskej Novej Vsi 24. marca 1939
v podvečerných hodinách.
8
9

PETRÍK, Ján: Spišská tragédia. Martin 1999, s. 27 – 34.
Sláva hrobov našich. In: Spišské hlasy, roč. VI.,1939, č. 13 (1. apríl 1939), s. 1.
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Spomínané noviny opisujú priebeh bombardovania takto: V piatok dňa 24.
marca 1939 o 16,45 hod. bol prevedený maďarskými letcami nálet na letisko
v Spišskej Novej Vsi. Nálet bol prevedený 9 bombardovacími lietadlami typu
Caproni.10 Uvedené lietadlá prileteli zo smeru: vrch Muráň – Novoveská Huta.
Napadnuté boli tieto časti mesta: Madarasov sad, Ráthova osada, Píla pod
skalou, Kaplnková ulica, hradská do Huty, Teheľňa a Vilčurňa. Zhodené bolo
teda v oblasti letiska asi 400 zápalných púm zvaných žabky, ďalej asi 30 ťažkých trhacích a asi 80 ľahších trhacích bômb. Z nich mnohé v mokrom teréne
nevybuchli.
Kronika mesta Spišská Nová Ves zaznamenala túto udalosť nasledovne:
24. marca 1939 poobede o 17,15 hod. previedli Maďari bombardovanie letiska
v Spišskej Novej Vsi s ťažkými letúňmi. Útok bol uskutočnený v prúde trojčlenných rojov za sebou smerom z juhu na sever. Prvý roj zhodil v priestore pred
letiskom veľké množstvo zápalných púm. Ostávajúce dva roje previedli útok
ťažkými brizantnými bombami, a to dva razy. Posledný nálet, tretí, bol vykonaný guľometmi na lietadlá, ktoré boli rozostavené na letisku. Pri bombardovaní
zahynulo 5 vojakov a 6 civilných osôb. Zranených bolo 14 vojakov a 14 civilných osôb. Z ranených viacerí v nemocnici zomreli. Väčší požiar nevznikol, iba
na letisku zhorel sklad s drevom a jedným vojakom, ktorý bol práve po drevo.
Tento prvý bombardovací útok spôsobil medzi obyvateľstvom Spišskej Novej
Vsi úžasný zmätok a strach z blížiacej sa vojny.
Pri bombardovaní letiska v Spišskej Novej Vsi zahynuli tieto vojenské osoby:
poručík Mikuláš Udut
vojak Rudolf Belák
vojak Jozef Turza
vojak Viliam Svitnič
vojak Augustín Ďuračka
Obete, ktoré si bombardovanie vyžiadalo z radov civilného obyvateľstva:
Karol Platko
Jozef Horna
10

V Spišskej Novej Vsi sa všeobecne traduje (najmä u staršej generácie), že nálet uskutočnili
maďarskí letci na lietadlách typu - CAPRONI – talianskej výroby. Tento typ lietadla sa uvádza
aj v básni Valentína Beniaka, resp. iných dobových materiáloch. V skutočnosti boli v roku 1939
vo výzbroji bombardovacích letiek MKHL už moderné nemecké typy lietadiel Junkers Ju-86
K-2, čo potvrdzujú aj samotné maďarské pramene. Aj slovenská spravodajská služba nesprávne identifikovala maďarské bombardéry ako typ Caproni Ca-135. Ten používalo MKHL až od
roku 1940. Lietadla typu Caproni Ca-101 slúžili v Maďarsku a neskôr u MKHL od roku 1933.
V marci roku 1939 sa používali u leteckého útvaru 2 LÜH, ako cvičné a transportné a boli
neozbrojené.
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Mária Horváthová, rod. Melegová
Jozef Schneider
Jozef Potopa
Ďalších deväť osôb bolo následkom poranenia pri bombardovaní hospitalizovaných vo verejnej nemocnici Gustava Herrmanna v Levoči, z nich traja
svojim zraneniam podľahli:
Jozef Pavlík
Anna Potopová, rod. Schneiderová
Ludovít Vrábel
Ďalšie osoby, ktoré boli následkom poranenia pri bombardovaní hospitalizované v levočskej nemocnici, ale zranenia prekonali:
Ján Bankoš
76-ročný robotník – strelné poranenie hrudníka
Mária Melegová 13-ročná žiačka – strelné poranenie pravého ramena
Ján Potopa
40-ročný robotník – strelné poranenie hrudníka
František Slivka 25-ročný vojak – strelné poranenie hrudníka
Pavel Vandžura 23-ročný vojak – strelné poranenie brucha
Anna Vojtilová 20-ročná slúžka – mala strelné rany a popáleniny po celom tele, po ošetrení prepustená do domáceho liečenia
Pri bombardovacom nálete bolo ľahko poranených mnoho ďalších osôb,
ktorým ošetrenie poskytla ošetrovňa na letisku v Spišskej Novej Vsi. Vie sa
o poraneniach škpt. let. A. Zmátla, por. let. O. Ďumbalu, vojakov Hlucháňa, Molochovského, Martiška. Ošetrovňa ošetrovala zranených pod velením kapitána
zdravotnej služby Dr. Darvaša a des. ašp. Dr. Eberta, šéflekára II. perute. Vojak
Antonín Gergely začal následkom úrazu pri bombardovaní koktať.
V bojoch Malej vojny padlo:
5 letcov v leteckých bojoch na východe Slovenska
5 vojakov pri bombardovaní SNV
5 civilov pri bombardovaní SNV
3 civili zomreli na následky bombardovania v nemocnici v Levoči
21 vojakov padlo v bojoch proti Maďarom na východe Slovenska.
Spolu to činí 39 mŕtvych osôb. Maďarský prameň hovorí o 100 – 150
mŕtvych v pozemných bojoch a dvakrát toľko ranených.11

11

KLIMENT, Charles, K. – BERNÁD, Dénes: Maďarská armáda 1919 – 1945. Praha 2007, s.14.
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Skončenie bojov
Ultimátum zaslané slovenskou vládou 23. marca 1939 o 22.00 hodine
maďarskej vláde, v ktorom sa požadovalo zastavenie bojov na 8.00 hodine
ráno 24. marca 1939, konečne zobrali maďarské orgány na vedomie. Neskoro
a za cenu nesmiernych obetí.
24. marca 1939 o 20.50 hod. zaslal minister národnej obrany pplk. gšt.
Ferdinand Čatloš veliteľovi VI. zboru ďalekopisom tento rozkaz: Na žiadosť
maďarskej a z poverenia slovenskej vlády nariaďujem zastaviť ihneď bojové
akcie a streľbu. Doterajšie postavenie stoj čo stoj držte. Keby maďarské vojská útočili na vaše postavenie, prestáva dohoda a treba ich odraziť novým
bojom. Letectvo smie lietať až do ďalšieho rozkazu 5 km vzadu od našich bojových postavení a od štátnych hraníc vo vnútri štátneho územia. Presuny vojsk
a k prípadným zajtrajším akciám sa týmto nariadením nijako nerušia. Nesmú
vybočovať z vlastnej zostavy smerom k nepriateľovi. Dirigujem vám avizované
oddiely HG a vojenské jednotky k vašej dispozícii. Uvedomte o tom v potrebnom rozsahu i letectvo.
Plán spätného dobytia území nebol úspešný. Slovenské jednotky sa nevyrovnali maďarským ani početnosťou ani silou. Svoje zohral aj nedostatok
účinných zbraní. Dohodnuté prímerie malo vstúpiť do platnosti v nedeľu 26.
marca 1939 ráno, na žiadosť maďarskej vlády. Predtým i potom však pokračovali incidenty miestneho významu, delostrelecké a mínometné prepady.
Situácia sa upokojila až 31. marca 1939 a 1. apríla 1939 nariadilo ministerstvo národnej obrany demobilizáciu.
27. marec 1939 – pohreb obetí
V pondelok 27. marca 1939 padal v Spišskej Novej Vsi hustý dážď. Ani
ten však neodradil ľudí, aby sa zúčastnili pohrebu nevinných obetí piatkového bombardovacieho náletu na Spišskú Novú Ves. Pricestovali do mesta
z blízkeho i ďalekého okolia. Prichádzali na vozoch, automobiloch, vlakmi,
ale aj pešo. Okolo obeda bolo v Spišskej Novej Vsi približne desaťtisíc ľudí.
Prišli obyvatelia blízkych obcí Markušovce, Poráč, Huta, Teplička, Smižany,
Spišské Tomášovce, Arnutovce, Letanovce, Betlanovce, Vydrník, skoro celý
Spišskonovoveský obvod. Boli tu ľudia z celého Levočského okresu, Prešovčania, všetci študenti zo Spišskej Kapituly, delegácie z miest Gelnica, Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš, Kežmarok, Námestovo, Dolný Kubín,
Trnava, Bratislava a ďalší.
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Pohrebu sa zúčastnilo celé spišské kňazstvo na čele so spišským biskupom
Jánom Vojtaššákom, biskupským tajomníkom Kapalom, kanoníkmi, dekanmi, farármi i kaplánmi. Slovač sa manifestačne schádzala do smútočného až
dvadsaťtisícového zástupu. Na námestí pred radnicou bol vystavaný mohutný
katafalk. Autá postupne privážajú obete v rakvách. Radia ich vedľa seba. Sú
poprikrývané nespočetnými vencami od najbližších, vojska, úradov, organizácií a inštitúcií. Vanie akási sugestívna, uchvacujúca sila, ktorej účinok sa
javí na tvári každého Slováka. Vo veľkom kostole sa zhromaždilo kňazstvo
za prítomnosti Jána Vojtaššáka, spišského biskupa, a vdp. Kovalčíka, pplk.
duchovnej služby VI. zboru.
Pohrebné obrady sa začali o 15.00 hod. Vykonal ich spišský biskup Ján
Vojtaššák za asistencie spišského duchovenstva. Po úvodnej skladbe, ktorú
zahrala koterbašská12 banícka dychová kapela. Po úvodných obradoch zaznel
chorál spevokolu Cecília 50. žalmom, rozniesli sa slová trúchlivého Miserere.
Napokon zaspieval spevokol štátneho učiteľského ústavu Už život skončený.
Smútočné prejavy odzneli pri katafalku pred mestským domom (dnes radnica):
Za mesto Spišská Nová Ves prehovoril vládny komisár mesta Jozef Kuchár.
Za vojsko sa s obeťami rozlúčil pplk. gšt. Augustín Malár, veliteľ obrany
východného Slovenska a veliteľ VI. zboru, ktorý sem pricestoval priamo
z východného frontu. Svoju reč zakončil slovami: Svojou nevinnou krvou ste
skropili tú drahú slovenskú zem, v ktorej spite teraz sladko, vojaci, občania,
občianky. V mene našej slovenskej armády Vám želám, aby tá tvrdá, ale sladká
slovenská zem Vám bola ľahká! V mene slovenskej vlády vystúpil Alexander Mach, šéf úradu propagandy a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy. Menom
slovenského letectva prehovoril mjr. let. Ján Ambruš v tom zmysle, že letci sa
neboja smrti, oni sú privyknutí na obete. Za Hlinkovú leteckú gardu sa s mŕtvymi rozlúčil npor. let. Imrich Kubiš. Záverom ako najdojímavejší a zároveň
najpovzbudzujúcejší úkon odznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí, sprevádzaná i všetkých povznášajúcim hlasom biskupa Jána Vojtaššáka. Potom
sa sprievod pohol ulicami mesta Spišská Nová Ves na cintorín, kde spišský
biskup posvätil hroby a obrady pohrebné zakončil krátkou modlitbou. Po dokončení cirkevných obradov spevokol štátneho učiteľského ústavu zaspieval pieseň Bože svetov Stvoriteľu, a hneď za tým Slovenskú hymnu, ktorú
oduševnene spievalo celé smútočné zhromaždenie.

12

Koterbachy, dnes obec Rudňany.
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Záver
O udalostiach v marci roku 1939 sa v minulých režimoch hovoriť nesmelo, patrili k zamlčovanej národnej histórii. Mlčanie až za hrob, ignorácia obetí vlastného národa, neschopnosť pozrieť sa pravde do očí, to bola politika
od Beneša až po Husáka. Malá vojna a marcové udalosti roku 1939 skutočne
neboli náhodné, ale predstavovali pokračovanie maďarskej revizionistickej
politiky. Hlavným cieľom vládnucich kruhov v Budapešti v medzivojnovom
období bola revízia mierovej zmluvy z Trianonu, vrátane obnovy hraníc bývalého Uhorska. Od samého začiatku tohto procesu sa maďarská vláda uchádzala o pomoc nacistického Nemecka a tam ju aj nachádzala. Hlavným zámerom bolo rozložiť ČSR a medzinárodne ovládnuť Slovensko a Podkarpatskú
Rus. Vznikom Protektorátu Čechy a Morava a anexiou Podkarpatskej Rusi
zostalo Slovensko bez spojenia s malodohodovým Rumunskom. Naopak, náš
severný sused Poľsko sa usiloval o spoločnú hranicu s Maďarskom. Geopolitická situácia v obkľúčení dravých susedov bola viac než vratká. Neostávalo
nič iné, ako získať záruky a podporu najsilnejšieho z nich, ktorým bolo vierolomné nacistické Nemecko. 23. marca 1939 bola v Berlíne medzi Slovenskom a Nemeckom podpísaná Zmluva o ochrannom pásme medzi Nemeckou
ríšou a Slovenským štátom. Podľa tejto zmluvy nemecká branná moc obsadila
a kontrolovala územie medzi bývalou administratívnou Česko – Slovenskou
hranicou a riekou Váh na západnom Slovensku. Napriek tomu stratilo Slovensko ďalšie územie. 4. apríla 1939 muselo podpísať protokol o nových hraniciach. Prijatím tohto diktátu stratilo územie o rozlohe 1 056 km213 a 74 obcí
so 40 777 obyvateľmi slovenskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti, niečo
málo bolo Židov a Rómov. K maďarskej národnosti sa v dotknutých obciach
pri sčítaní obyvateľstva v roku 1930 hlásilo 309 osôb.
Môžeme konštatovať, že v prípade malej vojny bol osud k Slovákom krutý.
Nepripustil žiaden „reparát“. Po neúspešnom protiútoku 24. marca už ďalšiu
šancu na záchranu vlastného územia nedostali. Že rozkaz z Berlína na zastavenie bojov prišiel práve vo chvíli, keď do bojového pásma začali prúdiť tisíce
dobrovoľníkov, bolo už len trpkou iróniou osudu.

13

Maďarské pramene hovoria o 1 897 km2
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KAŽDODENNOSŤ ŽIVOTA NA SPIŠI
POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
Agnesa Žifčáková
Informácie o 100. výročí od vypuknutia prvej svetovej vojny prostredníctvom rôznych podujatí – výstavy, prednášky, projekcie dokumentárnych
filmov, rekonštrukcie vojnových bitiek, nové publikácie o Veľkej vojne, v médiách programy rôzneho žánru aj kvality – objavovali sa už od začiatku roku
2014. Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch bola témou odbornej
archívnej konferencie v Prešove.1 V prednáškach však nebol zastúpený pohľad na vojnové udalosti zo Spiša. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo výstavu k prvej svetovej vojne vo svojich priestoroch v Smižanoch.2
Učitelia na niektorých základných a stredných školách na hodinách dejepisu
a v levočských školách aj na hodinách regionálnej výchovy sa zaoberajú týmto
výročím v rôznych žiackych poznávacích projektoch a štátny archív im v tom
pomáha. Seminár Prvá svetová vojna a Spiš, organizovaný Spišským dejepisným spolkom, bol však jedným z mála verejných podujatí na Spiši, venovaných tejto významnej dejinnej udalosti.
Prvá svetová vojna, pred rokom 1938 známa ako Veľká vojna, bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov, trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra
1918. Postupne sa do nej zapojilo 33 krajín. Bojovalo sa prevažne v Európe,
tiež v Rusku, na Blízkom východe, ale aj v Afrike. Bol to dovtedy najväčší
vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Zmobilizovaných bolo viac ako 60 miliónov vojakov, z Rakúsko-Uhorska 9 miliónov, zo Slovenska 400 tisíc, čo
bola sedmina vtedajšieho obyvateľstva. Nevrátilo sa 69 tisíc (padlí, zajatí
a nezvestní) a 61 tisíc zostalo trvalo zmrzačených.3
Priame boje rakúsko-uhorskej armády proti ruskej armáde sa odohrávali na prelome rokov 1914/1915 na severovýchode Slovenska pri Bardejove,
Humennom, v okolí Sniny a Medzilaboriec. Spiš na šťastie nebol miestom
frontovej línie, ale pre obyčajných ľudí to boli rovnako veľmi ťažké štyri roky,
či boli boje v blízkom Poľsku v Haliči (Galícii) alebo teritoriálne na vzdialených miestach. Vojaci odvedení zo spišských miest a obcí boli nasadzovaní

1

2

3

XVIII. archívne dni v Slovenskej republike, Prešov 20. – 22. mája 2014, venované téme Prvá
svetová vojna v archívnych dokumentoch.
Názov výstavy: Spišiaci v prvej svetovej vojne – výstava v Národopisnom múzeu v Smižanoch.
Smižiansky hlásnik, roč. XXIII, č. 9, s. 5.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 – 1918 <http//: www.velkavojna.sk/news.php>.
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na rôznych európskych bojiskách: východného frontu v Rusku, západného
v Taliansku, balkánskeho v Srbsku aj inde.
Na Spiši nemáme výrazné hmotné pamiatky na prvú svetovú vojnu. V posledných decéniách prvá svetová vojna ani nebola nejako zvlášť zvýrazňovanou
výskumnou a študijnou témou. Aj v učebniciach sa jej venovalo iba toľko,
aby bol preklenutý prechod na učivo o vzniku Československa po rozpade
Rakúsko-Uhorska. Žijú potomkovia štvrtej generácie po priamych účastníkoch dejinnej udalosti. Odchádza druha aj tretia generácia potomkov, ktorá
mala možnosť spoznávať históriu vojny od priamych účastníkov, tzv. orálnou
metódou (oral history). Podstatnú časť nasledujúcich informácií sme získali
z rozprávania príbuzných priamych účastníkov vojny, z ich spomienok a zápiskov. V roku 1993 nám informátormi o Veľkej vojne boli starší občania
z Domaňoviec, Jamníka, Klčova a Odorína, narodení po roku 1905.4 Žiaľ, musíme konštatovať, že údaje z písomných prameňov Štátneho archívu v Levoči,
v ktorých sú zaiste konkrétnejšie zachované udalosti zo Spiša z r. 1914 – 1918,
sme využili len v nepatrnej miere. Najviac z nich sa nachádza v archívnom
fonde Spišská župa a dosiaľ nebol v nich uskutočnený podrobný výskum.
Písané sú v maďarskom jazyku, čo robilo najväčšiu prekážku pri ich štúdiu
zo strany širšej verejnosti, ale aj vedeckej obce.
Dokumenty z rokov vojny obsahujú údaje o vojenských, mobilizačných
a evakuačných opatreniach, o ubytovaní vojska vo verejných budovách, príprave priestorov na vojenské nemocnice, lazarety a cintoríny. Pri Spišskej
župe bol zriadený Župný ústredný výbor pre vojnovú pomoc. Z jeho pôsobenia sú v písomnostiach zahrnuté správy o vyhlasovaní rôznych zbierok, najmä
predmetov zo železa, vypisovanie vojnových pôžičiek, vyplácanie podpory
rodinám narukovaných vojakov, o verejnom zásobovaní, o súpisoch – a následných rekviráciách poľnohospodárskych produktov – obilia, zemiakov,
sena, slamy, domácich zvierat, určených na verejné zásobovanie a potravu
pre vojsko. Nariadil súpisy koní, vozov, ťažných psov na prevoz munície.
Osobitné sú vyhlášky o rekvirácii zvonov.5 Ich historická, umelecká či kultúrna hodnota ostala vtedy bez povšimnutia.
Aj v iných fondoch sa nachádzajú doklady vzťahujúce sa k vojnovým
udalostiam, napríklad v Slúžnovskom úrade v Levoči, v Spišskom Podhradí
a v Spišskej Novej Vsi. V ich agendách z rokov vojny prevažujú záznamy
o vojnových zajatcoch, o ich prideľovaní na veľkostatky, hlavne počas žatevných prác, o ich útekoch, o opatreniach proti zisteným dezerciám. V agen4

5

Informátori: z Domaňoviec Katarína Bednárová, Katarína Čujová, Štefan Ruman, Michal
Žifčák; z Klčova František Fabian; z Jamníka Ján Macejko; z Odorína Emil Kubina a Andrej
Kubina.
Štátny archív Levoča (ďalej len ŠA L), Spišská župa (ďalej len SŽ), Svetová vojna 1914 – 1918.
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de sú, zoznamy zajatcov určených na prácu vo fabrikách, ktoré prešli na vojenskú výrobu – v Krompachoch6 na zbrane a v Gelnici7 sa vyrábali reťaze
a šilo vojenské oblečenie.
V Spišskej Novej Vsi po vyhlásení vojny predstavitelia mesta usporiadali
prejavy a sprievody mestom na povznesenie nálady na vojnu, od ktorej očakávali upevnenie starých pomerov. Vytvárali tlak na obyčajných ľudí, aby išli
bojovať za ich ciele dobrovoľne. Pod tlakom takej falošnej propagandy, ale aj
vyhrážok o trestoch, ak neposlúchnu rozkaz narukovať, naši rodáci opúšťali
svoje rodiny. V rakúsko-uhorskej armáde mali bojovať za štát, ktorý im nedožičil občianskej ani národnej slobody, umierať za kráľa, ktorého nepoznali
a ktorý nepoznal ich. Stovky mladých chlapov, prevažne z roľníckych rodín,
odchádzalo na frontové jatky bojovať a umierať za cudzie práva a nie za svoje
záujmy.
Mobilizačné vyhlášky, výzvy, plagáty8 z augusta a septembra 1914 (niektoré boli tak zle preložené z maďarčiny, že boli pre obyčajných ľudí takmer
nezrozumiteľné), vyzývali mladých mužov, aby išli brániť svoju vlasť, cisára,
aby plnili brannú povinnosť, alebo aby dobrovoľne vstupovali do oddielov
domobrany, ku honvédom. Nemáme údaje o tom, že zo Spiša pochádzal nejaký väčší počet dobrovoľníkov. Keď koncom júla 1914, v čase žatvy, bola
vyhlásená mobilizácia ročníkov 1878 – 1891, poriadne to vydesilo mnohé
rodiny.9 Mládenci, živitelia rodín – otcovia, prevažne z nemajetných, obyčajných spišských, roľníckych rodín dostali povolávacie rozkazy. Väčšinu z nich
zaradili ku delostrelcom, kanonierom, pešiakom, už menej ku husárom. Miestami nástupov sa stali mestá Spišské Podhradie, Levoča, Spišská Nová Ves
a Kežmarok. Často sa spomína odchod do povestného 72. trenčianskeho pluku. Z dedín okolo Spišskej Novej Vsi a Levoče najviac odvedencov narukovalo
do 67. pešieho pluku do Prešova a do honvédskeho pluku č. 9. Odtiaľ sa dostávali na rôzne miesta bojov; do Haliče, Ruska, Rumunska, Talianska a inde.
V odvode prvej mobilizácie boli muži do 37 rokov. Všetci si mysleli, veď taká
bola vojnová propaganda, že vojna nebude trvať dlho. V tupej oddanosti nastupovali do nej. A tí, ktorí zostali doma boli radi, že na nich – zatiaľ – nedošlo.
Pred odchodom obyčajne išli na spoveď, aby dostali duchovnú útechu, slúžila
sa svätá omša. Pušky mali ozdobené kvietkom, kokardu na čiapkach, vyprevádzalo sa s hudbou.10 Dostali oblečenie a čižmy, o ktorých viacerí informátori

