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Influence of immigration on the ethnic situation of the towns in medieval Slovakia
Medieval towns were not an isolated island, but a living organism with intense interactions with its environment.
From a demographic point of view they were dependent on the flow of people from beyond its walls. The
town needed new people to its natural development and functioning. In the example of five Slovak towns
(Bratislava, Trnava, Bardejov, Prešov, Košice), we have shown how immigration and immigrants contributed to
their demographic picture. The main sources for exploring this question were the registers of new burghers and
also the tax registers. These sources, however, do not register low-income inhabitants forming a significant
part of the urban population. Therefore, on the basis of their analysis, we can not form a realistic picture of
the immigration. German patriciate played a leading role in researched towns, what is reflected by the data
coming from the registers of the burgher rights acceptance. They provide evidence that the burgher rights
were granted mostly to the persons of German nationality (except Trnava). The regular trade contacts with
foreign countries have led to the immigration of foreigners mostly of German origin. Location of the city and
its surrounding neighborhood with different ethnicity played also its role.
Key words: Medieval Slovakia. Towns. Immigration. Ethnic situation. Burghers.

Stredoveké mesto bolo živým organizmom, v ktorom prebiehali po celý čas hospodárske,
spoločenské, demografické a urbanistické zmeny. Tieto zmeny sa prejavovali aj na jeho celkovom populačnom obraze. Tak ako v Čechách, na Morave, aj v našom priestore možno hovoriť
o tzv. populačnej nesebestačnosti stredovekých miest, ktorá sa prejavovala odkázanosťou na
prílev vidieckeho obyvateľstva. Keďže mestská komunita nebola schopná svoj demografický
rast pokryť z vlastných zdrojov, musela sa spoľahnúť na príspevok svojho vidieckeho zázemia,
ktoré dokázalo saturovať populačný deficit blízkeho mesta.1 A ak sa vidiek svojou populáciou
etnicky odlišoval od národnostného profilu mesta, mohlo sa stať, že sa niekdajší etnický pomer,
ktorý sa dovtedy v mestskej komunite ustálil, postupnou infiltráciou z inoetnického okolia
začal narúšať v prospech národnosti vidieckych prisťahovalcov.
Tento viac-menej zákonitý proces bol do istej miery utlmený v mestách, ktoré mali pravidelné obchodné kontakty so zahraničím. V nich sa cudzí (nemecký), hosťovský či meštiansky
element udržal po celý čas ich existencie a ich obchodné kontakty viedli aj k usadzovaniu sa
zahraničných prisťahovalcov v ich strede. Platí to obzvlášť pre Bratislavu, ktorá sa nachádzala
na samých hraniciach Uhorského kráľovstva v susedstve s nemeckým jazykovým priestorom,
vo významnej miere tiež pre Košice. Ostatné kráľovské mestá, ako Kremnica, Prešov, Bardejov
či Trnava, boli síce tiež prepojené obchodom s cudzinou, no vo svojom demografickom vývoji
boli viacej odkázané na svoje bezprostredné okolie.2
1 ŽEMLIČKA, Josef. Venkovské zázemí a etnická skladba českého vrcholně středověkého města. In MARSINA, Richard
(Ed.). Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. K 600. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov. Martin :
Osveta, 1984, s. 269-270. Do demografických problémov, z ktorých si samo nevedelo rady, sa mesto mohlo dostať aj
vďaka častým živelným pohromám – požiarom, epidémiám alebo vojenským udalostiam, ktoré v stredoveku zasiahli
negatívnym spôsobom do jeho života.
2

GRANASZTÓI, György. A középkori magyar város. Budapest : Gondolat, 1980, s. 254.

6

MESTO a
DEJINY
Hoci nemeckí mešťania sťahovaniu obyvateľstva z vidieka v podstate nebránili, dokázali
sa postaviť proti tomu, aby sa cudzí „nenemeckí“ prisťahovalci usadili v samom centre, na
námestí. Buď vo forme nepísaného zvyku, alebo písaného štatútu ustanovili, že na rínku
smie mať postavený dom len Nemec. Kráľovná Alžbeta síce v roku 1505 tento zvyk porušila
v prípade Banskej Štiavnice a vybavila pre istého Martina Zalaja, familiára vacovského biskupa, povolenie na bývanie