CHALUPECKÝ, I. – RAK, J.: Dejiny Krompách. Košice 1981, s. 149 - 151.
ŠA L, SŽ, č.353/1918 adm.
8
ŠA L, Zbierka tlačív, plagátov a letákov, č. 306, č.307.
9
ŠA L, SŽ, Svetová vojna 1914 – 1918, č.149/1914.
10
ŠA L, Zbierka kroník, Pamätná kniha obce Smižany III. zv., s. 15 - 17.
6
7
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počuli z priameho rozprávania, a spomína sa to aj v písomných prameňoch,
aj v literatúre o vojne. Totiž, vojenského oblečenia a obuvi bolo potrebné
narýchlo pripraviť a veľa. Do čižiem namiesto kvalitných podošiev, použili tvrdý papier. Už prvé mrazy a blato priniesli výsledok. Lúčenie na stanici
v Spišskej Novej Vsi s odchádzajúcim vlakom do Košíc, a v Levoči a v Spišskom Podhradí na vozoch do Prešova, bolo bolestné. V očiach a srdci mali
všetci neistotu, nepokoj a strach. Už v jeseni 1914 prišli ďalšie rozkazy
na odvody, tentoraz mužov od 37 do 43 rokov.
Boli aj špekulanti, ktorí sa vyhýbali vojenskej povinnosti, ba ešte aj bohatli na vojne. Podnikatelia s čiernym obchodom, priekupníci, zásobovači
armád, statkári, bohatí zbehovia z vojny. Takí tvorili novú klientelu v tatranských hoteloch. Najlepšie hotely obsadzovalo vojsko – dôstojníci, prichádzali
na zásluhové dovolenky, protekčné rekonvalescencie, skrývali sa pred vojnou.11
Mesiac - dva po narukovaní už prichádzali na Spiš prvé správy z bojísk
z Haliče, a súčasne s nimi i transporty s ranenými vojakmi. Na Spiši boli
zriadené vojenské nemocnice: v Levoči v novej budove gymnázia, v priestoroch katolíckej ľudovej školy bola zriadená nemocnica Červeného kríža, tiež
v školách v Spišskej Novej Vsi, v Spišskej Kapitule, v ľubickej štátnej ľudovej škole aj inde. Školy v mnohom sa museli prispôsobiť vojnovým účelom.
V Levoči pri miestnych kasárňach pôsobila počas vojny vojenská nemocnica.12
Do obce Mlynky13 do poľného lazaretu prišlo 200 ranených ruských, rumunských, srbských a talianskych zajatcov. Taktiež v Nálepkove14 (Vondrišli) bol
zriadený poľný lazaret, určený pre 50 vojakov. Umiestnený bol v obecnej sále,
financovaný na útraty obce, ošetrovalo v ňom 40 žien a dievčat. Úradne správy
vo vtedajších novinách hlásali síce víťazný postup rakúsko-uhorskej armády,
ale skutočnosť bola iná. V novinách sa najviac písalo o vyznamenaných dôstojníkoch, novej vojenskej technike, o rýchlom postupe armády, o víťazstvách,
a nie o skutočných pomeroch na bojiskách. Len občas, aj to malými písmenami, boli uvedené počty padlých vojakov. Najvýraznejší propagandistický
charakter vojnového spravodajstva obsahovali noviny Karpathen-Post, vychádzajúce v Kežmarku. Radoví vojaci v prvých mesiacoch vojny mali veliteľmi
riadené písanie a cenzurovanie listov posielaných domov.
Z Viedne, z Rakúsko-cisárskeho a kráľovského ministerstva vojny, boli doručované do jednotlivých žúp zoznamy padlých vojakov. V Štátnom archíve

BOHUŠ Ivan, st.: Prvá svetová vojna a Vysoké Tatry. Tatry č. 6/2014, s. 22 - 27.
CHALUPECKÝ, Ivan – SULAČEK, Jozef: Dejiny Levoče 2. Košice 1975, s. 159, s. 195.
13
ŠMELKO, Leopold a kol.: Mlynky. Mlynky 1990, s. 40.
14
Kol. aut.: Nálepkovo Vondrišel. Levoča 1995, s. 104 - 105.
11

12

268

Každodennosť života na Spiši počas Prvej svetovej vojny

v Levoči sú tieto zoznamy „stratné listiny“ (Verlustliste) zachované, aj keď
nekompletné, v 9 archívnych škatuliach. Jeden mal asi 50 strán a obsahoval
stovky a stovky mien padlých vojakov. Zoznamy prichádzali nepravidelne, asi
raz za štvrťrok, keď vojaci boli už 3 – 4 mesiace po smrti. Mená padlých sú
písané v maďarčine, resp. v nemeckom prepise. Pri porovnávaní konkrétnych
osôb sme zistili, že priezviska boli často úplne skomolené. Pri mene zomrelého vojaka je uvedený vek, druh vojska pri ktorom bol zaradený, prípadne
miesto, kde padol. Padlí velitelia boli evidovaní podľa vojenských hodností
v osobitných zoznamoch.15
V novembri 1914 bola rozšírená branná povinnosť od 43 roku života do 50
rokov a v nasledujúcich rokoch 1915 – 1918 prichádzali ďalšie a ďalšie povolávacie rozkazy. V skutočnosti vojenská situácia sa často menila. A aj podľa
správ prichádzajúcich z bojísk bola neprehľadná. Stalo sa, že sa proti sebe
postavil otec so synom na opačných stranách boja. Z predpokladanej rýchlej
vojny sa stala dlhá zákopová vojna, ktorá prinášala nepredstaviteľné útrapy
na fronte aj v zázemí. Úmrtnosť sa zvyšovala následkom nemocí a nedostatku
potravy. Obce boli bez mužov. Manželky sa stavali hlavami rodiny. Na ojedinele zachovaných fotografiách vidíme ako matka na poli orie, drží pluh a deti
ho ťahajú.16 Všadeprítomným prvkom sa stalo čakanie na oznámenie Ministerstva vojny, oznamujúce rodinám zranenie alebo smrť príbuzného na fronte.
Život v zázemí bol čoraz ťažší. Vláda vypisovala nové pôžičky.17 Prejavil sa katastrofálny nedostatok základných potravín. Ceny životných potrieb
zo dňa na deň stúpali. Dňa 20. novembra 1915 sa konala v Spišskej Novej
Vsi verejná manifestácia proti úžere s potravinami.18 Bolo potrebné stanoviť
pevné ceny na trhu. V Spišskej Novej Vsi bol v roku 1915 vytvorený cenzúrny
úrad, ktorý vyhlásil úradné ceny potravín v meste a v okolí. Napr. vajce stalo
od 0,14 do 0,16 halierov. 1 liter mlieka 0,32 halierov, 1 kg masla 6,50 korún,
1 kg tvarohu 1,20 korún, hus od 7 do 11 korún. Jeden kilogram chlebovej múky
v Danišovciach pred vojnou stál 34 halierov, počas vojny 4 korún a 35 halierov, kilo masti 1,85 a cez vojnu 35,15 korún, jeden liter mlieka 21 halierov
a cez vojnu 2,45 korún. V obci sa už v auguste 1914 vytvoril výbor na podporu
rodín, z ktorých chlapi narukovali. Organizoval finančné i naturálne zbierky
pre tieto rodiny. Dokonca z tohto fondu chudobných obec dňa 27. novembra

ŠA L, Zoznamy padlých v prvej svetovej vojne 1915 - 1918, šk. 318 - 326.
HONZÍK, Miroslav – HONZÍKOVÁ, Hana: 1914 – 1918, léta skází a nádeje. Praha 1984,
s. 232 - 233.
17
ŠA L, SŽ, Svetová vojna, č. 157, č. 257, č. 428.
18
VOJTÁŠ, Matej: Spišská Nová Ves príspevok k miestopisnej monografii. Spišská Nová Ves
1957, s. 83.
15
16
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1914 prispela vojsku na „vlastenecké účely“ sumou 200 korún. V nasledujúcich rokoch už z „dôvodu drahoty“ odmietla prispievať.19 Ani potravinové
lístky, ani tzv. chlebové komisie situáciu nezlepšili. Prídely potravín sa stále znižovali. Pri takých situáciách sa nie raz stalo, že začala závisť, korupcia
a obohacovanie jednotlivcov. V máji 1916 bola vypísaná ďalšia pôžička,20
ktorá tak isto ako aj predchádzajúce, bola znakom finančnej a hospodárskej
krízy v krajine.
V roku 1916 bol prvýkrát zavedený letný čas, t. j. o jednu hodinu sa predĺžil deň, kvôli zvýšeniu pracovného výkonu. Na dedine sa však pracovalo
podľa starého času. Pomery sa zhoršovali, nastal veľký nedostatok potravín,
šatstva a obuvi. Látky pre civilné obyvateľstvo sa vyrábali zo žihľavy a z papiera, topánky zo slamy a z dreva. Deti a ženy chodili v potrhaných šatách,
bosé. Tí, ktorí zostali doma, niesli bremeno úzkosti, strachu, hladu a neistoty.
Vojaci na fronte,b aj keď museli držať disciplínu, utužovali si ju kamarátstvom v boji, mali stravu, ale tí, ktorí zostali doma – to bola mizéria. Ovplyvňovala myslenie a správanie obyvateľstva. Po veľkej zime 1917 sa ešte znížila
zásoba potravín, hlavne vajec, mäsa, cukru, rýb, kávy a každého druhu jedla.
V mnohých lokalitách Spiša, hlavne v priemyselných častiach a v mestách,
bola múka na prídel, denná kvóta pre pracujúceho bola 300 gramov, pre nepracujúcich 200 gramov.21 V mestách ostávali neobývané domy, bol nedostatok
mydla, paliva, všetkých Spišiakov gniavil prídelový systém. Štátny príspevok
nenahradil mzdu.
Na začiatku roka 1914 stalo 1 q pšenice 18 korún v roku 1918 sa kupoval
od 300 po 800 korún, 1q zemiakov z 5 korún stúpol na 300, jeden kôň pred
vojnou stal 300 až 400 korún, na konci vojny až 10 000, jeden oblek zdražel
z 50 na 800 korún, kilo hovädzieho mäsa z 1,20 na 14 korún a 1 cigara zo 4
halierov na dve koruny.22
V južnej časti Spiša, v robotníckych Krompachoch, zosilnel boj proti vojnovým útrapám, hladu a nízkym mzdám. Domáce slovenské obyvateľstvo
bolo ekonomicky a spoločensky zatlačované do úzadia nemecko-maďarským
úradníkmi. Rimavsko-muránska spoločnosť až brutálne postupovala proti začiatkom robotníckeho odporu. Táto spoločnosť ovládala celý spoločenský aj
politický život mesta. Zasahovala do školských, cirkevných a spolkových otázok.23
FRANKO, J. – KORMOŠOVÁ, R. – ŽIFČÁK, F.: Danišovce (dávne i nedávne). Levoča 1998,
s. 35, s. 63.
20
VOJTÁŠ, Matej: c. d. s. 84.
21
SŽ L, Zbierka kroník, Pamätná kniha obce Smižany III. zv., s. 10.
22
Tamže, s. 12.
23
CHALUPECKÝ, Ivan – RAK, Ján: Dejiny Krompách. Košice 1981, s. 145.
19
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Z Gelnice odišlo na front asi 400 mužov. V tom čase mala 4 000 obyvateľov. Zložitá situácia bola v továrni, ktorá prešla na vojnovú výrobu reťazí.
Dňa 17. januára 1918 došlo k hladovému protestu gelnických robotníkov
a žien. Príčinou bola kríza, obmedzenie banskej výroby, predĺžená pracovná
smena na 12 hodín, pracovať museli ženy aj deti, zásobovanie potravín sa
veľmi zhoršilo. V blízkych obciach boli mohutnejšie štrajky v Nálepkove
a Slovinkách. Aj preto sa táto časť dolného Spiša odvtedy nazýva hladovou
dolinou.24
Lepšie sa nežilo ľuďom ani v obciach severného Spiša. Drsnejšie podnebie,
nepredstaviteľné útrapy následkom nemoci, nedostatku potravín sa podpísali
pod vysokú úmrtnosť obyvateľstva. Obce nemali dopravné ani telefónne spojenie s mestami. Do najbližších miest chodili ľudia na vozoch, ak im nejaké
kone, či voly a vozy ostali. Zlá situácia bola v zdravotníctve, chorí sa liečili
domácim spôsobom. Ženy rodili doma, nanajvýš s obecnou babicou.
Život na dedine počas vojny opísal v Pamätnej knihe obce Smižany (kronike) miestny farár Matúš Pajdušák. Podrobne zaznamenal situáciu vojnových
udalosti nielen v Smižanoch, ale aj v iných spišských obciach v roku 1942.
Zápisy sú chronologicky usporiadané od začiatku vyhlásenia všeobecnej mobilizácie (mobilizácia bola vyhlásená plagátmi a obecnými bubeníkmi), až
po návrat vojakov domov po skončení vojny a návrat legionárov. Niektorým
návrat trval aj niekoľko rokov po oficiálnom skončení vojny. Nie málo bolo
tých, čo sa nikdy nevrátili... . Časť z Pajdušákových zápisov je veľmi podobná s našimi poznatkami, ktoré sme získali od viacerých potomkov účastníkov
vojny: Manželky vojakov a nemajetní rodičia dostávali príspevky na výživu
od berného (daňového) úradu 85 halierov denne, deti mladšie ako 8 rokov
– polovicu. Žena, ktorej muž zvykol utrácať v pití, sa mala teraz lepšie. Mesačne jej to vyšlo niekedy až 125 korún. Hneď na začiatku vojny zmizli z obehu zlaté peniaze a neskôr strieborné aj niektoré bronzové. Ten nedostatok bol
nahradený vydaním papierových a razením dvadsaťhaliernikov a dvojhaliernikov zo železa. V mlynoch začali prísne prehliadky. V júni 1915 sa urobil
prvý súpis osevných plôch. Do mesiaca bolo dovolené spotrebovať 1 kg cukru, dávka sa ešte znížila na 0,75 kg. Kávy nebolo, preto si ju varili gazdiné
zo žita. Zakázané bolo piecť žemle a rožky. Školopovinným deťom bolo nariadené zberať ostružinové listy na čaj pre vojakov. Nebolo petroleja, tabak
bol na prídel, fajčivo mimoriadne zdraželo. A keď nebolo čím nahradiť tabak,
stalo sa, že fajčili aj jedovaté byliny, a tak sa stali aj smrteľné prípady otravy.
Nebolo dostať pálenky ani piva. Alkohol sa destiloval potajomky. Okrem potravín boli z domácnosti rekvirované medené, mosadzné a cínové predmety.
24

PÁSZTOR, Peter: Gelnica, história a súčasnosť. Košice 2012, s. 50.
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Vernosť manželiek, čo mali mužov na vojne, nebola porušená v žiadnom
manželstve. Rok čo rok sa rodilo menej detí. V roku 1914 sa narodilo 49
a v roku 1918 len 9 detí. V 1918 sa ešte rozšírila španielska chrípka.25
Najbolestnejšou vojnovou skutočnosťou pre zbožných vidieckych ľudí
bola rekvirácia zvonov. Takmer každý informátor, aj písomné záznamy v obciach o tejto nezabudnuteľnej skutočnosti podrobne informujú.26 Spomienky
často prechádzajú až do legiend. Spôsobovalo to neobyčajnú traumu pre dedinský ľud, keď prišla vojenská jednotka do dediny a z kostola museli odovzdať a naložiť na vozy zvony, organové píšťaly, svietniky, lustre... V smižianskej kronike je takto dojímavo zapísaná táto udalosť: Koncom augusta
1917 asentírovali u nás t. j. v Smižanoch zvony. Z troch bratov na veži nechali
iba jedného, stredného. Keď 24. augusta zvonili nimi na rozlúčku, ľud plakal.
Zdalo sa, že zvony slzy ronia, hlas ich chvel sa ako ľudské srdce, čo žiaľ a ľak
chová v sebe, lež darmo, vzali oboch. Ostal v cele na veži iba jeden, ten sám
oplakával mŕtvych, volal domov a ostatných do kostola, on sám velebil Boha
a očakával lepšie časy, keď dobrosrdečnosť veriacich zase mu vzkriesi dvoch
vo vojne padlých bratov.27
Zvony sú aj liturgické predmety. Po celé stáročia mali k ním ľudia vrelý
vzťah, preto hneď po vojne, ako to len bolo možné, sa snažili zabezpečiť nové.
Na zvony v Domaňovciach urobili zbierku vysťahovalci v Amerike.28
Počas štyroch dlhých vojnových rokoch všade panovala, bieda, ticho
smútok a smrť. Všetko zlé sa pomaly prijímalo ako nevyhnutné.
Ako to vyzeralo na fronte si možno predstaviť podľa obsahu listu pospájaného z piatich korešpondenčných lístkov, datovaných v rozpätí asi piatich
mesiacov v roku 1915. Písal ich vojak János Szekula manželke.29 Moja ľubá
ženičko! Na stokrát ce pozdravujem. Obejmi za mne mojo zlaté, ľubé dzeci.
Pozdravujem aj moju matku a sestry. Už pejc - karty som poslal a vy mne nepišece. Co robice? Či sce zdravé? Solzy me zalevajú, že vás nemožem vidzec už
pol druha roka. Pošli mi košuľu i ceplé gače. V zakope sme vždy a tu bars mokro i zima. Nemáme tu ani dňa ani noci na odpočinek. Nemožem tu kupic ani
švablika ani pipku. Pošlice mi, ked možece. Šak ja vám to vynahradzim, ked
mi Pán Boh pomože domu prísc. Nezname, ani nikto nerečuje co budze dalej.
Z našich som nikeho nevidzel, odkedy nás odvedli. Bul som v špitaľu. Guľku
z nohy mi vybrali. Pošli mi – napíš adres brata Paľa. Písal som domu, ale ja

SŽ L, Zbierka kroník, Pamätná kniha obce Smižany III. zv., s. 9 - 14.
Informátori ako v pozn. č. 4.
27
SŽ L, Zbierka kroník, Pamätná kniha obce Smižany III. zv., s. 11.
28
ŽIFČÁKOVÁ, A..a kol.: Z dejín Domaňoviec 1258 – 2008. Domaňovce 2008, s. 46 - 47.
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Z adresy je čitateľná iba časť: „Spiska zupa“.
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od Vás písma nemám. Pozdravujem kmotroch aj starú kresnu i šickych vo famílii. A tebe ženičko na tisic raz pozdravujem. A píš mi! Zbohom.
O kultúrnom a spoločenskom živote v obciach na Spiši v čase vojny sa
vôbec nedá hovoriť. Bol mimo obyčajných ľudí. Z dedinskej inteligencie
boli učitelia a farári tiež narukovaní. Tí, ktorí ostali, sa podriaďovali vojnovej
situácii. Časopisov a novín nebolo, iba ojedinele v mestách. Maďarské a nemecké, úrady zakazovali distribúciu slovenskej tlače na Spiš. Ani nám nie je
známe, kde by sa mohli ešte nájsť vo vojnových rokoch vychádzajúce slovenské noviny: Slovenský týždenník, Slovenské ľudové noviny, Národné noviny,
Robotnícke noviny a noviny Vlasť a svet. Okrem niekoľkých národne uvedomelých predstaviteľov inteligencie nebolo na Spiši ani početnejšieho slovenského meštianstva, ľud bol vystavený režimu maďarizácie a národnostnému
útlaku. Na dedine sa iba sem-tam objavil nejaký kalendár SSV. Iba v ľudovej
tvorbe sa obyčajný človek vyžaloval zo svojho postavenia. Najviac nám to
dosvedčujú staré ľudové piesne. Sprevádzali človeka aj v dramatických udalostiach. Azda ani jedna z ľudových vojenských piesni nie je veselá. Vojenské
piesne o cisárovi, šabličke, koníčkovi ... majú v sebe strach z neznáma, smútok
z rozlúčky, beznádej, obavy z vernosti milej, túžbu po domove...balady o smrti
mladého vojaka, neznámom hrobe...
Spomienky konkrétnych osôb na vojnu zanechali trvalú stopu v ich rodinách i v obci. Vojna sa nezrodila ako letná búrka z horúčavy. Vojnu vytvorili
tí, ktorým vyhovovala a očakávali z nej len vlastný prospech. Neodohrávala
sa kdesi v imaginárnom svete, jej dôsledky každodenne počas štyroch rokov
obyvateľstvo v celej krajine znášalo. Aj keď priamo boje na Spiši neboli, zasiahla do života každej rodiny. Veď keď z obcí s približne 300 – 500 obyvateľmi
(takých bolo najviac) sa nevrátilo 20 – 30 aj viac mužov, je to veľa. A kde
zaradiť vdovy a siroty? 30
Mohli by sme menovať celý rad obcí a počtami padlých a nezvestných.
Na vyhlásenie za mŕtvych Krajským súdom v Levoči sa čakalo aj niekoľko
rokov.31
Prvá svetová vojna bolo to najhoršie, čo sa ľudstvu dovtedy prihodilo.
Nielen priamymi a nepriamymi obeťami na životoch, zdravotnom stave a zničení viacerých generácií, ale aj tým, že prvá vojna predznamenala tú ďalšiu,
druhú, ešte horšiu, ktorej následky zažívame ešte aj v súčasnosti.
Prvú svetovú vojnu nám pripomínajú cintoríny frontové, lazaretné a legionárske. Na území Spiša sa nachádzajú len ojedinele hroby vojakov. Zato

ŠA L, Slúžnovský úrad v Levoči, č. 2359/1915; ŠA L, SŽ, č. 44/1919 adm., č. 406/1919 adm.,
č. 751/1919 adm., č. 9352/1919 adm.
31
ŠA L, Krajský súd v Levoči, č. 2607/1923, č. 2795/1923, č. 3113/1923, č. 1766/1924.
30
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pomníkov padlým máme na cintorínoch, kostolných dvoroch, námestiach
obcí a miest viac. V obciach s prevahou evanjelického obyvateľstva (okolie
Kežmarku, Poradu) sú pomníky na námestiach a cintorínoch. Tam, kde prevažuje obyvateľstvo rímskokatolíckeho vierovyznania, budovali pomníky
pri kostoloch, alebo mená padlých na tabuliach umiestňovali vo vchodoch
do kostolov. Všetky obete vojny si zaslúžia pietu a večný pokoj.
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PRED 110 ROKMI SA NARODIL
PROFESOR ERNST SCHOLZ
Andrej Janovský
18.augusta 1904 sa narodil v Osoblahe, v okrese Bruntál v Českej republike, profesor Ernst Scholz. V rokoch 1931 – 1938, keď pôsobil ako profesor
na Nemeckom evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu a. v. v Kežmarku, patril medzi najvýznamnejších pedagógov školy. Zároveň bol neodmysliteľnou súčasťou výtvarného a hudobného života v meste Kežmarok.
Malý Ernst skoro stráca otca a rodina sa sťahuje do Temeníc pri Šumperku,
kde v rokoch 1915 – 1923 navštevoval štátne reálne gymnázium, ktoré ukončil
s vyznamenaním. V rokoch 1923 – 1928 študoval v Prahe na Nemeckej technickej vysokej škole a na Nemeckej akadémii výtvarných umení. V rokoch
1928 – 1929 pokračoval v štúdiách v Nemecku na Akadémii výtvarných umení
v Drážďanoch u profesora Roberta Sterla. V roku 1929 po zložení všetkých
skúšok získava kvalifikáciu stredoškolského profesora s aprobáciou matematika, deskriptívna geometria a kreslenie. Podľa vtedy platných zákonov nastupuje 1. 10. 1929 na vojenskú službu, ktorú končí 31. 3. 1931 v Plzni. Počas vojenskej služby sa naučil po česky. Profesor Scholz bol sudetský Nemec
a pôsobil v jazykovom prostredí, kde vládla ešte aj vtedy nemčina. Znalosť
češtiny sa neskôr stala preňho veľmi cennou.
Po vojenskej službe prijíma ponuku nemeckého kežmarského gymnázia
a 15. mája 1931 začína učiť na tunajšej škole najprv ako pomocný učiteľ,
od 1. 9. 1931 ako dočasný profesor a od 1. 9. 1934 ako definitívny štátny profesor. 27. decembra 1933 sa oženil s Johannou Fischerovou-Peldsee. V Ľubici
sa im narodila dcéra Mária, v Levoči syn Georg a v Kežmarku syn Helmut.
Od 1. septembra 1938 bol ak Čech zo Slovenska vyhnaný a preložený do Krnova v Sliezsku, ktorý sa čoskoro stal súčasťou Protektorátu Čiech a Moravy.
Pôsobenie v Krnove bolo pomerne krátke, venoval sa tu najmä výtvarnej
oblasti. Po vypuknutí 2.svetovej vojny bol povolaný ako poručík v zálohe československej armády do nemeckej armády. Od mája 1941 už bol na východnom fronte. Prežil kruté boje a ako hlboko veriaci katolík sa snažil pomáhať
aj domácemu obyvateľstvu. A tu sa ukázala ako cenná aj jeho znalosť češtiny, ktorá mu umožňovala dorozumievať sa s domácimi obyvateľmi. Neskôr
bol preložený na západný front, kde padol do zajatia. Prešiel mnohými zajateckými tábormi. V tom čase vytvoril veľa pozoruhodných výtvarných prác.
15. mája 1946 bol prepustený zo zajatia a v septembri 1946 sa temer po 6 rokoch stretla celá rodina v americkej okupačnej zóne. Do Československa by sa
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nebol mohol vrátiť, lebo bol považovaný za zbeha a hrozil mu vojenský súd.
Treba vyzdvihnúť manželku profesora Scholza, Johannu, ktorá v roku 1945,
keď začali Nemcov sústreďovať do táborov, s nasadením vlastného života
putovala peši z tábora do tábora so štyrmi malými deťmi, až sa dostala
do Saska k príbuzným.
Životná cesta profesora Scholza bola aj po vojne zložitá. Do roku 1948
bol bez práce, musel dávať dohromady dokumentáciu, ktorá sa zväčša zničila a stratila. Napriek tomu veľa tvoril a vzniklo opäť množstvo cenných výtvarných prác. Od roku 1948 pôsobil ako vrchný školský radca v meste Bad
Cannstatt a od roku 1950 v Bad Esslingene na Neckare, odkiaľ odišiel roku
1968 do dôchodku. Často chodil medzi žiakov a študentov, rozprával im
o hrôzach vojny a význame pokojného života v mieri. Profesor Scholz dožil
v Passau v Bavorsku, kde 14. 1. 1987 zomrel. Ako výtvarník sa venoval knižnej tvorbe, ale aj ateliérovej práci. Podľa Stephana Biera, jeho vnuka, zostalo
po ňom asi 1 000 výtvarných diel, rozdelili si ich deti profesora Scholza, ktoré
všetky žijú.
Vráťme sa však k výtvarnému pôsobeniu profesora Scholza v Kežmarku.
Už v roku 1933 prednášal o výtvarnom umení v 19. storočí. Rok 1933 bol
rokom 400. výročia vzniku slávneho kežmarského lýcea. Profesor Scholz vytvoril knižné obálky k dvom publikáciám k tomuto výročiu. Boli to Dejiny
lýcea od Dr. Johanna Liptáka a Kniha spomienok pedagógov a žiakov lýcea.
Ďalej to bolo knižné vydanie prejavu Dr. Michaela Guhra k tomuto výročiu
a pohľadnica s budovami lýcea a evanjelického kostola. Zároveň vytvoril
novú titulnú stranu výročných správ gymnázia. V tom istom roku vytvoril
titulnú stranu programového časopisu k uvedeniu operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná. Pre svojho kolegu Dr. Johanna Liptáka vytvoril
titulný list k jeho historickým prácam o minulosti Spiša. Pre zväzový časopis Karpatského spolku Die Karpathen tiež vytvoril titulný list. Vhodne kombinoval tatranské končiare, ako ich vidíme od Kežmarku, so siluetou mesta.
V roku 1935 prof. Scholz navrhol propagačný plagát mesta s kostolom sv.
Kríža, renesančnou zvonicou a siluetou Tatier v pozadí. Plagát vytlačil Paul
Sauter. V súkromnom vlastníctve je vynikajúci linoryt kostola sv. Kríža, zvonice a starej školy. Pre spišských básnikov tvoril obálky básnických zbierok
s motívom Vysokých Tatier.
V roku 1935 vystavoval prof. Scholz v Kežmarku spolu s Andorom
Borúthom a Karlom Sovánkom. Mal tam výborný portrét plavovlasého chlapca, zátišia i krajinky. O jeho vzácnom zmysle pre humor svedčia výborné karikatúry v jednom programovom bulletine študentov Gymnázia v Kežmarku
a článok o lyžiarskom kurze nemeckých učiteľov pri Zelenom plese s vtip-
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nými karikatúrami v Die Karpathen, 1938, č. 2.. Slávna tatranská panoráma
prof. Scholza uzatvára jeho výtvarné pôsobenie v Kežmarku.
Ukázalo sa, že prof. Scholz nevládne iba štetcom a rydlom. Jeho kultivovaný, vynikajúci barytón si mohli vychutnať milovníci hudby v dvoch naštudovaniach Nemeckého rekviem Johannesa Brahmsa v roku 1933 a 1936.
V Matúšových pašijach Heinricha Shütza spieval jednu zo sólových partií.
K najvýznamnejším hudobným podujatiam v Kežmarku v 30. rokoch 20. storočia patrilo naštudovanie opery Orfeus a Eurydika Christopha Wilibalda
Glucka. Prof. Scholz stvárnil titulnú úlohu Orfea a vytvoril aj pôsobivé kulisy. Prof. Scholz vystupoval aj na iných hudobných podujatiach, ako boli
napríklad večer balád, koncert venovaný W. A. Mozartovi alebo Deň matiek
v roku 1938.
Profesor Scholz napísal vo svojich denníkoch, že roky strávené v Kežmarku patrili k najkrajším v jeho živote. Aj ako pedagóg, aj ako umelec sa tu
mohol naplno rozvinúť. Miloval Tatry a Spiš, vďačíme mu za monumentálnu tatranskú panorámu. Patrí mu nezmazateľné miesto v kultúrnych dejinách
Kežmarku v 30. rokoch 20. storočia.
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JUBILEUM ARCHÍVOV NA SLOVENSKU
Agnesa Žifčáková
Archívy na Slovensku majú dlhú a bohatú históriu. Ich poslanie má nezastupiteľné miesto pri poznávaní minulosti, avšak bez náležitej ochrany písomných prameňov, zachovaných od 12. storočia do súčasnosti, by to nebolo
možné. Písomnosti, dnes už archívne dokumenty, sa zachovali v cirkevných
archívoch (archívy biskupstiev, opátstiev, kapitúl), v archívoch pri kanceláriách ústrednej a regionálnej štátnej správy (samosprávy žúp, miest), cechov,
panstiev, rodov, podnikov, firiem, škôl, spolkov, významných osôb... . Snaha vybudovať na Slovensku jednotný archívny systém sa zavŕšila vydaním
vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve. Vytvoril sa ním základ
na budovanie štátnych aj iných archívov a vznikla ústredná evidencia archívnych dokumentov ako základný predpoklad ich ochrany.
Pohľad do minulosti o piatich štátnych a jednom cirkevnom archíve umožnil seminár Štátne archívy na Spiši a ochrana archívneho dedičstva. Pripravil
ho Štátny archív v Levoči, zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Spišským múzeom
v Levoči, dňa 21. novembra 2014 pri príležitosti 60. výročia organizovaného
archívnictva na Slovensku. Prednášková časť seminára prebiehala v budove
historickej radnice. Medzi prítomnými prevažovali archivári, múzejníci, ale aj
iní záujemcovia histórie. V prednáškovej časti odzneli prednášky s obrazovými prezentáciami o šiestich archívoch na Spiši.
Na úvod vystúpil bývalý dlhoročný riaditeľ levočského archívu doc. PhDr.
Ivan Chalupecký. Spomínal na formovanie archívu od roku 1951, na svoje
pôsobenie v ňom od roku 1956, na jeho budovanie vo všetkých oblastiach
– materiálnej, personálnej i odbornej. V sprístupňovaní, v mnohých prípadoch neľahko zachránených dokumentov, (najstarší dokument je z roku 1248),
vyzdvihol význam archívu pre mesto aj celý Spiš.
Súčasný riaditeľ Štátneho archívu v Levoči PhDr. František Žifčák podrobne vysvetľoval legislatívu, vzťahujúcu sa na ochranu archívneho dedičstva a zvlášť ocenil na tento účel zriadenie reštaurátorského ateliéru v archíve.
O archívnych fondoch v ŠA v Levoči, z pohľadu využívania v muzeálnej
praxi, prednášala riaditeľka levočského múzea PhDr. Mária Novotná.
Archívne fondy Spišské prepoštstvo (1248 – 1776), Súkromný archív Spišskej kapituly (1250 – 1948) a Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej
Kapitule (1550 – 1900) sú uložené v Štátnom archíve v Levoči na základe depozitnej zmluvy s katolíckou cirkvou už viac ako 40 rokov. O dobrých
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vzájomných vzťahoch, o možnosti ich štúdia a využívania prednášal Mgr. Vladimír Olejník, archivár Spišského biskupstva na Spišskej Kapitule. S vďakou
vyjadril uznanie archívu – reštaurátorom za záchranu najstarších dokumentov.
Okresné archívy, dnes pobočky Štátneho archívu v Levoči, sú základným
prvkom regionálneho archívnictva. Plnia správne funkcie a prispievajú k skúmaniu a poznaniu histórie konkrétnych miest a obcí. Vývoj Okresného archívu v Levoči predstavila jeho riaditeľka Mgr. Elena Dzurillová. Od roku 2003
je pobočkou ŠA v Levoči, pracovisko aj archívne dokumenty sú v spoločnej
budove v tzv. Malom župnom dome.
Popradskú pobočku, v minulosti ako Okresný archív v Poprade, priblížila
v prednáške PhDr. Božena Malovcová, jeho riaditeľka. Archív má sídlo
v dvoch obnovených meštianskych domoch na námestí v Spišskej Sobote
a je známy svojou publikačnou činnosťou.
Terajšiu pobočku v Spišskej Novej Vsi, a do roku 2003 tiež samostatným Okresným archívom v Spišskej Novej Vsi, hodnotila riaditeľka Mgr. Nina
Palková. Žiaľ, o tomto archíve sa už dlhé roky vie, že má problémy s priestormi na odkladanie archívnych dokumentov.
O štvrtej pobočke, do roku 2003 taktiež samostatnom Okresným archívom
v Starej Ľubovni, informovala jej pracovníčka Mgr. Hedviga Bilská.
Druhú časť programu seminára tvorila vernisáž výstavy 10 rokov reštaurátorského ateliéru v Štátnom archíve v Levoči. Autormi výstavy sú reštaurátori
Martin Petrinec a Tomáš Palou. Na vystavených exponátoch možno obdivovať
ich mimoriadne precíznu prácu na záchrane aj niekoľkostoročných dokumentov – erbových listín (armálesov), stredovekých i novovekých papierových
a pergamenových listín, listov, máp, kníh a pečatí. Expozíciu tvorí výber
z doteraz zreštaurovaných dokumentov. Výstava zaujala vyše 60 prítomných na vernisáži a odborníci ju vysoko hodnotili. Zaiste upúta aj širšiu verejnosť, pre ktorú je sprístupnená v budove archívu, Námestie Majstra Pavla
7 – v Thurzovom dome.
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VÝSTAVA K 100. VÝROČIU VYPUKNUTIA
1. SVETOVEJ VOJNY:
SPIŠIACI V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE (1914 – 2014)
Juraj Pavlis
Výstava, ktorá bola v priestoroch Národopisného múzea v Smižanoch,
ktoré je súčasťou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, trvala od 1. júla 2014
do 15. januára 2015. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na 100. výročie
vypuknutia 1. svetovej vojny 28. júla 2014. Výstavu navštívilo 359 záujemcov.
Autorský tím:
Autorom výstavy bol Mgr. Juraj Pavlis, výtvarné riešenie urobila Bc. Táňa
Stašiková, fotografie dodala Monika Dobšinská a archív Múzea Spiša, ďalej
rodinný archív pani Margity Antašovej a rodinný archív PhDr. Márie Pavlisovej z Levoče. Autorkou scenára výstavy bola Mgr. Larisa Tarovská
Vystavované predmety, ich majitelia a výstavné banery:
Vojenská puška krátka (jazdecká karabína) rakúsko-uhorskej armády s bodákom – typ Manlicher – vzor 1895, vojenská puška dlhá rakúsko-uhorskej
armády Manlicher – vzor 1888, portrét dôstojníka cisársko-kráľovskej armády,
portrét dôstojníka cisársko-kráľovskej armády s manželkou, vojaci uhorskej
domobrany (honvédi) – delostrelci, torzo dôstojníckej príručnej tašky, nábojnica bez zvršku, puzdro na náboje, plátenná vojenská čapica, plátenná vojenská
čapica impregnovaná biela – dva kusy, plátenná vojenská čapica impregnovaná zelená – dva kusy, dôstojnícke čáko v poľnom prevedení – dva kusy,
jazdecká prilba, kópia portrétu Františka Jozefa I. (1848 – 1916), kópia portrétu Karla I. (1916 – 1918), portrét Edvarda Beneša, portrét Milana Rastislava Štefánika, portrét Tomáša Garriguea Masaryka, busta generála Milana
Rastislava Štefánika, vojenský poľný telefón, písací stroj Ideal, ozdobné vyhotovenie textu Pittsburskej dohody, odpoveď slovenských poslancov Československého národného zhromaždenia maďarským politikom, prečo nemôže
byť uchovaná územná integrita súvekého Uhorska, Výročná správa Vyššieho
evanjelického gymnázia a. v. v Spišskej Novej Vsi za školský rok 1916 – 1917,
mapa mesta Spišská Nová Ves podľa stavu v roku 1914, mapa Uhorska, Szepesi Lapok („Spišské listy“) politické a tatranské noviny – viac čísel, Národnostná mapa Rakúsko-uhorskej monarchie, Rakúsko-uhorské korunové bankovky rôznych nominálnych hodnôt – kópie, vývoj inflácie v monarchii počas
1. svetovej vojny, cisárska výzva k národom monarchie „Mojim národom“,
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guľomet ruskej armády Maxim – vzor 1910, ruská vojenská puška MosinNagant – vzor 1891,1 mapa 1. Československej republiky, zápisník vojaka
Jána Mróza z bojísk 1. svetovej vojny,2 fotoalbum rodiny pani Ireny Javorovej
zo Spišskej Novej Vsi,3 fotografie kňaza Andreja Pavlisa, vojenského duchovného rakúsko-uhorskej armády,4 fotografie Jozefa Bystrického a Františka
Venglarčíka, ktorí sa v rokoch 1917 – 1918 zúčastnili bojov na talianskom
fronte, kde bojovali ako vojaci československých légií a vyznamenanie Jozefa
Bystrického odovzdané talianskym veľvyslancom do rúk pani Margity Antašovej, dcéry Jozefa Bystrického.5
Jednotlivé vystavené banery sa týkali:
1. Všeobecná charakteristika 1. svetovej vojny, 2. Spišská Nová Ves
a okolie počas 1. svetovej vojny, 3. Spišiaci v 67. cisársko-kráľovskom pluku, 9. honvédska pešia divízia, 4. Spišiaci v 9. honvédskom pluku, 5. Vojenské nemocnice na Spiši, 6. Obyvatelia Spiša v 1. svetovej vojne, 7. Následky
1. svetovej vojny, Pomníky obetiam 1. svetovej vojny a vojenské cintoríny,
Rakúsko-uhorská armáda na území dnešného Slovenska, Legionári zo Spiša
na talianskom fronte, Otec Andrej Pavlis – kňaz Spišskej diecézy na frontoch 1. svetovej vojny
1

2
3
4
5

Ďakujeme za zapožičanie vyššie uvedených zbraní ruskej armády pánovi Františkovi Ambrózymu a Klubu vojenskej histórie Gvardija zo Spišskej Novej Vsi
Rodine Mrózovcov ďakujeme za poskytnutie zápisníka
Za zapožičanie fotoalbumu ďakujeme pani Irene Javorovej
Za zapožičanie ďakujeme pani PhDr. Márii Pavlisovej z Levoče
Za zapožičanie ďakujeme pani Margite Antašovej z Levoče
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„SPIŠSKÝ ZLOMOK“ ZNOVUOBJAVENÝ
Marek Rímsky
Pred vyše 80 rokmi objavil jezuitský archivár Štefan Kramár (v odbornej
literatúre nesprávne citovaný ako Ján Kramár) pri jednej zo svojich misií kus
pergamenu písaný písmom, ktoré bolo na našom území v čase objavu nie príliš
známe. Pergamen bol použitý ako obal inej knihy, z toho dôvodu je jedna jeho
strana viac poškodená a horšie čitateľná. Stalo sa to na pôde farskej knižnice
v Spišskej Novej Vsi, a tak zlomok dostal neskôr prívlastok „spišský“. Kramár zistil, že ide o fragment Českej hlaholskej biblie. Pokúsil sa ho preložiť
a publikoval ho v časopise Kultúra v roku 1931. Neskorší bádatelia označili
jeho preklad za nedokonalý. „Spišský zlomok“ sa stal súčasťou jeho osobnej
zbierky a zrejme aj preto ostal na dlhý čas pre odbornú verejnosť nezvestný.
V susednom Česku sa o zlomky hlaholskej biblie zaujímal predovšetkým
akademik František Ryšánek. Pri svojom štúdiu mal k dispozícii už len fotografiu prvej strany pergamenu, ktorá vznikla možno v čase Kramárovho objavu, možno ju Kramár vyhotovil a vedcovi podaroval neskôr (Kramár zomrel
v roku 1963 v českých Hejniciach), podrobné osudy fragmentu však nepoznáme. Rovnako ako Ryšánek, i ďalšia významná česká paleoslavistka Ludmila
Pacnerová nemohla detailne skúmať vonkajšie znaky vzácneho dokumentu.
Napriek tomu ho aj s pomocou Ryšánkových poznámok publikovala v kritickej štúdii v roku 1986 v periodiku Rozpravy Československé akademie věd.
V Košiciach sídli Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka
s knižnicou, ktorá je svojim zameraním na dejiny a duchovnú oblasť gréckokatolíkov jednou z najvýznamnejších v priestore strednej Európy. Súčasťou
Centra je archív, spracovávaný od roku 2012. Sú v ňom písomnosti viažuce
sa najmä k dejinám jezuitov i osobné fondy asi 30 osobností cirkevného života. Spomeňme Michala Lacka, profesora viacerých rímskych univerzít
a spoluzakladateľa Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, po ktorom
je Centrum pomenované či zakladateľa Centra Michala Fedora, dlhoročného
tajného kňaza, ktorý bol v civilnom živote významnou postavou slovenskej
bibliografie, ale i historik, zaoberajúci sa dejinami gréckokatolíkov na Slovensku. Medzi nimi je tu uložený aj osobný fond Štefana Kramára, v ktorom
sa „Spišský zlomok“ našiel v roku 2012. Fragment bol po „znovuobjavení“
zverený do rúk najvýznamnejšieho reštaurátora písomných dokumentov na
Slovensku doc. Ivana Galamboša, ktorý ho vyrovnal, vyčistil a zhotovil študijné a konzervačné kópie. Keďže vtedy šlo ešte o neznámy (či skôr nespozna283
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Pôvodná podoba zlomku
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Dve strany zlomku po reštaurovaní

ný) dokument, riaditeľ Centra doc. Šimon Marinčák sa skontaktoval s českou
paleoslavistkou, pôsobiacou na univerzite v Ľubľane, doc. Petrou Stankovskou.
Táto po svojom výskume skonštatovala, že ide o stratený „Spišský zlomok“
a výsledky svojho výskumu publikovala v časopise Slavica Slovaca (2013,
roč. 48, č. 2, s. 125 – 131) a s novými poznatkami prišla oboznámiť aj publikum v Košiciach, kde sa vo februári 2014 uskutočnila jej prednáška.
„Spišský zlomok“ patrí medzi fragmenty Českej hlaholskej biblie, z ktorých sa zachovalo iba 10 kusov, a navyše, je z nich jediný s evanjeliovým
textom. Ďalšou výnimočnosťou je, že sa pri písaní tejto biblie síce použila hlaholika, ale jazykom zlomku je čeština. Príčinou tohto fenoménu je tzv. český
hlaholizmus. Hlaholika, ktorú zostavil sv. Cyril ešte pred príchodom na Veľkú
Moravu, sa opäť dostala na územie Čiech vďaka cisárovi Karolovi IV., ktorý
pozval benediktínskych mníchov z oblasti Chorvátska do Prahy, kde im dal
postaviť kláštor, dokončený v roku 1372 a známy ako Emauzy alebo „Na Slovanech“. Mnísi slúžili svoje omše podľa latinského rítu, ale v liturgii používali
„cirkevný slovanský jazyk“. Súčasťou kláštora bola knižnica s knihami, ktoré
si jednak mnísi priniesli z Balkánu so sebou a jednak ich benediktíni prekladali a prepisovali. Takto došlo aj k prekladu biblie do češtiny s použitím hranatej hlaholiky.

285

Z minulosti Spiša, XXII, 2014

„Spišský zlomok“ zo začiatku 15. storočia je časťou 7. kapitoly Matúšovho
evanjelia. Písaný je na pergamene s rozmermi 373 x 275 mm čiernym atramentom v dvoch stĺpcoch s 37 riadkami. Červeným atramentom sú písané
iniciály, začiatky kapitol a názov evanjelia.
I keď fragment sa dotýka minulosti Slovenska len okrajovo (hlaholika)
a z hľadiska filologického i historiografického je to bohemikum, je mimoriadne cenným dokumentom pre dejiny knižnej kultúry, literatúry i kresťanstva
v jazykovo i geograficky pre nás blízkom prostredí a pre Slovensko môže byť
cťou, že sa uchováva na našej pôde.
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MALOVCOVÁ, BOŽENA (ZOST.):
HÔRKA. MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ
KOPIJNICKÝCH OBCÍ. Hôrka 2014,
368 s.
Do rúk čitateľov sa dostáva dielo monumentálneho rozsahu (368 s., formát
A4), v plnofarebnej knižke, s tvrdou
väzbou, s bezmála 900 fotografiami, mapami a plánmi o pôvodných kopijnických
obciach Kišovce, Ondrej, Hôrka, Primovce, Miklušovce a Komárovce, ktoré
v súčasnosti tvoria jednu obec – Hôrka.
Svojou štruktúrou klasická monografia
obce odhaľuje množstvo pozoruhodných
historických udalostí a osobností v zdanlivo nenápadnej dedine nachádzajúcej sa
blízko Popradu. Už na prvý pohľad musí
byť čitateľovi jasné, že napísanie takéhoto
diela nebolo ľahkou prácou, keďže bolo
potrebné spracovať dejiny šiestich, pôvodne samostatných obcí. Neľahkú výzvu prijala zostavovateľka Božena Malovcová so
širším autorským kolektívom. Ťažko je
vyzdvihnúť iba pár zaujímavosti o obci,
ktoré by do nej pritiahli náhodných návštevníkov. Pozoruhodná je príroda obce
– fauna (rybárik riečny, trasochvost horský) a flóra (mimoriadny je napr. hlaváčik
jarný), známe sú vodné zdroje využívané
do súčasnosti, 24 archeologických lokalít
a nálezy na nich. Výnimočná je príslušnosť obcí do Stolice X spišských kopijníkov. V roku 1243 uhorský kráľ Belo IV.
obnovil ich privilégiá. Výnimkou boli
Prímovce, ktoré boli kopijníckou obcou
do roku 1317. V obci žilo viacero šľachtických rodov, napr. Smrecsányi, Szentandrássi, Glosz, Görgey... Väčšinou išlo
o drobnú šľachtu, po ktorej sa v obciach

nachádzalo viacero kúrií zlikvidovaných
po druhej svetovej vojne. Medzi najvýznamnejších patrili Gloszovci a rod Kissoczy. V publikácii sa nachádza o nich
viacero informácii, ktoré sú podložené
bohatým fotografickým materiálom. Hôrku preslávil poštový úrad, vzniknutý pred
rokom 1556 a jeho dedičná držba. Život
v obci bol od konca 19. storočia až do
roku 1972 ovplyvnený baníctvom, ktorému sa podriaďovala aj ostatná hospodárska a politická existencia. Dôležitou
súčasťou obyvateľov bol duchovný život,
školstvo i kultúra, rozvíjajúca sa hlavne
po roku 1945. Zaujímavosťou bolo likvidovanie rómskej osady v 60. rokoch minulého storočia. Napriek spomenutým
determinantom života v obci sa podarilo
etnografke Zdene Kriškovej zachytiť možno posledné prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Medzi významné osobnosti v Hôrke
patria: ekonómka Valéria Freimannová,
horolezec Peter Hámor, teológ Karol Irrgang, lekár Štefan Kissóczy, plukovník Jozef Kubaľa, obecný historik Rudol Kurian,
tanečník Daniel Deen Lipták a výtvarníci
František Lipták, Emil Mlynárčík, Peter
Smyk, či hokejisti Slavomír Pavličko a Radoslav Suchý.
Monografia s bohatým poznámkovým aparátom obsahuje nasledovné kapitoly: Obecné symboly (Božena Malovcová); Prírodné pomery (Anton Potaš);
Hôrka – domov nielen neandertálcov
a spišských kopijníkov (Marián Soják);
Od prvej písomnej zmienky do roku 1526
(Ján Endrődi); Dejiny od roku 1526 do
súčasnosti – Politické a administratívne
pomery (1526 – 1945) (Božena Malovcová), Politicko-administratívne pomery
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v Hôrke (1945 – 2014) (Martina Šlampová), Hospodárske pomery (1526 – 2014)
(Zuzana Kollárová), Baníctvo mangánových rúd (Marián Jančura), Cirkev
v Hôrke (Ján Endrődi), Vývoj školstva
a vzdelávania do roku 1945 (Božena Malovcová), Školstvo (1945 – 2014) (Martina Šlampová), Kultúra, spolky a šport
do roku 1945 (Božena Malovcová), Kultúrna a spolková činnosť (1945 – 2014)
(Martina Šlampová), Šport (1945 – 2014)
(Martina Šlampová), Tradičné prvky ľudovej kultúry a ich uchovanie v súčasnosti
(Zdena Krišková) a Rodáci a významné
osobnosti (Zuzana Kollárová). Kniha je
opatrená nemeckým, anglickým a maďarským resumé, zoznamom literatúry
a prameňov. Monografia je predovšetkým
určená domácim obyvateľom, ktorí na ňu
už netrpezlivo čakali. Je totiž prvou knihou o obci. Prevedením určite pritiahne
aj príležitostných návštevníkov. Veľkým
bonusom je to, že zodpovedá náročným
kritériám historického diela. Určite bude
vyhľadávaným zdrojom základného historického výskumu, ktorý využijú odborníci v oblasti histórie, archeológie, baníctva, prírodných vied, etnografie, či
biografie.
Zuzana Kollárová

SOFKOVÁ, JANA: PREZÝVKY
V OSOBNÝCH MENÁCH NA STREDOVEKOM SPIŠI V ROKOCH 1263
– 1342 (úvod do problematiky). In: Sandecko-spišské zošity 8. Nowy Sącz – Stará
Ľubovňa 2014, s. 26 – 32.
Krátko pred koncom roka 2014 sa
objavil ďalší zväzok Spišsko-sandeckých
zošitov. Jednou zo stredovekárskych prác
je analýza osobných prezývok na Spiši
do roku 1342, čiastočne vychádzajúca
z autorkinej diplomovej práce Prezývky

v osobných menách na stredovekom Slovensku (do roku 1342), obhájenej v roku
2012 na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Výskum takejto problematiky je zaujímavý z viacerých
hľadísk. Predovšetkým snahou skúmať komunikáciu stredovekého človeka, funkciu
prezývky vlastnú aj dnešnej dobe, alebo
do istej miery etnicitu nositeľa prezývky,
resp. okolia, v ktorom ju nadobudol. To
všetko sú pozoruhodné skutočnosti, ktoré
však treba premyslieť a ukotviť v systematickom štúdiu prameňov. Autorke sa
to podarilo len čiastočne a práve to je
dôvod vzniku tejto recenzie, ktorá chce
ponúknutú štúdiu doplniť a v nemalej
miere opraviť rôzne nepresnosti. Tie pramenia z nie celkom komplexnej heuristiky a z nedostatočného prehľadu v literatúre zameranej na stredoveký Spiš.
Úvodná časť štúdie je venovaná teoretickému definovaniu skúmaného problému, pri čom rozpoznáva tri kategórie
prezývok. Keďže ide podľa autorky iba
o úvod do problematiky, bolo by v ďalšom
postupe dobré presnejšie rozvinúť jednotlivé skupiny. Napríklad do druhej bude
potrebné zaradiť prezývky po predkoch
(otcovi/starom otcovi). V ďalšom texte
autorka postupne vymenúva konkrétne
prezývky aj s uvádzaním pramenných
dokladov. Prvá je uvedená prezývka Ryšavý, ktorá sa údajne na Spiši v sledovanom
období nevyskytuje v latinskej forme.
V spišskom listinom materiáli však nájdeme prezývku Rufus v rokoch 1282, 1283,
1290 (všetky Tibor Červený) a 1299 (Ondrej). Naopak autorka uvádza formu Roh,
ktorú niesol Ján. Tu však došlo zrejme
k nesprávnej lokalizácii dediny z prameňa
– nejde o Oľšavicu, ale o Oľšov v Šariši.
Prezývku Čierny v sledovanom období
podľa príspevku niesol iba Vavrinec (spomínaný už v roku 1290 a nie až v roku
1311 ako tvrdí autorka). Osôb s takouto
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prezývkou je však viac: Lacko (2. dekáda 14. storočia) či Mikuláš (1304, 1317).
K Mikulášovi Šedivému treba dodať, že
sa v prameňoch vyskytuje aj v roku 1275
a v 14. storočí už len v názve jeho dediny –
aj v maďarskom ekvivalente: Ewzmiklousfalua. Ďalšími analyzovanými prezývkami
sú Magnus a Parvus. Hoci autorka naznačuje, že ich netreba prekladať prvoplánovo
(veľký, malý), ostáva skôr v rovine úvah.
Už pred piatimi rokmi som publikoval
štúdiu k dejinám pánov zo Spišského Hrhova, kde som poukázal na to, že uvedené
formy prezývok vznikali v rodinách s častým výskytom rovnakého (príznakového)
mena. Nakoniec aj v dnešnej dobe vzniká
rovnaká situácia, ak otec a syn nesú rovnaké meno. V tejto časti je uvedený aj
prípad Mikuláša Veľkého z *Hrušova pri
Slovenskej Novej Vsi, ktorý však nemá
nič spoločné so Spišom. Nasleduje prípad Matúša. Možno by stálo za zváženie
uviesť ho skôr ako Mateja, napriek tom, že
v prameni je genitívna forma Mathey. Výskyt foriem Mathias, Matheus, či Mathius
v spišskom pramennom materiáli, často
aj v prípade jednej osoby, dávajú dôvod
na takýto voľný preklad. Logickejšie by
potom vyznelo tvrdenie, že podľa neho
boli pomenované Matejovce. Aj tu však
chýba niekoľko ďalších prípadov: Botiz
Veľký 1279, Arnold Veľký 1296; Rikolf
Veľký 1330; Tilo Veľký 1337. Podobne je
to aj s prezývkou Parvus: Peter Malý 1326;
Klement Malý 1342. Oveľa jasnejšou je
prezývka Iuvenis – Mladý. Tu treba doplniť, že Goblin vystupuje v prameňoch
aj s nemeckou verziou prezývky – Iung
(1312, 1313, 1318). Pri prezývke chudý sa
prejavuje autorkin nedostatočný prehľad
v súčasnej literatúre venovanej spišskej
topografii. Najmä v textoch M. Števíka by
sa dopátrala, že dedina Rety nie je dnešná
Lúčka, ale blízke Nemešany. Prvýkrát sa
Ján objavuje v prameňoch už v roku 1323.

Pri prezývke kučeravý autorka uvádza
sluhu kastelána Tomáša. Termín famulus
však v tomto prípade nemožno preložiť
významom označujúcim poddanú osobu.
Skôr sa obsah tohto slova blíži termínu familiár. Navyše uvažuje o pomaďarčovaní
mien zo strany Spišskej kapituly. Nemožno sa z týmto predpokladom stotožniť,
pretože by hodnoverné miesto prezývky
prekladalo vo väčšej miere. Skôr môžeme uvažovať, že notár zapísal formu, akú
mu nadiktovali stránky. Limitovaná musí
byť aj úvaha o etnicite na základe mena.
Výber krstného mena totiž tak ako dnes
podliehal móde. Možno nie v takej vysokej miere, ale tento faktor je potrebné
zohľadniť tiež. Prezývkou slepý je Michal
označený už v roku 1336. Predtým od
roku 1299 vystupuje bez nej. Je pravdepodobné, že Michal prišiel o zrak v priebehu
života. Hoci autorka našla prvú zmienku
o ľavákovi v roku 1313, v skutočnosti vystupuje už v roku 1295. Tu možno len dodať, že pre zaniknutú dedinu pri Spišských
Vlachoch, ktorej časť vlastnil aj Peter Ľavák je zaužívanejší názov *Zlatník. Skoršia
zmienka sa týka aj prezývky/mena Stojan
– 1286, navyše toto meno nosili viaceré
osoby. K prezývke Dond môžeme uviesť,
že autorka sa odvoláva na falošnú listinu,
ktorá vznikla až okolo roku 1313. V jedinom hodnovernom prameni, v ktorom
Peter vystupuje (1279), sa táto prezývka
nevyskytuje. Akékoľvek úvahy o význame
prezývky Forró/Teplý s podfarbením homosexuál netreba vôbec zmieňovať. Predovšetkým súčasná maďarčina v slangu
používa slovo meleg, ale podstatnejšie je,
že takto nemôžme prenášať významy slov
cez sedem storočí bez hlbšieho výskumu
na základe dnešnej podobnosti. Autorka
našla celkovo päť etnicky motivovaných
prezývok, pričom Slováka ani Nemca nezachytila. V druhom prípade sa opäť mýli,
keďže takúto prezývku nosil jeden z členov
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rodu zo Šváboviec (1342). Maďarov našla
dvoch, ale ide o toho istého človeka – raz
Dionýza, raz v zdrobnenej forme Danuša.
Navyše úplne nezmyselne prekladá slovo comes ako župan. Poslednou etnickou
prezývkou je skupina Latinus, Gallicus
a Olas. V texte to zaniklo, ale všetky tri vystupujú v prameňoch ako synonymá, preto treba zvážiť praklad autorky (Vlach),
ktorý evokuje skôr taliansky pôvod: možno lepšie (Italo/Galo) Román. Poslednou
skupinou sú zamestnanecké prezývky a také, ktoré odrážajú spoločenské postavenie
nositeľa. Ako hneď prvého treba vyhodiť
Jekela Obuvníka, ktorý sa nespomína
v roku 1292, ale v listine Žigmunda Luxemburského z roku 1404. Omyl plynie
zo spôsobu publikovania prameňov J. Bárdošim. Okrem zatiaľ zmienených prezývok autorke uniklo niekoľko ďalších, ktoré
sa v sledovanom období objavujú v diplomatickom materiáli k dejinám Spiša. Sú to
napríklad Tlmočník, Lúčištník, Obchodník, Notár, Stochk, Sram, Kasan, Tukus,
Both, Possar, Kosa, Hencul, Treba, Ridzik,
Bozegeyst, Rulant, Churke, Zubatý a ďalšie. Medzerovitosť preloženého materiálu,
ktorú som na tomto mieste nechcel zaplniť, plynie najmä z autorkinej neúplnej
pramennej heuristiky. Ďalšie výhrady sa
týkajú omylov v lokalizáciách miestnych
názvov, identifikáciách jednotlivých osôb
a miestami nesprávnej terminológie.
Recenzia na článok Jany Sofkovej je
azda príliš tvrdá. V žiadnom prípade nie
je zamýšľaná ako negovanie jej úsilia,
skôr na poukázanie na medzery, ktoré by
mala v ďalšom výskume zaplniť. Napriek
odvedenému úsiliu ukazuje, že práca ešte
zďaleka nie je skončená. V konečnom
dôsledku to naznačuje aj doplnok v nadpise. Dúfam, že svojou kritikou pomôžem
vzniku kvalitnejšieho pokračovania postaveného na hlbšej heuristike a zohľadnení ďalšej odbornej literatúry. Na záver

ešte treba krátko upozorniť, že výskum
pomenovaní osôb by mal zahŕňať aj skúmanie samotných krstných mien v ich
modifikovaných podobách a tiež motivácie pri ich výbere pre novonarodené deti.
Peter Labanc

GRUSS, LEOPOLD (ZOST.): PÔVODNÉ LISTINNÉ ÚDAJE K DEJINÁM SPIŠSKÝCH BANSKÝCH MIEST.
Z nem. orig. prel. Magdaléna Dvořáková
Fialová. Gelnica 2014, 147 s.
Na konci roka 2014 uzrel svetlo sveta preklad zbierky textov zostavených
gelnickým pedagógom a predstaviteľom
tamojšieho kultúrneho života prvej polovice 20. storočia Leopoldom Grussom.
Okrem jeho vlastných textov tvoria
zborník články ďalších šiestich autorov
z rôznych časových období: Samuela Fabriciho, Erasma Schwaba, Christiana Genersicha, Floriana Collinássyho, Antona
Starka a Alexandra Münicha. Prekladové
počiny podobného charakteru sú v historickej obci vnímané ako dvojsečná zbraň.
Na jednej strane ide o prameň pre dejiny historiografie, historického výskumu
a myslenia v dobe, keď vznikalo prekladané dielo a treba konštatovať, že pre
historikov nie je prameňov nikdy dosť.
Druhé ostrie meča, ktoré však historici
neradi vidia, je skutočnosť, že prekladané
diela obsahujú staršie, výskumom prekonané názory, ktoré laik bez dodatočného
upozornenia nedokáže správne oceniť
z pohľadu hodnoty pre poznanie minulosti. Za zmieneným „dodatočným upozornením“ sa zvykne skrývať poznámkový aparát, ktorý obsahuje emendácie/
spresnenia, opravy, prípadne odkazy na
novšiu literatúru. Žiaľ v prípade recenzovaného diela k takému otupeniu druhé-
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ho ostria nedošlo a tak v publikovaných
prekladoch nachádzame skomolené informácie o vyplienení Spišskej kapituly
(podľa textu ho mali na svedomí Rumuni a Bulhari v roku 1284), nájazdoch
husitov (správne bratríkov), privilégiu
pre Gelnicu z roku 1264, alebo chybné
roky panovania uhorských panovníkov
(napr. na s. 71 – 72). Všetky tieto údaje
sú súčasťou pôvodného diela a ako také
tam majú zostať. Vhodným upozornením a komentárom však malo dôjsť
k upovedomeniu čitateľov, ktorí sa v problematike zvlášť neorientujú. Oveľa viac
ako chybné údaje v pôvodine zostavenej
L. Grussom vyrušuje množstvo prekladateľských chýb, ktoré vôbec nerešpektujú
ustálenú slovenskú historickú terminológiu. Prvou významnejšou skupinou sú
preklady osobných mien, z ktorých väčšina má slovenský ekvivalent, napriek
tomu v ňom čítame o Laurentzovi (Vavrinec), Petrusovi (Peter), Gézovi (Gejza),
Laurentiovi (opäť Vavrinec), Georgiovi
(Juraj), Chanadovi (Čanád), či dokonca
o Márii Therézii. Podobne je to aj s písaním historických predikátov/priezvisk,
ktoré sú v preklade ponechané v nemeckej alebo maďarskej verzii, hoci slovenčina má na tieto výrazy vlastný variant: von
Tornan – z Turne, Rozhoň – z Rozhanoviec/Rozhanovskí/Rozgoň, Perén – z Perína/Perínsky; Rosen – Rožeň; Mariássy
– Mariáši/z Markušoviec, de/von Pelsöcz
– z Plešivca; von Thurzo – Turzo; von Forgách – Forgáč a podobne. Rušivo pôsobia aj omyly v prekladoch geografických
alebo administratívnych celkov: napr.
Torna – Turňa, Borša – Boršod alebo nezmyselné Hronské arcibiskupstvo (Graner Erzbistum) – Ostrihomské arcibiskupstvo alebo Malé Poľsko (Kleinpolen)
– Malopoľsko. Početnú skupinu prekladových chýb tvoria slová historicko-právnej
terminológie: kráľovský banský šľachtic

(komorský gróf?); knieža gelnického kaštieľa (kastelán Gelnického hradu); kráľovský chotárny list (listina/privilégium Ladislava IV., v ktorej sa nachádza opis
gelnického chotára); truksas (pohárnik);
zahraničný kapitalista (vhodnejšie podnikateľ); schôdzka spišskej šľachty (kongregácia); dediční/zemskí grófi (župani);
zemský snem (krajinský); 24 najstarších
(starší); sudca (iudex = richtár); nespoľahlivosť korune (infidelitas = nevernosť);
libertín (libertáš); gulden (zlatý); romantický (románsky). Tento výpočet, hocako dlhý, žiaľ nevyratúva všetky lapsusy
a prekrýva akékoľvek pozitíva tohto diela.
ko píšuci autor si uvedomujem omylnosť
toho, kto narába so slovom. Drvivej väčšine chýb, ktoré obsahuje preklad (odhliadnuc od niekoľkých bohemizmov), sa však
bolo možné vyhnúť obyčajnou redakciou
textu človekom ovládajúcim slovenskú
historickú terminológiu. Nestalo sa tak
a do rúk verejnosti sa dostáva preklad,
ktorý (tvrdo povedané) neodráža námahu pôvodného zostavovateľa a komolí
jeho prácu. Snaha Spolku Leopolda Grussa zostala nenaplnená a ostáva dúfať, že
v tomto prípade jeho zakladatelia a členovia nájdu poučenie a budú sa takýmto faux pas vyhýbať.
Peter Labanc

CHALUPECKÝ, IVAN A KOL.:
HRIŠOVCE V DEJINÁCH. Hrišovce :
Obec Hrišovce 2014, 351 s.
Monografiu Hrišovce v dejinách pripravil do tlače bývalý spišský archivár
doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Okrem neho
sa na hlavnom texte publikácie podieľali
štyria autori a starosta Ing. Peter Dzurov,
ktorý napísal predslov a doslov. Autorom
úvodnej kapitoly o prírodných pomeroch je Milan Barlog. Nasleduje kapitola
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Dejiny Hrišoviec očami archeológa od
známeho spišského archeológa Mariána
Sojáka. Priblížil v nej históriu archeologických výskumov v obci a podal prehľad
osídlenia v chronologickom slede počnúc
staršou dobou kamennou (paleolit) až po
novoveké nálezy. Staršie dejiny Hrišoviec
do roku 1918 napísal už spomínaný Ivan
Chalupecký, ktorý je zároveň zostavovateľom celej publikácie. Text svojej kapitoly pod názvom Hrišovce do roku 1918
rozdelil do dvoch častí: Začiatky obce a jej
osudy v stredoveku a Hrišovce v rokoch
1526 – 1918. Nasledujú dejiny obce v 20.
storočí, ktoré spracoval Peter Cenký. Jeho
text je rozdelený tiež do dvoch kapitol.
V prvej pod názvom Obec po 1. svetovej vojne priblížil dejiny obce Hrišovce
v období prvej Československej republiky a prvej Slovenskej republiky trvajúcej
väčšinou počas druhej svetovej vojny.
V druhej kapitole Obec po 2. svetovej
vojne opísal politické a správne pomery po skončení vojny v druhej polovici
20. storočia a potom i po Nežnej revolúcii roku 1989, kedy boli u nás obnovené
demokratické pomery. V ďalších podkapitolách sa venoval hospodárskym pomerom, kultúre, spolkom, školstvu a mimoriadnym udalostiam. Ďalšiu kapitolu
napísal Ľuboslav Hromják, ktorý sa venoval cirkevným pomerom v obci. Poslednú
kapitolu Ľudové zvyky napísal opäť Peter
Cenký a venoval sa v nej ľudovým zvykom
a obyčajom.
Autori, väčšinou renomovaní spišskí
historici, si vzorne splnili svoju úlohu
a obohatili spišskú historiografiu o ďalšiu
monografiu, z ktorej majú určite radosť
všetci obyvatelia Hrišoviec. Na záver však
musíme dodať, že spracovanie knihy nie
je zvládnuté na požadovanej technickej
úrovni. Hlavný text nie je vôbec zalomený, číslovanie strán nezačína ako zvyčajne
od strany 5 alebo vyššej, ale očíslovaný

je už titulný list ako prvá strana. Na titulnom liste sa navyše okrem povinného názvu nachádza „Kolektív autorov“
(vhodnejšie by bolo uviesť zostavovateľa)
a v spodnej časti titulného listu je akýsi
príhovor starostu Petra Dzurova, ktorý tam prirodzene nesmie byť. V tiráži,
ktorá je na prednej strane, nie je uvedená
tlačiareň (ale nechýba redakčná rada, čo
navodzuje dojem, akoby išlo o zborník
a nie monografiu), ale len dizajn: ello,
ktorý pod touto skratkou má zrejme na
svedomí uvedené technické nezvládnutie
publikácie. V obsahu chýbajú čísla strán.
Táto chabá technická úroveň znižuje zbytočne celkový dojem z tejto obecnej knižnej monografie, čo by malo byť určitým
ponaučením do budúcnosti, aby sa dbalo dôslednejšie i na technické zvládnutie
príslušných historických prác.
Peter Zmátlo

BARÁTHOVÁ, NORA A KOL.: ŽIVOT KEŽMARKU V 13. AŽ 20. STOROČÍ. Kežmarok : Jadro, 2014, 384 s.
Mesto Kežmarok vydalo ďalšiu monograficky zameranú publikáciu, tentoraz
pod názvom Život Kežmarku v 13. až 20.
storočí. Autorský kolektív ôsmich autorov
pod vedením PhDr. Nory Baráthovej rozdelil text do šiestich kapitol. Po úvodnom
predslove primátora mesta Kežmarku Ing.
Igora Šajtlavu nasleduje kapitola zameraná na školstvo od polovice 18. storočia.
Napísali ju Nora Baráthová a Vladimír
Julián Ševc. Kežmarské školstvo bolo
vyspelé a rôznorodé, autori priblížili všetky typy škôl, od škôlok po stredné školy
(lýceum a gymnáziá). Ďalšiu kapitolu
Spolky a divadelná činnosť napísal Vladimír Julián Ševc. Opísal hospodárske,
hasičské, náboženské a kultúrne kežmar-
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ské spolky, v druhej časti kapitoly priblížil
činnosť ochotníckych divadiel v Kežmarku. Hudobný život v Kežmarku od polovice 18. storočia je názov ďalšej kapitoly,
ktorej autorom je Andrej Janovský. Priblížil v nej hudobné dianie v Kežmarku už
od polovice 18. storočia až do súčasnosti.
Kapitola je rozdelená do viacerých častí, v ktorých autor opísal históriu hudby
od polovice 18. storočia do konca prvej
svetovej vojny, hudobný život v medzivojnovom období, priblížil tiež hudobné
školstvo v Kežmarku, hudbu rímskokatolíkov i evanjelikov, jednotlivé hudobné
súbory či mestské kultúrne zariadenia
venujúce sa hudobným projektom. Peter
Slovík je autorom kapitoly o zdravotníctve v Kežmarku od polovice 18. storočia
do súčasnosti. Hoci je táto kapitola najkratšou (16 strán), autor v nej priblížil začiatky moderného kežmarského zdravotníctva až po osudy súčasnej Nemocnice
MUDr. Vojtecha Alexandra. Podrobne je
spracovaná kapitola zaoberajúca sa dejinami cirkví v Kežmarku od polovice 18.
storočia. Jej autormi sú Nora Baráthová,
Karin Fábrová, Jaroslav Grochola a Mikuláš Lipták. V tejto kapitole nájdeme dejiny
rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej
cirkvi, dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru (najrozsiahlejšia podkapitola,
s. 173 - 221), ale i Cirkev adventistov
siedmeho dňa, Bratskú jednotu baptistov či dejiny židovskej náboženskej obce
(v tejto podkapitole sú spracované aj dejiny Židov, nielen cirkevné, ale taktiež
židovské osobnosti, ich politické strany,
školy či spolky, dokonca i arizácia a deportácie počas druhej svetovej vojny). Záverečnú najrozsiahlejšiu kapitolu (s. 263 381) tvoria historicko-umelecké pamiatky
Kežmarku od Nory Baráthovej, Jaroslava
Grocholu a Romana Porubäna. Autori
v nej opísali mestské opevnenie, Kostol
sv. Kríža, radnicu, Kežmarský hrad, Kos-

tol Navštívenia Panny Márie, drevený
evanjelický artikulárny kostol, redutu
a nový evanjelický kostol. Hlavný text
publikácie je písaný kronikárskym spôsobom po odsekoch s medzerami medzi
nimi. Čitateľ preto môže nadobudnúť
dojem, že drží v ruke niečo medzi kronikou a monografiou, pri monografiách je
však potrebný príslušný úvod a záver, čo
v tejto publikácii absentuje. Hoci názov
knižky siaha až do 13. storočia, kapitoly sa
väčšinou začínajú až od polovice 18. storočia, takže len od novoveku. Prirodzene
niektoré kapitoly, napr. historicko-umelecké pamiatky, siahajú aj do stredoveku.
Názov publikácie nezodpovedá presne
obsahu – na jednej strane do „života mesta“ nepatria v úzkom slova zmysle umelecko-historické pamiatky, na druhej strane
do „života mesta“ patrí aj politické dianie
(voľby, politické strany a pod.), zábavy
občanov (tanečné, katarínske a silvestrovské zábavy, čaje o piatej), ale i kultúra vo
všeobecnosti (nielen ochotnícke divadlo,
ale aj osveta – prednášky, kinematografia,
rozhlas, tlač a jej vydávanie a čítanie atď.).
Napriek uvedenému sa autorom podarilo
pripraviť pútavú populárno-náučnú publikáciu, v ktorej je množstvo novej faktografie z dejín Kežmarku, preto je cenným
prínosom do historiografie Spiša a nemala
by chýbať v žiadnej knižnici každého roduverného Kežmarčana či Spišiaka.
Peter Zmátlo

KOZUBÍK, MICHAL. (NE) VINNÍ
A DILINO GADŽO. Nitra 2013, 189 s.
Útlejšia knižka venujúca sa rómskej
problematike na prvý pohľad vzbudzuje
dojem beletristického diela, popretkávaného fotografiami kvôli „vylepšeniu
dojmu“. Opak je však pravdou. Knižka
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vznikla v rámci realizácie projektu VEGA
1/0170/11 – Sociálne vyčlenenie verzus
kultúra – determinanty sociálneho správania obyvateľov osád, a jej autorom je rodák z Popradu Michal Kozubík (1981). Je
absolventom študijného programu Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo (2006) a bol prvým doktorandom
Ústavu romologických štúdií. Autor sa
sám v úvode priznáva, že Neustále morálne dilemy sprevádzajúce mňa, sociálneho pracovníka so zameraním na „rómske
spoločenstvo“, boli odrazom hľadania odpovedí na elementárne otázky: Čo možno
považovať za prínos môjho terénneho výskumu? Ako samotný zber dát ovplyvní
život ľudí v segregovanej lokalite? Pomôžu
im výsledky a závery vyplývajúce z analýzy prostredia a dát alebo im skôr uškodia?
Pôjde o ďalšie bezvýznamné dielo, ktorého
význam prinesie úžitok len jeho autorovi
v jeho profesijnej kariére a nie tým, ktorí
na výskume priamo participujú svojimi
každodennými radosťami či starosťami?
Úprimne povedané, že takáto sebareflexia
v úvode diela, je viac ako prekvapujúca.
Na druhej strane už tento úvod naznačuje, že autor práce to myslel pri jej písaní
a výskume viac, ako vážne.
V úvode sme napísali, že kniha evokuje na prvý pohľad beletristické dielo...
Keď ju totiž prvýkrát čitateľ prelistuje,
upútajú ho červenými písmenami vyznačené texty – väčšinou výpovede Rómov
k tej, či onej problematike, často vzbudzujúce úsmev majoritného obyvateľstva: A ja
viem prečo sme Cigáni. Keď Ježiša ukrižovali, mal 4 kliny. Jednému Židovi bolo ľúto.
Jeden klinec mu schoval, takže mu ostali tri
klince, presne na dva ruky. A tak mu dali
nohy takto (názorne ukazuje). A od vtedy
sa hovorí – neklam Cigán, od vtedy sme
Cigáni. Potom ho zaujmú fotky, grafy,
tabuľky... To všetko je však len na prvý
pohľad. V skutočnosti ide o závažné dielo

vychádzajúce z poznatkov o malom regióne (keďže autor skúmal život Rómov všeobecne v okrese Poprad, v meste Poprad,
v obciach Kravany, Hranovnica, Spišské
Bystré a Vikartovce), nesúce odkaz minimálne pre celú slovenskú spoločnosť.
V čom sú teda jeho pozitíva? Hlavným
cieľom prezentovaného výskumu bolo
priblížiť sa k poznaniu toho, či negatívne
vlastnosti pripisované obyvateľom osád
sú znakom ich kultúry, etnicity alebo sú
prvkami sociálneho vyčlenenia, reprodukovanej chudoby, resp. ich znásobenej
kultúrnej závislosti. Autor rozdelil publikáciu na nasledovné časti: 1 Pojmy nie
(sú) dojmy, 1.1 Róm či Cigán? 1.2 Neróm,
gadžo, či Slovák? 1.3. Kultúra – 1.3.1 Tradičná rómska kultúra – Romipen, 1.3.2
Národná rómska kultúra, 1.3.3 Kultúra
chudoby; 1.4 Sociálne vyčlenenie – 1.4.1
Od chudoby k sociálnemu vyčleneniu,
1.4.2 Dimenzie sociálneho vyčlenenia,
1.4.3 Mechanizmy sociálneho vyčlenenia; 2 Rómovia pod Tatrami – 2.1 Poprad,
2.1.1 Regionálna história, 2.1.2 Súčasnosť;
2.2 Kravany; 2.3 Hranovnica; 3 Teória
ukotvená v realite; 4 Výsledky – 4.1 Lichva, drevo, lepenky a aleluja, 4.2 Kultúra
osady, 4.3 (Ne) vinní a dilino gadžo; Me
som ča dilino gadžo.
Autor kombináciou vedeckého a beletristického štýlu, čo je nezvyčajné pre
diela takéhoto formátu, prináša čitateľom
axiómy so súčasnosťou vychádzajúce
z poznatkov o histórii Rómov v Európe, na Slovensku a špeciálne aj na Spiši.
Využívajúc paradoxy, prostredníctvom
vysoko odbornej terminológie vysvetľuje
život a správanie spoločensky najnižších
vrstiev obyvateľov. Formy analýzy a syntézy mu umožňujú dospieť k závažným
spoločenským záverom. Ako sociálny pracovník pracujúci v terénne, porovnáva
prítomnosť s poznatkami historikov o minulosti. Pracuje nielen s domácou a za-
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hraničnou literatúrou, ale v knižke podáva aj názory pracovníkov štátnej správy
a samosprávy na danú problematiku.
Neraz výpovede samotných Rómov v porovnaní s majoritnými názormi sú plné
smútku a beznádeje...
Pár myšlienok autora: Názory na
predmety skúmania jednotlivých odvetví
sa rôznia a doteraz neboli všeobecne prijaté. Na Slovensku však prevláda akýsi
„hybrid“ menovaných odvetví charakterizovaných všeobecnou predstavou odborníkov či laickej verejnosti, ktorý možno
radikálne vyjadriť: „O Rómoch môže písať
každý, veď všetci vieme, ako to v skutočnosti je“ a pod.; Je pre mňa záhadou, prečo
je u nás na Slovensku tak málo otvorených
slovenských pracovníkov realizovať terénny
výskum v osadách. Alena Kajanová, PhD.
je odbornou asistentkou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Pri výskume
sme sa stretli aj s inými menami českých
osobností antropológie či etnológie, ktorí
podobne ako my realizovali výskum v podobných lokalitách. Napríklad p. Michal
Růžička, PhD., ktorý strávil značný čas
v osade v Spišskom Bystrom (okres Poprad,
SR) či Zbyněk Andrš, PhD., ktorý rovnako
pôsobil so svojimi študentmi v popradskom
okrese (Jánovce).“
Tým, že história Rómov nie je v tomto regióne po roku 1945 podrobnejšie
spracovaná a nachádza sa viac a podrobnejšie v jednotlivých regionálnych
monografiách, nemal autor bezprostrednú východiskovú informačnú základňu
a svoj výskum sústredil hlavne na obdobie po roku 1989. Autor zachytil život
Rómov zozbieraním mnohých informácií
posledných viac ako 20 rokov. V práci
informuje o rôznych „realitách života“ –
spoločenských podujatiach, návštevách
významných ľudí, aktivitách združení
a iných organizácií, no venoval sa aj
vzdelávaniu rómskych starostov, krimi-

nalite a pod., no hlavne skúma dopady
rôznych aktivít štátu na Rómov v malom
regióne. Nezanedbateľné je podľa autora
účinkovanie cirkví. Konkrétne poznatky
sumarizuje v kapitole Teória ukotvená
v realite, kde sa venuje sociálnej práci
v spomenutých komunitách. Táto kapitola
vyúsťuje do časti Výsledky. Tu informuje
čitateľa o spôsoboch a metódach výskumnej práce, kde prevládal rozhor s Rómami.
Často musel prekonávať nedôveru informátorov. Na základe týchto poznatkov
vytvoril sociálnu stratifikáciu v kultúre
osady, kde jej obyvateľov rozčlenil na
„podnikateľov“, „strednú vrstvu“ a „degešov“. Tu pripomína aj rôzne neresti osád
– úžera, krádeže, alkoholizmus... Zaujme
aj myšlienka: Hlavným zistením všetkých
doterajších zistení je, že Rómovia majú
k majorite oveľa priaznivejší vzťah ako majorita k Rómom... Na záver urobil prierez
histórie Rómov od roku 1322, kedy sa
začali písať dejiny Rómov na našom území, až po rok 2013. Aj na obrázkoch vidno,
že predsa sa spoločenstvo Rómov o čosi
priblížilo k majoritnému obyvateľstvu.
Zuzana Kollárová

MAJERÍKOVÁ–MOLITORIS, Milica (zost.). ALMANACH XIV. SLOVÁCI
V POĽSKU (SŁOWACY W POLSCE).
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013,
276 s.
Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Slowaków w Polsce) vydal od roku
1993 už 14 ročníkov Almanachu Slováci
v Poľsku. V poslednom ročníku sa nachádzajú štúdie renomovaných historikov, ktorí sa zaoberajú dejinami severného Spiša a hornej Oravy. Štúdie sa
týkajú predovšetkým plebiscitu, náboženských, školských a národnostných po-
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merov. Zborník zaujme všetkých čitateľov,
ktorým sú blízke novodobé dejiny a osudy ľudí v slovensko-poľskom pohraničí
po prvej svetovej vojne, v medzivojnovom období, ale aj a po skončení druhej
svetovej vojny. Tomuto obdobiu sa vymyká prvá štúdia Martina Gareka Farnosť
Čimhová vo svetle kanonických vizitácií
do roku 1833. Autor opisuje dejiny obce
od prvej písomnej zmienky v roku 1438,
odkedy sa z náboženského hľadiska vyvíjala ako filiálka farnosti v Trstenej, od
roku 1786 ako samostatná farnosť. V roku 1617 tu bol postavený prvý drevený
kostol, ktorý bol v tomto období jediným
katolíckym kostolom na Orave. Základom
štúdie sú tri vizitácie čimhovskej farnosti
a jej filiálok z rokov 1794, 1820 a 1833.
V tabuľkách sú zobrazené príjmy farára,
organistu a finančné zápisy majetkových
prostriedkov kostola. Druhá štúdia Ingrid
Tišliarovej a Pavla Tišliara K problematike
plebiscitu na severnej Orave a na Spiši
v 20. rokoch 20. storočia sa týka veľmi
citlivej témy – česko-slovensko-poľského
územného sporu o niektoré územia Oravy
a Spiša, ktoré sú nárokovalo Poľsko už mesiac po vyhlásení Československa. Štúdia
je veľmi prehľadne rozdelená na viac častí,
v ktorých sa čitateľ dozvie o násilnom
vstupe poľského vojska na naše územie,
ktoré sa riešilo na najvyššej politickej
úrovni určením demarkačnej čiary. Autori sa zaoberajú priebehom plebiscitu – vytvorením osobitnej správy plebiscitného
územia do príchodu medzinárodnej komisie, poľskou a československou agitáciou medzi obyvateľmi dotknutých obcí,
zrušením plebiscitu a arbitrážou. Najvyššia rada veľvyslancov svojim rozhodnutím
z 28. júla 1920 určila hranice medzi
Poľskom a Československom. K územiu
Poľska bolo pričlenených 27 obcí. Spor
skončil pred medzinárodným súdom
v Haagu. Štúdia je doplnená o 3 tabuľ-

ky – predpokladané výsledky plebiscitu
na území okresov Námestovo, Trstená a
Spišská Stará Ves. Štvrtá tabuľka nás
oboznámi s počtami obyvateľov oravských a spišských obcí, ktoré pripadli
Poľsku. Pavol Matula v štúdii Zabratie
spišskej obce Lesnica Poľskom v roku 1938
nadväzuje na predchádzajúcu tému, keď
po rozpade Československa po Mníchovskej konferencii v jeseni 1938 vystúpilo
Poľsko s územnými požiadavkami najskôr
v českých krajinách, neskôr na Slovensku.
Jednou zo zabratých obcí bola aj severospišská obec Lesnica. Jej obsadzovanie
poľským vojskom začalo 27. novembra
1938 a bolo ukončené po napadnutí Poľska Nemeckom. Oficiálne bola obec prinavrátená Slovensku 4. septembra 1939.
Autor sa zaoberá nepriateľským postojom
obyvateľov k prichádzajúcim Poliakom,
násilným odchodom farára, zákazom vyučovania slovenského jazyka, demonštráciami obyvateľov proti poľským úradom.
Eduard Laincz vo svojej štúdii Vývoj cirkevnej otázky na území severného Spiša
v medzivojnovom období zaujme čitateľa
plastickým opisom náboženských pomerov na severnom Spiši v rokoch 1918 –
1938. Pričlenenie pohraničného územia
k Poľsku opisuje z pohľadu rímskokatolíckej cirkvi, ku ktorej sa hlásila väčšina
obyvateľov. Farnosti severného Spiša spravoval spišský biskup Ján Vojtaššák, ale
poľská strana ich chcela pričleniť do krakovskej diecézy. Autor opisuje pomery
v cirkevných školách, dozvieme sa mená
a osudy slovenských a poľských kňazov,
používanie slovenského jazyka v kostoloch, návrat farností severného Spiša
v septembri 1939. Predseda Spolku Slovákov v Poľsku Jozef Čongva sa zameral
v štúdii Poľsko-slovenská administratíva
farností Spišského Zamaguria (Spišského
dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch
1939 – 1948 na územné a administratívno
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– správne zmeny v tomto období spojené
s personálnymi otázkami a národnostnou problematikou. Rozoberá pôsobenie
poľských kňazov na severnom Spiši počas
prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945)
a slovenských kňazov po pripojení spišských obcí k Poľsku v roku 1945. Na záver
príspevku výsledky svojho bádania zhrnul
do šiestich bodov, v ktorých vyjadril svoj
postoj k danej téme. Školskými pomermi
počas druhej svetovej vojny (1939 – 1945)
sa zaoberá Mária Hojová vo svojej štúdii
K problematike školstva na hornej Orave
v rokoch 1939 – 1945. Takmer všetci obyvatelia hornej Oravy sa postavili proti zavedeniu poľštiny ako vyučovacieho jazyka
v školách. Vznik Slovenského štátu v roku
1939 znamenal prinavrátenie územia hornej Oravy a obnovu používania slovenského jazyka. Autorka opisuje zmenu
v organizácii školstva a činnosť a počty
slovenských učiteľov, štatistiky žiakov
a lokalizáciu budov, ktoré plnili funkciu
škôl. Tento stav trval do 15. júna 1945,
kedy museli učitelia opustiť svoje pôsobiská a odsťahovať sa do ČSR. Štúdia Milice
Majeríkovej-Molitoris Národnostné pomery na severnom Spiši a hornej Orave po
pripojení k Poľsku v rokoch 1945 – 1947
sa zaoberá národnostnou príslušnosťou
miestneho obyvateľstva v časovom období
od pripojenia týchto oblastí k Poľsku 20.
mája 1945 do podpísania československo-poľskej zmluvy o priateľstve a vzájomnej
pomoci 10. marca 1947. Osobitne popisuje situáciu v školstve a cirkvi. Situácia
v školstve bola kritická – rodičia odmietali posielať deti do poľských škôl a časť
žiakov dochádzala do slovenských škôl –
nielen ľudových, ale aj gymnázií, obchodných a učiteľských akadémií a univerzít.
Poľská strana sa snažila žiakom v štúdiu
v ČSR zabrániť odoberaním priepustiek
a obmedzovaním malého pohraničného
styku. V cirkvi sa drvivá väčšina obyva-

teľstva pripojených území hlásila k rímskokatolíckemu náboženstvu. Po inkardinovaní spišského a oravského dekanátu
do Krakovského arcibiskupstva od 1. novembra 1945 dostali slovenskí duchovní
príkazy na vysídlenie, čo spôsobilo stupňovanie národnostného napätia a obyvateľstvo bolo násilne polonizované.
Súčasťou zborníka je kázeň venovaná
vzácnemu chyžnianskemu rodákovi Tomášovi Červeňovi v slovenskom a poľskom jazyku, ktorú uverejnil farár v Novej Bystrici Stanislav Capiak. Závažnou
súčasťou Almanachu je recenzia Ľudomíra Molitorisa na prácu žiakov vyššieho
stupňa Základnej školy v Krempachoch,
ktorú vypracovali pod vedením svojich
učiteliek a ktorá svedčí o tom, že aj
v súčasnosti dochádza k manipulácii
s faktami pri citlivých národnostných témach týkajúcich sa území severného Spiša
a hornej Oravy. V kapitole Dokumenty
Eduard Laincz spracoval a okomentoval
správu oravského rodáka, tajomníka Slovenskej odbočky Československej národnej rady v Bratislave a neskôr poslanca
Slovenskej národnej rady Antona Granatiera pod názvom Pohľad Antona Granatiera na problematiku určenia hraníc na
severe Slovenska v kontexte československo-poľských vzťahov v prvej polovici 20.
storočia. V tradičnej rubrike Pripomenieme si sa čitatelia oboznámia s významnými udalosťami našich dejín, pripadajúcich
na rok 2014. Prílohu Almanachu tvorí reprint – spomienky rodáka z Tribša, kňaza
Františka Móša Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši, na ktorú sa vo vyššie spomínanej recenzovanej práci autori viackrát
odvolávajú a aby si každý mohol prečítať,
čo skutočne obsahuje. Tento dokument
vychádza v rovnakom znení a výzore ako
pôvodina.
Almanach zostavila renomovaná odborníčka, autorka viacerých publikácií
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venovaných československo-poľským
vzťahom Milica Majeríková-Molitoris. Vo
svojich štúdiách autori využili nielen
dostupnú literatúru, ale predovšetkým
archívne dokumenty uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, štátnych archívoch v Bytči, Levoči, Poprade,
archívoch v Poľsku a archívoch ďalších
inštitúcií. Preto je ich výskum veľkým
prínosom pre poznanie historických udalostí týkajúcich sa severných oblastí Spiša
a Oravy.
Božena Malovcová

KOLLÁROVÁ, ZUZANA – JANČEKOVÁ, MÁRIA: 500 ROKOV ŠPORTU KEŽMARSKÉHO. Kežmarok : Jadro,
2014, 368 s.
V roku 2014 pribudla do kolekcie
kežmarských monografií publikácia, ktorá mapuje históriu športu v meste Kežmarok. Iniciátorom myšlienky vydania
športovej monografie bol Kežmarčan Ing.
Vladimír Janček, všestranný športovec,
hlavne atlét, učiteľ, tréner, organizátor
športu a tiež dlhoročný športový funkcionár. Podklady a materiály do publikácie
sám zbieral asi 25 rokov. Niekoľko rokov navštevoval a študoval v popradskej
pobočke Štátneho archívu v Levoči. Tu
oslovil PhDr. Zuzanu Kollárovú, PhD.
so žiadosťou o spoluprácu. Zuzana Kollárová sa podujala spracovať dejiny kežmarského športu do roku 1945 a Vladimír
Janček od roku 1945 do súčasnosti. Žiaľ,
jej vydania sa nedožil. V začatom diele
pokračovala jeho manželka Mgr. Mária
Jančeková. Okrem bohatej pozostalosti
Vladimíra Jančeka obe autorky využili aj
archívne dokumenty uložené v popradskej pobočke Štátneho archívu v Levoči,
množstvo novín a časopisov, stretávali sa
s pamätníkmi či rodinami kežmarských

športovcov. Kniha dopĺňa bohaté kežmarské dejiny o nespočetné množstvo faktov
z doposiaľ nespracovanej oblasti dejín
športu. Blízkosť a dostupnosť Vysokých
Tatier lákali k ich objavovaniu, turistickým výletom a neskôr aj k organizovanej turistike a horolezectvu Kežmarčanov.
Tam sú pravdepodobne korene kežmarského športu. No najstaršie písomné
zmienky o športovaní kežmarských obyvateľov sú zo 16. storočia a z úplne iného
športu. Založením Streleckého spolku
v Kežmarku v roku 1510 sa začala športová činnosť v meste. V 19. storočí rozprúdili športový život aj ďalšie športové
spolky, najmä Uhorský karpatský spolok.
K rozvoju športových aktivít prispievala
aj telesná výchova na školách, hlavne na
miestnom lýceu. Športové kluby a spolky
po roku 1918 mali široký záber jednotlivých druhov športov a popri futbale,
ktorý bol v tomto období v meste dominantným, sa začali rozvíjať aj atletika,
gymnastika, hádzaná, lyžovanie, či hokej.
Športová činnosť prebiehala spontánne,
bez trénerov, vďaka vlastnej iniciatíve
a záujmu športovcov. Po roku 1945 nastala postupná špecializácia športovcov,
a tak i v publikácii je športový život od
ukončenia 2. svetovej vojny spracovaný
samostatne, podľa jednotlivých druhov
športov. Kniha 500 rokov športu kežmarského prináša i galériu osobností, najúspešnejších bývalých i súčasných športovcov Kežmarku a tiež tých, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj jednotlivých športových disciplín v meste. Vzácne sú autentické spomienky osobností kežmarského
športu o začiatkoch, radostiach, starostiach a podmienkach, za ktorých v Kežmarku trénovali, športovali a reprezentovali svoje mesto. 366 stranová plnofarebná
monografia je doplnená množstvom fotografického materiálu – športovcov pri
súťažení, športových klubov a kolektívov,
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športových osobností, ale aj fotografií mapujúcich výstavbu jednotlivých športovísk
v Kežmarku. Máloktoré slovenské mesto sa
môže pochváli monografiou k dejinám
športu. I preto je vydanie publikácie 500
rokov športu kežmarského významným
počinom, na ktorý môžu byť vydavateľ
publikácie Mesto Kežmarok i jej autorky
právom hrdí.
Martina Šlampová

GLEJTEK, MIROSLAV: STREDOVEKÁ CIRKEVNÁ PEČAŤ. PRAMEŇ
KRESŤANSKEJ IKONOGRAFIE. Hradec Králové 2013, 233 s.
Záverom roka 2013 sa objavila v slovenskej historickej spisbe publikácia Miroslava Glejteka venovaná cirkevnej sfragistike. Nejde o tému na Slovensku často
a systematicky skúmanú a potvrdzuje to
tiež sám autor v niekoľkostranovom exkurze o odbornej literatúre. Ešte predtým
zaradil stručné podkapitoly o cirkevnej
organizácii a hierarchii. Druhá kapitola je
venovaná pečati z kategorizačného a terminologického hľadiska. Okrem typológie je v tejto časti analyzovaná tvarová
a veľkostná variabilita pečatí a veľmi dôležité otázky spojené s pečatnými látkami
i praktickým pripevnením pečate na prameň. Základný prínos tejto kapitoly tkvie
v autorovom pokuse vypracovať špecifickú uhorskú typológiu ikonografie pečatného poľa, kde sa neuspokojil s mechanickým aplikovaním západných schém,
ale ukazuje sa tu kvalita a kvantita autorovej heuristiky. Tú potvrdzuje aj v stati na
pomedzí sfragistiky, epigrafiky a možno
doplniť, že aj numizmatiky. Pečať nebola
a nie je (dnes povedzme v transformovanej podobe pečiatky) obyčajným predmetom. V jej pozadí sa odohráva zaujímavý
vývoj myšlienkového sveta prepojeného

s vývojom právneho myslenia židovsko-kresťanskej civilizácie. Do (z globálneho hľadiska) užších uhorských pomerov
transformuje toto vnímanie autor v tretej
kapitole. Súčasný človek stráca citlivosť
pre obraz. Nie je to žiadna výčitka ani
nárek, je to konštatovanie výsledku procesu zahltenia našich očí farbami, tvarmi
či dizajnom. O to väčší zmysel a význam
má štvrtá časť práce M. Glejteka. Upriamuje nás na obdobie a mentálny svet,
keď ikonografická presýtenosť ani zďaleka nedosahovala dnešných rozmerov
a pečať bola jedným z mála stredovekých
mobilných obrazových nosičov – žiada sa
aktualizačne dodať – pohyblivých reklám/
propagánd. Široké pramenné ukotvenie
svojej práce autor potvrdil v ikonograficko-sfragistických exkurzoch tvoriacich
piatu kapitolu. Okrem ostrihomských arcibiskupov a nitrianskych biskupov analyzuje aj pečate spišských prepoštov a kanonikov. Už z názvu vyplýva, že si M. Glejtek
uvedomuje istú neúplnosť a v budúcnosti
by mohlo dôjsť k doplneniu o analýzy
pečatí členov Otrihomskej, Ntrianskej,
Bratislavskej, prípadne Jágerskej kapituly. Predposlednou časťou autor zasadzuje
svoj výskum do širšieho regionálneho
kontextu. Tento postup je logický a nevyhnutný. Azda by v ďalšom výskume bolo
zaujímavé ponúknuť pohľad aj na východ
od uhorských hraníc, resp. postavenie cirkevnej pečate v týchto oblastiach. Žiadna
z pomocných vied historických neskúma
svoj predmet bez toho, aby v sebe neobsahovala prieniky s inými, resp. neponúkala im inšpirácie. Nerozlučné priateľstvo
spája sfragistiku s heraldikou, ktorého
povahu, pramene a vývoj autor analyzuje
v záverečnej kapitole. Kniha je ukončená
záverom doplneným o zoznam použitých
prameňov, bibliografiu, register uľahčujúci orientáciu a sumár v troch jazykoch
(angličtina, nemčina a maďarčina). Vý-
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znam anotovanej publikácie možno vidieť v niekoľkých vrstvách. Predovšetkým
na pomerne širokom priestore venuje pozornosť doteraz takmer opomínanej problematike v slovenskej historickej vede.
Dôležitejšie však je, že tak robí nie mechanickým aplikovaním západoeurópskeho
vývoja, ale poukazuje na slovenské/uhorské špecifiká. A to by vôbec nebolo možné
bez predchádzajúcej širokej heuristiky. Aj
z týchto dôvodov patrí dielo M. Glejteka
medzi tie kvalitnejšie publikácie k slovenskému stredoveku a určite by mala byť
súčasťou knižnice každého medievalistu,
archivára i záujemcu o pomocné vedy
historické. Na záver si dovolím dodať ešte
jeden postreh. Tón, ktorým autor koncipuje svoje závery, budí dojem jeho vedomia, že tému prítomnou knihou neuzavrel. Toto vedomie nestálosti vedeckého
poznania v nás vzbudzuje nádej na ďalší
posun v tomto výskume.
Peter Labanc

CHALUPECKÝ, IVAN A KOL.: DEJINY KLUKNAVY. Kluknava 2014. 351 s.
710. výročie prvej písomnej zmienky
síce nie je pre obce a mestá výnimočným
jubileom, pre Kluknavu však v istom zmysle mimoriadnym je. Ani niektoré spišské
mestá sa totiž nemôžu pochváliť honosnou publikáciou, ktorá pri tejto príležitosti vyšla. Toto je určite charakteristika,
ktorú musí na prvý dojem mať každý, kto
mal možnosť mať v rukách monografiu
venovanú obci Kluknava. Viac ako tri
stovky strán na kriedovom papieri, množstvo kvalitných dobových fotografií, máp,
ale predovšetkým autorský kolektív pod
vedením I. Chalupeckého, poskytuje dostatočnú záruku odbornosti a profesionálnost. Kniha je z chronologického hľadis-

ka rozdelená na viacero kapitol, pričom
najväčší priestor je venovaný obdobiu
po roku 1918. Text je založený takmer
úplne na poctivom archívnom výskume,
čo pri absencii potrebných informácií
treba len oceniť. Na druhej strane však
musím konštatovať, že profesionálna i vedecká erudícia sa tu snúbi s „čistým prehadzovaním faktov“ z prameňov v zmysle
hesla „o dejinách môže písať každý“. A tak
je možné v knihe nájsť časti, ktoré obsahujú aj istú „nadstavbu“ vo forme analýzy
miestnych dejín, kritiky prameňov (čo je
však pre kvalitné vedeckú prácu samozrejmosťou) a môžu sa tak stať významným podkladom pre syntetické práce,
rovnako aj pasáže, ktorým tieto základné
vlastnosti chýbajú. Som presvedčený, že
pozorný čitateľ si ich dokáže veľmi jednoducho identifikovať, rovnako aj o tom, že
zostavovateľ v tomto smere pri rešpektovaní individuality každého spoluautora,
predovšetkým však z časového hľadiska,
pravdepodobne veľa priestoru vzhľadom
na jeho erudíciu i výsledok nemohol mať.
Najväčší priestor v publikácii je venovaný, ako som už spomenul, obdobiu po roku 1918, a preto práve jej bude
v recenzii venované zvláštne miesto. Táto
časť obsahuje množstvo údajov, ktoré
autor (pri všetkej úcte) nemohol vedieť
(aj keď rozumiem snahe „neprepoznámkovať“ text), ten je nesúrodý a v podstate
len nahromadením informácií viažucich
sa na miesto, resp. obdobie (tak totiž pôsobí časť venujúca sa zvýšeniu požiarneho fondu, nasleduje súhlas na koncesiu
pravidelnej dopravy osôb na trase Prešov
– Margecany, správy o obsadení knižničnej rady, komunálnych voľbách, školstvu,
atď.) Skôr to pripomína xerox kronikárskych záznamov, ako text blízky akémukoľvek, zvlášť neznalému či laickému čitateľovi. Informácií je síce viac ako dosť, ale
čitateľa to odradí po niekoľkých riadkoch.
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Nemožno uprieť snahu o zakomponovanie všetkého, čo s dejinami obce akokoľvek súvisí, avšak menej je niekedy viac.
Ak je text raz určený na popularizáciu
(čo je akiste úmyslom väčšiny monografií venovaných regionálnym dejinám), nie
je vhodné zahlcovať čitateľa všetkým, čo
je k dispozícii. A to aj napriek tomu, že
z čitateľského pohľadu je fotografia či
akákoľvek zmienka o blízkom povzbudzujúca a v istom zmysle aj vyvolávajúca
hrdosť či iné pozitívne emócie. V tejto
súvislosti aj uvádzanie čísel v tabuľkách
bez analýzy vnímam ako vec navyše
a v takejto podobe skôr ako akýsi „polotovar“ (napr. s. 104), ktorý ocení skôr školený historik. V tomto úseku práce je
možné nájsť viacero častí venovaných
rozsiahlym zoznamom mien v hlavnom
texte (napr. súpis majiteľov domov na
s. 112 - 114, živnostníkov na s. 116 - 118,
komisií a členov miestneho národného
výboru na s. 150 - 152, doslovné uvedenie trhového poriadku, zoznam učiteľov
na s. 213 - 225), čo považujem za nevhodné, keďže ich odôvodnenie absentuje (ak,
samozrejme, nie je totožné s naplnením
očakávaného či čo najväčšieho počtu znakov). Na úkor toho zrejme ostali iné, celkom podstatné hospodárske momenty
– napr. pozemková reforma. Škola v medzivojnovom období je spracovaná takmer výlučne na základe kronikárskych
záznamov, čím sa do tejto sféry dostali aj
údaje, ktoré boli vďaka kronike „poruke“
(napr. s. 136 - 137). Podobne chápem aj
prepisy správ z predvolebných zhromaždení. Je skôr škoda, že aj do tejto publikácie sa dostalo nesprávne označenie
archívov na Slovensku po roku 2002, keď
vyšiel nový zákon (Zákon o archívoch
a registratúrach č. 395/2002 Zb.) navyše
bez uvedenia fondu (s. 325). Informácie
o farároch či správcoch farnosti v jadre práce s názvom cirkevný život (s. 127

- 130, resp. s. 207 - 208) i v prehľade
osobností obce sú podľa mojej mienky
bezdôvodne duplicitné. Z osobnej skúsenosti viem, že jazyková stránka práce je
priestor, ktorý je možné „vyčistiť“ k úplnej spokojnosti len zriedkakedy, avšak
predísť (niekedy aj vážnym) jazykovým
nedostatkom, preklepom mohli napomôcť aj jazykové korektorky. Z formálnej
stránky považujem za vhodné upozorniť
na skutočnosti, že pri niektorých osobách
je uvedené meno aj priezvisko, inokedy len iniciála mena, pri popisoch pod
niektorými fotografiami (inokedy sú samozrejmosťou) chýbajú zdroje, podobne
ako je to napr. pri uvedení správy o divadelnom predstavení na s. 141, resp. že
v závere by bolo akiste vhodné minimálne uviesť zoznam bibliografických odkazov. Ak doposiaľ uvedené hodnotenie
vyznelo skôr negatívne, považujem sa
správne záverečné konštatovanie, že pri
celkovom hodnotení publikácie prevažujú pozitíva ďaleko viac. Isté už naznačené
boli, medzi ďalšie počítam napr. aj zaradenie dosť netradičnej časti, ktorá je venovaná mimoriadnym udalostiam v jednotlivých obdobiach. To najpodstatnejšie
však podľa mojej mienky spočíva v približovaní histórie a vytváraní historického
myslenia a vedomia cez záujmy, záľuby,
pocit spolupatričnosti, vzťah k rodine,
bydlisku a obci. Spolupráca odborníkov
a miestnych znalcov napokon vždy vedie
ku kvalitnej reprezentačnej publikácii, čo
je prípad aj tejto monografie.
Michal Marťák

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.:
VOJNA PO VOJNE (SEVERNÝ SPIŠ
A HORNÁ ORAVA V ROKOCH 1945
– 1947). Banská Bystrica – Krakov: 2013.
212 s.
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V roku 2013 vyšla vo vydavateľstve
Spolku Slovákov v Poľsku kniha, venujúca
sa osudu obyvateľov ťažko skúšaných obcí
severného Spiša a hornej Oravy po druhej svetovej vojne, ktoré pripadli v rokoch
1920, 1924 a 1938 Poľsku napriek tomu,
že v nich žilo slovenské obyvateľstvo. To
bolo počas celého medzivojnového obdobia vystavené snahám o jeho polonizáciu.
Tá bola ukončená až po tom, čo sa slovenská armáda zúčastnila nemeckého ťaženia
proti Poľsku v septembri 1939, kedy boli
všetky tieto obce inkorpované do Slovenskej republiky. Už počas prechodu frontu,
keď bolo jasné, že Slovenská republika
zanikne, opäť vypukol boj o tieto územia
medzi Poľskom a obnovenou Československou republikou. Táto kniha je určite
prínosom pre poznanie časti slovenských
dejín 20. storočia, ktorá bola za minulého režimu zamlčovaná, v horšom prípade deformovaná. Deformácia sa týkala aj
povojnového riešenia územných sporov
medzi Poľskom a Československom, keďže išlo o „spriatelené socialistické štáty“.
V období po roku 1989 však už začalo
vychádzať množstvo štúdií a kníh od českých, slovenských aj poľských historikov,
rozoberajúcich situáciu na severnom Spiši a hornej Orave po druhej svetovej vojne. Českí historici sa však vo svojich
prácach dotýkajú témy Spiša a Oravy iba
okrajovo a väčšinou v súvislosti so spormi
o Tešínsko, respektíve Kladsko, Ratiborsko a Hlubčicko, alebo v rámci všeobecných československo-poľských vzťahov.
Práce poľských historikov pre zmenu
čerpajú výlučne z poľských prameňov
a literatúry, vôbec nereflektujú udalosti
v Československu, ani na medzinárodnej scéne, majú zväčša opisný charakter
a prezentujú poľský pohľad na danú problematiku. K slovenským historikom,
kto- rí sa venujú tejto problematike patrí
aj pracovníčka Spolku Slovákov v Poľsku

a redaktorka časopisu Život, Milica Majeriková-Molitoris. Výsledkom výskumu,
ktorý mapuje povojnové obdobie sporu
o severný Spiš a hornú Oravu, je práve publikácia Vojna po vojne. Po úvode,
v ktorom autorka mapuje doterajšiu historiografiu k danej téme, v prvej kapitole, nazvanej Korene česko-slovensko-poľských kontroverzií ohľadom území
Spiša a Oravy, stručne opisuje históriu
sporu o územie severného Spiša a hornej
Oravy, ktorý sa objavil v období po prvej
svetovej vojne, keď sa tvorili hranice nových štátov v stredoeurópskom priestore.
V druhej kapitole Prechod frontu a riešenie spišsko-oravskej otázky je mapované
obdobie od januára 1945, kedy sa na inkorpovanom území Spiša objavila Červená armáda, až po máj 1945, kedy sa obnovili na spornom území hranice, ktoré
boli platné pred Mníchovskou dohodou.
Situácia na severnom Spiši a hornej Orave
v rokoch 1945 – 1947 je názvom tretej,
rozsahom najdlhšej kapitoly. V podkapitole Štátoprávne pomery autorka opisuje
priebeh rokovaní o sporné územie medzi
československými a poľskými diplomatmi. V podkapitole Bezpečnostné pomery
sa môže čitateľ dozvedieť o neľahkom
živote obyvateľov inkorpovaného územia, ktoré bolo v povojnovom období vystavené násiliu zo strany poľských bezpečnostných zložiek, rekvirácii majetku
a krádežiam zo strany rôznych ozbrojených skupín, ktoré sa pohybovali
na poľsko-československých hraniciach.
Podkapitola Hospodárske pomery pojednáva o tom, ako negatívne ovplyvnilo
pripojenie obcí severného Spiša a hornej
Oravy hospodárenie Slovákov, ktorí sa
na spornom území živili predovšetkým
poľnohospodárstvom. Poľské pohraničné
orgány neumožňovali Slovákom v Poľsku
prístup na polia, ktoré sa nachádzali po
vojne v Československu, a tým pádom ich
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od- rezali od dovtedajšieho spôsobu živobytia. V podkapitole Národnostné pomery
autorka opisuje prístup poľských lokálnych orgánov, ktoré počas celého skúmaného obdobia považovali obyvateľstvo na
inkorpovanom území za Poliakov aj napriek tomu, že pri rôznych podpisových
akciách sa toto obyvateľstvo takmer výlučne hlásilo za Slovákov. Ďalej je v tejto
podkapitole opísaná aj situácia v školstve
a v cirkvi, ktorá bola veľmi podobná –
všetci slovenskí učitelia a kňazi boli pod
nátlakom vysídľovaní z územia severného
Spiša a hornej Oravy, školy a kostoly, v ktorých sa vyučovalo, resp. vykonávali omše
v slovenskom jazyku boli zatvárané alebo
sa v nich musel používať poľský jazyk.
Týmito krokmi chceli poľské orgány eliminovať inteligenciu, ktorú na vidieku
predstavovali práve učitelia a kňazi.
V nasledujúcej kapitole Vysťahovalci zo
severného Spiša a hornej Oravy v Československu sa už autorka venuje osudom
Slovákov, ktorí opustili toto územie (po
stáročia obývajúc) z obáv pred perzekúciami poľských orgánov. Týmto utečencom pomáhali rôzne organizácie, ktorých
pôsobnosť bola celoslovenská ako napr.
Zväz slovenskej mládeže alebo organizácie, ktoré boli založené samotnými utečen- cami – Oslobodzovací výbor, Oslobo- dzovací výbor severného Spiša, ktoré
sa nakoniec spojili v jednu organizáciu
– Oslobodzovací výbor pre Spiš a Oravu.
Pod poľským nátlakom sa ale museli tieto
organizácie neskôr premenovať na Komitét utečencov. V poslednej kapitole Československo-poľská zmluva o priateľstve
a vzájomnej pomoci z 10. marca 1947 a
jej vplyv na ďalší vývoj na severnom Spiši
a hornej Orave autorka rozoberá dohodu,
ktorá síce vzbudzovala nádej na možnú
zmenu hranice, ale postoj československej
diplomacie a následný vývin udalostí túto

a vzájomnej pomoci z 10. marca 1947
a jej vplyv na ďalší vývoj na severnom Spiši
a hornej Orave autorka rozoberá dohodu,
ktorá síce vzbudzovala nádej na možnú
zmenu hranice, ale postoj československej
diplomacie a následný vývin udalostí túto
možnosť definitívne pochoval. Do praxe
sa bohužiaľ nepremietli ani ďalšie ustanovenia dodatkového protokolu, ktoré mali
zaručovať slovenskej menšine v Poľsku
rovnaké práva aké mala poľská menšina
v Československu. Naďalej sa rušili slovenské školy, zakazovali sa slovenské
omše a pri zakladaní spolku, ktorý mal
hájiť záujmy slovenskej menšiny, kládli
poľské orgány prekážky, ktorým poľské
spolky v Československu nemuseli čeliť.
Pri pohľade na zoznam prameňov a použitej literatúry čitateľ nadobúda pocit, že
Milica Majeriková-Molitoris zvládla heuristickú fázu výskumu na výbornú, keďže absolvovala výskum v slovenských,
českých aj v poľských archívoch, v centrálnych ako aj lokálnych archívoch, pričom v publikácii použila pramene až
zo 45 archívnych fondov! Na vysokej
úrovni je aj spracovanie dobovej tlače,
publikovaných prameňov, memoárovej
a samozrejme odbornej literatúry. Kniha
Milice Majerikovej-Molitorisovej je prelomovou najmä preto, že podáva komplexný obraz situácie na územiach severného Spiša a hornej Oravy, pripojených
k Poľsku po skončení druhej svetovej vojny, v kontexte česko-slovensko-poľských
vzťahov aj geopolitickej situácie v danom
období, na regionálnej aj nadregionálnej
úrovni. Doterajšie štúdie, vydané k tejto
téme väčšinou zachytávali iba čiastkové
problémy povojnového územného sporu
medzi Československom a Poľskom.
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Bibliografia kníh o Spiši, vydaných najmä v rokoch 2013 – 2014
Ivan Chalupecký
Baráthová, Nora (Zost.): Život Kežmarku v 13. až 20. storočí. Kežmarok 2014.
Barbuščáková, Vladimíra (Zost.): Spišský Jeruzalem. História, fauna a flóra. Spišská
Nová Ves 2014.
Bárdyová, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hoteliér. Bratislava 2013.
Bohuš, Ivan: Dr. Téry a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2013.
Bohuš, Ivan ml. a Bohuš, Ivan st.: Tatranské chaty – Tatra chalets. Tatranská Lomnica 2014.
Coranič, Jaroslav: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939.
Prešov 2013.
Čarovný svet tradícií. „Po stopách klenotov LEVa a Šafránu“ Levoča 2014.
Dlugoš, František: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča 2013.
Dlugoš, František: Levočská bazilika – kompas i maják viery. Levoča 2014.
Dlugoš, František: Verní Ježišovi a jeho krížu. Levoča 2013.
Gruss, Leopold: Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest. Gelnica
2014.
Hric, Karol: Prielom Hornádu. 40 rokov chodníka Horskej služby 1974 – 2014.
Spišská Nová Ves 2014.
Hromják, Ľuboslav: ThDr. Jozef Ligoš – spišský kapitulný vikár. Spišské Podhradie
2014.
Hudáková, Gabriela – Kristeková, Dana – Styczyński, Marek: Stary Sącz a Levoča.
Kraków 2011.
Chalupecký, Ivan (Zost.): Dejiny Kluknavy. Kluknava 2014.
Chalupeký, Ivan (Zost.): Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2014.
Chalupeký, Ivan (Zost.): Hrišovce v dejinách. Hrišovce 2014.
Jaklovce. Od histórie k súčasnosti. 1282 – 2007. Jaklovce 2007.
Kaman, Bohumil (Zost.): Veľký Folkmár, história a súčasnosť. Košice 2014.
Klingova, Adriana – Kling, Peter: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. III. časť – severozápadné časť Spiša. Spišská Nová
Ves 2014.
Kollárová, Zuzana – Jančeková, Mária (Zost.): 500 rokov športu kežmarského.
Kežmarok 2014.
Kollárová, Zuzana – Malovcová, Božena – Soják, Marián: Dejiny a súčasnosť obcí
Vlková a Levkovce 1278 – 2013. Vlková 2014.
Kormošová, Ružena a kol. Po stopách pamäti. Kniha druhá v rámci slovensko-poľského
projektu. Spišská Nová Ves 2013. Príloha CD
Kormošová, Ružena – Krempaská Zuzana – Panigaj, Ľubomír (Zost.): Andrej Reiprich
(1912 – 2002). Osobnosť školstva, vedy a muzejníctva. Spišská Nová Ves 2013.
Kostelník, Milan: Hej, Dolina, Dolina... Levoča 2014.
Kostol svätej Margity Antiochijskej v Mlynici. Die Kirche der Heiligen Margareta von
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Antiochia in Mlynica. Church of St. Margaret in Mlynica. Text: Ivan Chalupecký,
foto Dávid Gore. Poprad 2014.
Krafčíková, Marta: Utekali, aby zostali. Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť.
Chmeľnica 2014.
Krempaská, Zuzana (Zost.): Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951 – 2011. Bibliografia 2013 – 2014. Spišská Nová Ves 2011.
Krempaská, Zuzana (Zost.): Katalóg výstavy Šestnásť spišských miest v rokoch 1412
– 1876. Spišská Nová Ves 2012,
Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (Eds.): Spiš 7. Vlastivedný zborník. Spišská
Nová Ves 2014.
Ładygin, Zbigniew (Red.): Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego
(1762). Zakopane 2013.
Lątka, S. Jerzy: Zrozumieć Dursztyn. Kraków 2014.
Majeríková-Molitoris, Milica (Zost.): Almanach XIV Slováci v Poľsku. Almanach XIV
Słowacy w Polsce. Kraków 2013.
Majeríková-Molitoris, Milica (Zost.): Almanach XV Slováci v Poľsku. Almanach XV
Słowacy w Polsce. Kraków 2014.
Majeríková-Molitoris, Milica – Danko, Štefan – Klimkiewicz, Mirosław: Przewodnik
turystyczny po Zamagurzu Spiskim – Turistický sprievodca po Zamagurí – Tourist
guidebook to Zamagurie – Reiseführer in der Region Zamagurie. Kraków 2014.
Majeríková-Molitoris, Milica: Vojna po vojne. Severný Spiš a Horná Orava v rokoch
1945 – 1947. Banská Bystrica – Kraków 2013.
Milčáková, Renata – Zvalená, Eleonóra (Zost.): Sto rokov pod vežičkou. Almanach
Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči 1913 – 2013. Levoča 2013.
Mikulík, Dalibor (Red.): Zeszyty sądecko-spiskie. Sandecko-spišské zošity. Zväzok 8.
Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2014.
Monita, Rafał – Skorupa, Andrzej: Frydman – kościol św. Stanisława BM. Kraków 2014.
Móš, František: Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944, reedícia
Kraków 2013.
Oblastný reštaurátorsky ateliér v Levoči 1983 – 2013. Levoča 2013.
Remiszewski, M. Ryszard: Polskie towarzystwo tatrańskie – Oddział Pieniński.
Szczawnica 2013.
Remiszewski, M. Ryszard: Schroniska Drogi Pienińskiej. Sczawnicza 2013.
Reťkovská, Adriana: Rehoľa antonitov v stredovekom Uhorsku. Dizertačná práca,
Banská Bystrica 2014.
Rozložník, Otto: Veselo a smutno v Doline Kežmarskej Bielej vody. 2014.
Rybák, Július: Leopold Gruss. Život a dielo. Katalóg výstavy. Gelnica 2014.
Rybák, Július ml. (Zost.): Žili s nami v Gelnici. Gelnica 2014.
Šťastný, František: Opustené kostoly Horného Spiša. Kežmarok 2014.
Števík, Miroslav – Marhefka, Michal a kol.: Podolínec. História, pamiatky, spomienky.
Podolínec 2014.
Zborník z konferencie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR Využitie nerastných
surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny. Spišská Nová Ves 2014.
Z minulosti Spiša XXI/2013. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča 2013.
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ZO ŽIVOTA SDS
Správa o činnosti SDS v roku 2014
Spišský dejepisný spolok mal ku dňu 31. 12. 2014 345 aktívnych členov. V priebehu roku 2014 prijal 12 nových členov, valným zhromaždením
boli pre neplnenie si povinností 3 členovia vylúčení. Od svojho založenia
do 31. 12. 2014 spolok evidoval prijatie 566 členov. Spolok eviduje k 31.
12. 2014 9 zakladajúcich, 17 čestných, 17 kolektívnych, 308 riadnych a 37
podporujúcich členov.
Činnosť spolku sa v roku 2014 riadila plánom schváleným na XXII.
valnom zhromaždení, konanom 1. marca 2014 v zasadačke veľkého Župného
domu v Levoči. Na valnom zhromaždení sa zaprezentovalo 101 riadnych
individuálnych a kolektívnych a 8 podporujúcich členov. Úvod zhromaždenia
patril prednáškam. Najprv referát s názvom 130 rokov Spišského dejepisného
spolku predniesol doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Druhým referentom bol Ing.
Dušan Bevilaqua, ktorý svoje vystúpenie zameral na provinčné domy v Betlanovciach a Spišskej Novej Vsi v súvislosti s iniciatívou o ich zápis medzi
lokality s udelenou Etiketou európskeho dedičstva.
Po skončení prednášok predseda spolku otvoril rokovanie XXII. valného
zhromaždenia. Na úvod pripomenul mená členov spolku, ktorí mali v roku
2013 životné jubileá a zablahoželal im. Následne oboznámil prítomných,
že spolok evidoval v uplynulom roku 348 členov, novoprijatých bolo 31,
vylúčených 26. Vzhľadom na skutočnosť, že počas VZ sa mali uskutočniť
voľby nového výboru a funkcionárov, VZ zvolilo členov volebnej a mandátovej komisie, ktorú tvorili: Jolana Prochotská, Milan Choma a Dušan Bevilaqua. Keďže D. Bevilaqua bol medzitým členmi spolku navrhnutý do výboru, novým členom volebnej komisie sa stal Ladislav Lučivjanský.
Správu o činnosti predniesla tajomníčka spolku Dana Rosová. Správu
o hospodárení prečítal v zastúpení pokladníčky Alžbety Liščákovej predseda
spolku Ivan Chalupecký. Okrem iného v nej uviedol, že čisté príjmy v roku
2013 dosiahli sumu 4 511,13 eur, príjmy celkom so zostatkom z roku 2012
dosiahli hodnotu 8 268,53 eur. Výdavky v roku 2013 činili spolu 5 523,69
eur. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013 činil 2 744, 84 eur. Najväčšie výdavky sa v roku 2013 týkali vydania ročenky XX/2012 (2 000
eur) a publikácie Kroniky Spiša (1 264,90 eur). Najvýznamnejšie príjmy
tvorili členské príspevky (2 865 eur) a z dvoch percent zaplatených z dane
z príjmov (855, 85 eur).
So správou revízorov hospodárenia oboznámil prítomných predseda
revíznej komisie Ing. Eduard Pavlík. Konštatoval, že všetky výdavky –
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honoráre a prevádzkové náklady boli schválené uznesením výboru SDS
na základe stanov. Doklady sú riadne zaúčtované v peňažnom denníku, ktorý
je vzorne a prehľadne vedený podľa predpísaných rubrík a finančných predpisov. Revízna komisia taktiež konštatovala splnenie plánovaného programu
spolku na rok 2013 (dve konferencie – Nové objavy v umení na Spiši a Kláštory na Spiši, exkurzia – Poprad a okolie, ročenka Z minulosti Spiša XX).
Revízna komisia navrhla VZ udeliť pokladníčke Alžbete Liščákovej absolutórium. Po odznení správ sa k ním uskutočnila rozprava. V diskusii vystúpil
Ing. Pavol Kubičár, zastupujúci OZ Banícky spolok Spiš. Navrhol spoluprácu
baníckeho spolku so Spišským dejepisným spolkom. Pred voľbami nových
funkcionárov a výboru spolku poďakoval PhDr. Ivan Chalupecký za prácu
odstupujúcemu výboru, osobitne dlhoročnej pokladníčke spolku Alžbete
Liščákovej. Prítomní členovia spolku schválili predloženú správu o činnosti,
správu o hospodárení, správu revíznej komisie a udelili výboru absolutórium.
V ďalšej časti VZ sa uskutočnili voľby funkcionárov, členov výboru a revíznej komisie. Svojej práce sa ujala volebná a mandátová komisia v zložení:
Jolana Prochotská, Milan Choma a Ladislav Lučivjanský. Počas sčítavania
hlasov predostrel predseda spolku návrhy programu činnosti na rok 2014.
Návrhy sa týkali usporiadania dvoch konferencií, pričom najväčšiu podporu
získali témy: Prvá svetová vojna a Spiš a Peňažníctvo a numizmatika na Spiši,
ako aj uskutočnenia exkurzie v Spišskej Novej Vsi a jej okolí. Všetky tri
návrhy boli členmi spolku schválené.
Následne VZ prikročilo k riešeniu členstva v SDS. Za neplnenie si povinností vyplývajúcich z členstva boli zo spolku vylúčení traja členovia: Mgr.
Ľuboš Farkaš, Miroslav Suchý a Ľudmila Šulová.
Predseda spolku navrhol udeliť čestné členstvo v SDS trom osobnostiam:
Prof. Dr. Friedrichovi Gottasovi, Prof. Dr. Moritzovi Csákymu a Dipl.
Ing. Ernstovi Hochbergerovi. Jeho návrh VZ schválilo.
VZ ďalej určilo predajnú cenu ročenky XXI/2013 vo výške 8.- € a pre
členov spolku so zľavou 30 %, t. j. 6,60 €, ako aj cenu publikácie Ilpo Tapani Piirainen – Soňa Polláková: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der
Zips na 10.- €
V diskusii, ktorá nasledovala, zaznel návrh od P. Labanca, aby VZ zaslalo
pozdravný list čestnému členovi SDS PhDr. Jánovi Olejníkovi, CSc., čo sa
stretlo s priaznivou odozvou prítomných. Viacerí členovia spolku vystúpili
s návrhmi na miesta, kde by sa mohli v budúcnosti uskutočniť ďalšie stretnutia SDS, pričom zazneli lokality ako Smolník, Gelnica či Kluknava a pod.
Sídla na dolnom Spiši sú však náročné pre organizovanie stretnutí z dôvodu
nedostatočného dopravného spojenia.
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Po skončení diskusie vystúpil predseda mandátovej a volebnej komisie
Ladislav Lučivjanský, ktorý oznámil výsledky volieb. Informoval, že spolu
bolo odovzdaných 101 hlasovacích lístkov, z čoho platných bolo 100. Predsedom spolku sa stal Ivan Chalupecký so ziskom 79 hlasov, podpredsedom
Marián Soják so ziskom 55 hlasov, tajomníkom Miroslav Števík so ziskom
85 hlasov, pokladníčkou Soňa Polláková so ziskom 90 hlasov. Za členov
výboru prítomní zvolili: Františka Žifčáka (66 hlasov), Milicu Majerikovú-Molitoris (60 hlasov), Jána Endrődiho (50 hlasov), Petra Zmátla (49), Agnesu
Žifčákovú (48 hlasov), Zuzanu Kollárovú (46 hlasov), Eriku Cintulovú (43
hlasov), za náhradníkov Vladimíra Olejníka (39 hlasov) a Elenu Dzurillovú
(34 hlasov). Ďalší kandidáti získali nasledovný počet hlasov: Peter Labanc (31
hlasov), Ružena Kormošová (31 hlasov), Dalibor Mikulík (25 hlasov), Donát
Čarnogurský (23 hlasov), Jaroslav Grochola (20 hlasov), Božena Malovcová
(19 hlasov), Peter Cenký (17 hlasov), Dušan Bevilaqua (8 hlasov). Marian
Soják, ktorý sa stal podpredsedom so ziskom 55 hlasov, získal vo voľbách
do výboru 48 hlasov. Jeho protikandidát na post podpredsedu Ján Endrődi
získal 39 hlasov. Za členov revíznej komisie boli zvolení: Eduard Pavlík
(97 hlasov), Ján Petrík (95 hlasov) a Ján Čarnogurský (93).
Počas VZ si členovia spolku prevzali ročenku Z minulosti Spiša XXI/2013
a uhradili členské príspevky. Pre účastníkov VZ bolo cez prestávku pripravené
občerstvenie. Na záver rokovania sa predseda spolku poďakoval prítomným
za účasť a zablahoželal k zvoleniu novým funkcionárom spolku, členom
výboru a revíznej komisie.
Prvá konferencia s názvom Numizmatika a peňažníctvo na Spiši sa konala 12. júna v Dome kultúry vo Svite. Prvá časť rokovania konferencie sa
primárne venovala numizmatike, druhá peňažníctvu. V úvodnej prednáške
predstavil významné mince zo Spiša Ján Hunka. O aktuálnom stave bádania
peňazokazeckej činnosti na Spiši referoval archeológ Marian Soják. Tretia
prednáška Mareka Budaja bola zameraná na unikátny nález mincí zo 16. storočia zo Spišskej Belej.
Druhú časť konferencie otvoril Ján Endrődi, ktorý prítomným prehľadne
priblížil peňažno-obchodné vzťahy na stredovekom Spiši. Predposledná prednáška obsahovala informácie o finančných a materiálnych záväzkoch spišských
zálohovaných miest a obcí v roku 1564. Vystúpil s ňou Miroslav Števík.
Záverečné slovo na konferencii patrilo predsedovi Spišského dejepisného
spolku PhDr. Ivanovi Chalupeckému, ktorý prítomnému publiku predstavil
pôsobenie finančných ústavov v Spišskej Novej Vsi do roku 1918. Účastníci
konferencie ocenili rozmanitosť prednášok z hľadiska zvolených tém i období, ktorým sa venovali. Konferencia prispela k lepšiemu poznaniu oblasti
numizmatiky a vývinu peňažníctva na Spiši. Na druhej strane sa ukázalo,
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že organizovanie konferencií počas pracovných dní nie je pre členov spolku
dobrým riešením. Podujatia sa zúčastnilo 38 členov SDS a hostí.
Druhá konferencia s názvom Prvá svetová vojna a Spiš sa uskutočnila
8. novembra v rokovacej sieni Podtatranského múzea v Poprade. Početných
účastníkov podujatia privítala na úvod riaditeľka múzea Magdaléne Bekessová.
Konferenciu moderoval predseda Spišského dejepisného spolku Ivan Chalupecký. V jej úvode vystúpil s excelentnou prednáškou Veľká vojna a malí
ľudia profesor Roman Holec z Historického ústavu SAV, ktorý prítomným
priblížil dobu na prelome 19. a 20. storočia. S ďalším referátom vystúpila
Milica Majeriková Molitoris, ktorá svoju pozornosť upriamila na poľský
záujem o Spiš v období I. svetovej vojny. O dopade vojny na život jednoduchých ľudí hovorila Agnesa Žifčáková. Po prvom bloku prednášok sa
rozprúdila bohatá diskusia. Členovia spolku smerovali svoje otázky predovšetkým na profesora Romana Holeca. Druhý blok referátov uviedol Peter
Zmátlo, ktorý podrobne priblížil obsah novín Karpathen-Post z rokov vojny.
Životné osudy maliara európskeho formátu – Ladislava Mednyanszkého,
ktorého umelecká tvorba vyvrcholila v rokoch vojny, predstavila Mária Šelepová zo SNG v Strážkach. Záverečné vystúpenia patrilo Jurajovi Pavlisovi
z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zameral sa na osudy Spišiakov v I.
svetovej vojne. Na záver konferencie ocenil predseda spolku Ivan Chalupecký
úroveň prednášok a poďakoval sa všetkým, ktorí si našli čas a pricestovali
do Popradu. Na podujatí sa zapísalo do prezenčnej listiny 62 členov SDS.
13. septembra absolvovali členovia spolku ďalšiu z exkurzií po pamiatkach
Spiša. Tentoraz bola zameraná na Spišskú Novú Ves a jej okolie. Najskôr
navštívili redutu a farský kostol, históriu a architektúru ktorých im priblížil
Ivan Chalupecký. Dopoludňajší program pokračoval prehliadkou Múzea
Spiša, počas ktorej sa účastníci exkurzie zoznámili s fungovaním Provincie
XVI spišských miest a spoznali jednotlivé provinčné domy.
Ďalší program pokračoval v Spišskom Štvrtku, kde vnútorné zariadenie
farského kostola a kaplnky predstavil Ján Endrődi. Predposlednou zastávkou bola návšteva farského kostola v Hrabušiciach, v ktorom sa nachádza
vzácny gotický oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče. Sprievodné slovo
opäť patrilo J. Endrődimu. V neskorých popoludňajších hodinách členovia
spolku mali možnosť spoznať farský kostol v Dravciach, ktorý bol pôvodne
v stredoveku súčasťou kláštora antonitov. So vzácnymi nástennými maľbami
a vnútorným zariadením kostola ich oboznámil Ivan Chalupecký. Účastníci
exkurzie vysoko ocenili jej organizáciu i náplň programu, ktorý obohatil ich
znalosti o minulosti Spiša. Obaja spomínaní lektori sa predstavili excelentným
výkladom k jednotlivým navštíveným pamiatkam. Exkurzie sa zúčastnilo
68 členov SDS, resp. ich rodinných príslušníkov.
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V roku 2014 zasadal výbor 4 krát: 20. januára (74. zasadnutie), 10. februára (74. zasadnutie), 7. apríla (75. zasadnutie) a 20. októbra (76. zasadnutie).
Všetky rokovania sa uskutočnili v Štátnom archíve v Levoči. Ich hlavným
obsahom bola príprava XXII. valného zhromaždenia, konferencií o peňažníctve a numizmatike, resp. prvej svetovej vojne, exkurzie po Spišskej Novej
Vsi a jej okolí, ročenky Z minulosti Spiša XXII, ako aj prijímanie nových
členov.
Počas celého roka 2014 boli pravidelne členom spolku zasielané pozvánky na rozličné kultúrne podujatia na Spiši, organizované najmä spišskými
múzeami a galériami. Rovnako boli priebežne vydávaná tlačové správy
o činnosti SDS.
Zasadnutie redakčnej rady sa pod vedením Ivana Chalupeckého uskutočnilo 17. decembra v Levoči. Predmetom stretnutia bolo najmä zoznámenie sa
členov redakčnej rady s aktuálnym stavom prípravy ročenky XXII, určenie
recenzentov, náklad a tlač.
Všetky plánované úlohy, ktoré prijalo valné zhromaždenie SDS 1. marca,
boli počas roku 2014 naplnené.
Miroslav Števík, tajomník SDS

311

Z minulosti Spiša, XXII, 2014

Funkcionári a výbor SDS,
podľa výsledku volieb XXII. valného zhromaždenia,
konaného v Levoči 1. 3. 2014
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Pokladník:

doc. PhDr. Ivan Chalupecký
PhDr. Marián Soják, PhD.
Mgr. Miroslav Števík
PhDr. Soňa Polláková

Členovia výboru: PhDr. František Žifčák
PhDr. Milica Majeríková-Molitoris, PhD.
Mgr. Ján Endrődi
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Mgr. Agnesa Žifčáková
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
Mgr. Erika Cintulová
Náhradníci:

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
Mgr. Elena Dzurillová

Revízna komisia: Ing. Eduard Pavlík
Ján Petrík
Ing. Ján Čarnogurský

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

10.- € ročne
5.- € ročne
50.- € (resp.25.- €) ročne
100.- € jednorázovo
500.- € jednorázovo
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Zo života SDS
Zoznam členov Spišského dejepisného spolku
(k 31. 12. 2014)
Zakladajúci členovia
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Mesto Spišská Belá
Mesto Levoča
Prof. Dr. Moritz Csáky
MUDr. Zdeněk Hartl (†)
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký
JUDr. Štefan Kamenický
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†)

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

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

Tatranská Lomnica
Spišská Belá
Levoča
Báhoň
Kežmarok
Poprad
Spišská Nová Ves
Vysoké Tatry
Spišská Nová Ves
Steinfurt – Borghorst
Bratislava
Košice
Batizovce
Trnava
Sinn
Salzburg
Wien
Kolektívni členovia

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

Levoča
Krakov, Poľsko
Levoča
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Spišský Štvrtok

Riadni a podporujúci členovia
Meno

Povolanie

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

profesorka
archeológ
docent, muzikológ
pedagóg
profesorka
archivár
archivárka
učiteľka
historik
archeológ
archivárka
rektor KU
archivárka
technik
učiteľka
elektrotechnik
muzikologička
technik, archeológ
správkyňa kaštieľa
riad. archívu
archeológ
historička
riad. múuea
historička, spisovateľka
profesor
dôchodca
riad. archívu
univ. profesor
historik
učiteľ
historička, vydavateľka
archivárka
archivárka
fotograf
archivárka
múzejníčka
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Bydlisko
Spišská Nová Ves
Levoča
Prešov
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Spišská Nová Ves
Domaňovce
Spišské Vlachy
Stará Ľubovňa
Hranovnica
Poprad
Spišské Podhradie
Levoča
Poprad
Poprad
Svit
Spišské Vlachy
Poprad
Strážky
Poprad
Bratislava
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Poprad
Podolínec
Spišská Nová Ves
Oberhausen, Nemecko
Poprad
Levoča
Bratislava
Poprad
Košice
Levoča
Poprad
Spišská Nová Ves

Zo života SDS
PhDr. Michal Murcko
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
PhDr. Janka Petőczová, PhD.
PhDr. Ján Hunka
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
JUDr. Marcel Kopkáš
Mária Pacindová
doc. Ing. Pavol Kalinay
Gabriela Vencelová
prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
Ing. Juraj Stenczel, CSc.
Miroslav Mačura
JUDr. Jozef Barabás
prof. PhDr. hab. Jozef Çiagwa
Ing. Mikuláš Lipták
MUDr. Jaroslav Grochola
František Venglarčík
PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
PhDr. Alena Kredatusová
PhDr. Stanislav Sroka
PhDr. Mária Novotná
MUDr., Mgr. Marián Dzurík
PhDr. Marián Soják, PhD.
Pavol Stano
Mgr. Mária Hvilová
Mgr. Elena Dzurillová
Mgr. Juraj Korim
Mgr. Milan Choma
Ing. Vladimír Klein
Cecília Felberová
Ján Petrík
Mgr. Marta Kučerová
Rudolf Schuster
Mgr. Jitka Haaková
Dr. Ryszard Grzesik
PhDr. Ilona Pavercsik
Mgr. Miroslava Kovalčíková
Milan Ogurčák
Anna Garčárová
Mgr. Martin Furman
PaedDr. Zuzana Krupová
prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Mgr. Miroslav Števík
PhDr. Lukáš Dzurilla
Mgr. Jana Galliková
Mgr. Klára Freundorferová
Mgr. Janka Poradová
Ivan Janovský
Ing. arch. Magdaléna Janovská

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

historik umenia
historik
ekonóm
cirkevný historik
kňaz
študentka
lekár
študent
právnik
učiteľ
učiteľka, dôchodca
archivár
historik
geológ, geofyzik
ev. farár
novinárka
kňaz
študent
podnikateľ
učiteľ
archivárka
inžinier
pedagóg
kňaz
hospodárka
právnik
podnikateľ
učiteľka
manažérka
lekár
prekladateľka
učiteľ, dôchodca
historička
právnik
lekár, dôchodca
kňaz
kňaz
technik
historička
učiteľka
učiteľ
študent
historik
archivárka
výtvarník
učiteľ, dôchodca
pamiatkarka
pedagóg
lektorka
doktorand
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Levoča
Varšava, Poľsko
Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie
Spišská Nová Ves
Smolník
Spišská Belá
Levoča
Poprad
Kežmarok
Levoča
Levoča
Trnava
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Levoča
Spišská Nová ves
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Levoča
Kežmarok
Praha 3, ČR
Vyšné Repaše
Kežmarok
Slovenská Ves
Nová Lesná
Stará Ľubovňa
Švábovce
Kežmarok
Levoča
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Poprad
Poprad
Važec
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Krakov
Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Smižany
Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Spišský Štiavnik
Poprad
Svit
Stará Ľubovňa

Zo života SDS
PhDr. Soňa Polláková
PhDr. Miriam Lengová
Mgr. Peter Labanc, PhD.
Mgr. Katarína Matavová, PhD.
Peter Špic
JUDr. Julián Lapšanský
Ing. Ján Čarnogurský
Ing. Eduard Pavlik
MUDr. Rastislav Osif
Ing. Vladimír Mucha
Rosana Joštová
Mgr. Ján Endrődi
Mgr. Anna Soláriková
Mgr. Dušan Slivka
Mgr. Ľudmila Pavlíková
Mgr. Terézia Zemčáková
Anna Compeľová
Božena Ovšonková
Rastislav Ovšonka
Mgr. Katarína Strážiková
PhDr. Dalibor Mikulík
Mgr. Monika Pavelčíková
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Peter Sopala
Mgr. Iveta Kontríková, PhD.
Ing. arch. Milan Dzurilla
Alžbeta Dudášová
PhDr. Marta Herucová
Ing. Daniel Gemeran
Petra Krahulová
PhDr. Dušan Buran, PhD.
Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.
Ján Krátky
Matúš Hudák
Mgr. Jozef Kamenický
doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD.
Ing. František Grohola
doc. Ing. František Lipták, PhD., DrSc.
Akad. Ing. arch. Tomáš Bujna
Mgr. Sylvia Stuhláková
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Mgr. Roderik Ledecký
Mgr. Vladimír Hudzík
Mgr. Jolana Prochotská
Margita Antašová
JUDr. Dušan Petrigáč
Kazimír Štubňa
Marián Tejbus
MUDr. Peter Slovík

učiteľka
učiteľka
pedagóg, historik
historik
elektrikár
advokát
ekonóm
banský inžinier
lekár
strážca prírody
podnikateľka
historik
učiteľka
učiteľ
učiteľka, dôchodkyňa
učiteľka, dôchodkyňa
učiteľka
referent cest. ruchu
novinár
učiteľka
riaditeľ múzea
etnografka
historička umenia
historik
štátny zamestnanec
učiteľka
architekt
knihovníčka
historička umenia
stavebný inžinier
živnostníčka
historik umenia
historička umenia
rušňový dispečer
študent
učiteľ
kňaz
strojný inžinier
dôchodca
architekt
učiteľka
ved. pracovník, fyzik
podnikateľ
právnik
učiteľka v.v.
učiteľka v. v.
dôchodca
projektant, fotograf
typograf
lekár
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Levoča
Poprad
Trnava
Vyšné Ružbachy
Spišské Tomášovce
Bratislava
Spišská Nová Ves
Hrabušice
Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Veľká Lomnica
Poprad
Mengusovce
Poprad
Ľubica
Kežmarok
Poprad
Poprad
Levoča
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Ružomberok
Spišské Podhradie
Nová Lesná
Levoča
Kežmarok
Bratislava
Bratislava
Spišská Nová Ves
Bratislava
Bratislava
Príbovce
Hozelec
Spišská Nová Ves
Klin
Kežmarok
Bratislava
Nová Lesná
Spišská Nová Ves
Košice
Poprad
Hôrka, Primovce
Spišská Nová Ves
Levoča
Poprad
Spišská Nová Ves
Levoča
Kežmarok
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RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Ing. Jozef Joppa
Ing. Ladislav Joppa
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Ing. Zdeněk Hartinger
Mgr. Lucia Hartingerová
Peter Lučivjanský
PaedDr. Magdaléna Nemčíková
Ing. Jozef Rusnák
Pavol Rusnačko
ThDr. Štefan Kuruc, PhD.
Ing. Marie Perglerová
Vladimír Pavličko
JUDr. Michal Piskorík
PhDr. Vladimír Rabik, PhD.
Mgr. Monika Tkáčová
JUDr. Martin Vladik
Anna Vladiková
Mgr. Judita Visokaiová
Anna Safanovičová
Mgr. Anna Timková
Branislav Jonas
Katarína Vojtašová
Mgr. František Neupauer, PhD.
PhDr. Anton Karabinoš
Milan Sanitrik
Bc. Táňa Stašíková
Mgr. Miroslav Andráš
Prof. Dr. Gyula Greschik
František Divok
Viliam Kostelník
Eduard Kostelník
Richard Lipčei
Ing. Ladislav Lučivjanský
Mgr. Františka Marcinová
Anna Wielandová
Róbert Ducár
Mgr. Anna Kolodzejová
Ing. Peter Hric
Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD.
Štefan Diabelko
Ing. Dana Mydlarová
PhDr. Pavol Jakubec
Mgr. Lenka Urbanová-Gráczová
PhDr., Ing. Ján Čtvrtníček
Ing. Marián Jančura, CSc.
Ing. Pavol Kubičár
Lýdia Korenková
M.Sc., Mgr. Tatiana Hutyrová

vedecký pracovník
lesník
ekonóm
historik, učiteľ
učiteľ
projektant
asistentka
dôchodca
učiteľka
strojný inžinier
živnostník
kňaz
prekladateľka
dôchodca
advokát
historik, učiteľ
etnografka
sudca
zdravotná laborantka
dôchodkyňa
študentka
lektorka
obrábač kovov
študentka
historik, pedagóg
archeológ
dôchodca
odborná pracovníčka
historik
stavebný inžinier, v. v.
odborný referent
študent
študent
študent
geológ
archivárka
dôchodkyňa
tlačiar
asistentka
historička
ekonóm
doktorand
referentka CR
dôchodca
banský geológ
lesný inžinier, v.v.
dôchodca
historička
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Košice
Kežmarok
Kežmarok
Prešov
Nemešany
Kežmarok
Kežmarok
Novoveská Huta
Spišská Nová Ves
Levoča
Spišský Štvrtok
Košice
Vysoké Tatry
Spišská Belá
Poprad
Trnava
Spišská Nová Ves
Poprad
Poprad
Košice
Poprad
Smižany
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Slovenská Ves
Levoča
Levoča
Jamník
Spišská Belá
Budapešť, Maďarsko
Spišská Nová Ves
Levoča
Levoča
Košice
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Poprad
Bratislava
Tvarožná
Spišská Nová Ves
Smižany
Poprad-Spišská Sobota
Poprad
Poprad
Poprad
Kežmarok
Hnilčík
Spišská Nová Ves
Nová Dubnica
Lúčka

Zo života SDS
Jozef Hutyra
Veronika Gburíková
Ing. Ján Felber
Ing. Zuzana Kóšová
Mgr. Eva Šafárová
Martin Odrobina
Ing. Jana Barbuščáková
Mgr. Martin Kostelník
Magdaléna Žarnovská
Mgr. Fabián Gordiak
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková
Ing. Mária Szentiványiová
Ing. Danica Ďuricová
Vlasta Fábryová
Ing. Jozef Daniel
Mgr. Miroslav Šabľa
Eva Cehlárová
Mária Adamčiaková
Mgr. Beáta Vida
MUDr. Igor Cpin
Dr. Ján Kubáň
Mikuláš Palušák
Elena Galliková
Mgr. Igor Kret
PhDr. Milan Gacík
Mgr. Martin Tondra
Margita Kováčová
Viera Pavlíková
Mgr. Jana Spodníková
Zuzana Melegová
Mgr. Richard Papáč
Pavol Bednár
MUDr. Jozef Slaho
Štefan Vojtička
Dušan Korytko
Ing. Peter Cenký
Marta Ivanovová
Mgr. Karin Fábrová, PhD.
PhDr. Ľudomír Molitoris
Ing. arch. Július Rybák
Jozef Zaťura
Mgr. Dagmara Rusnačková
Matúš Kaščák
Karol Mihaľ
Ladislav Novysedlák
JUDr. Daniel Urban
Mgr. Eduard Laincz
Mgr. Zuzana Janošíková-Čovanová
ThLic. Donát Čarnogurský, PhD.
Ing. Adam Celušák, CSc.

furman
študentka
podnikateľ
ved. tur. Inf. centra
učiteľka v.v.
operátor
ref. tur. inf. centra
balneohistorik
dôchodkyňa
dôchodca
učiteľka
dôchodkyňa
štát. zamestnanec
dôchodkyňa
geológ
archivár
úradníčka
dôchodkyňa
historička
lekár
vydavateľ
technik
ekonómka
historik
kult. prac. - manažér
teológ
dôchodkyňa
živnostníčka
grafička
študentka
kustód
stavebný technik
lekár
tlačiar
živnostník
učiteľ
učiteľka
odborná asistentka
gen. tajomník SSP
architekt
manažér
etnológ
študent
ort.-prot. technik
advokát
historik
vš. pedagóg
kňaz
dôchodca
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Lúčka
Spišská Nová Ves
Michal nad Žitavou
Spišská Nová Ves
Košice
Spišský Štiavnik
Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce
Poprad
Poprad
Poprad
Gánovce
Poprad
Poprad
Spišská Nová Ves
Vydrník
Poprad
Spišská Nová Ves
Dunajská Streda
Poprad
Bratislava
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Poprad
Kežmarok
Oravská Lesná
Spišská Nová Ves
Poprad
Brutovce
Chrasť nad Hornádom
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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 poznámkový aparát (pozri napr. Historický časopis). Výnimočne u štúdií archeológov, historikov
umenia a etnológov možno citovať aj menom autora s rokom + strana v texte (napr.:
Novák 1998, s. 21.) a na konci štúdie zoznamom literatúry. Pre historické texty sa takéto
poznámky nehodia, pretože neumožňujú citovať archívne dokumenty.
Citácia prameňov: U písomných prameňov sa uvádza najsamprv archív (bez: Ministerstvo
vnútra SR), prvýkrát v plnom znení, ďalej v skratke; nasleduje fond (opäť najsamprv
plný názov, potom skratka), fondové oddelenie (ak je) a presná signatúra. Nepíšu sa
názvy dokumentov, ani ich obsah.
Citácia literatúry: Priezvisko autora veľkými písmenami, čiarka, meno autora, čiarka,
dvojbodka. Názov knihy alebo štúdie kurzívou. Miesto vydania, rok a strany bežným
písmom (nie kurzíva). U štúdií nasleduje namiesto miesta a roku vydania: In: Názov
periodika, ročník, rok vydania, strana, prípadne rozsah strán. Tak sa citujú aj články z
novín, nestačí citovať noviny, ale aj autora (ak je napísaný) a nadpis článku. U novín sa
píše číslo, rok a dátum príslušného čísla, strana. U kolektívnych prác postupovať podobne,
podľa príslušných smerníc, ktoré každý historik musí ovládať. Ako vzor odporúčame
citácie používané v tejto ročenke.
Citácia prameňov v elektronickej forme: Zachovať bežnú citáciu (autor, názov knihy...),
v hranatých zátvorkách uviesť druh [online, CD-ROM, disk], prípadne dátum citovania,
prístup (E-mail,WWW)a presnú elektronickú adresu (napr. <http://www.loc.gov/marc/
bibliographic/ecbdhome.html>
Počet strán: Štúdie do 25 – 30, články do 10 strán. Články nemusia mať poznámkový
aparát, zoznam literatúry je vítaný.
Resumé: Každá štúdia musí mať pripojený stručný súhrn v rozsahu 0,5 – 1 strana,
ktorý sa dá preložiť. Ak si autor môže zohnať preklad do nemčiny, je to vítané.
Pravopis: Predpokladáme, že každý autor dobre pozná slovenský pravopis. Upozorňujeme
najmä na to, že po každom interpunkčnom znamienku je medzera. Číslo poznámky je
za interpunkčným znamienkom (bez medzery). Nezabúdať na bodky na konci poznámok.
Zostavovateľ a redakčná rada
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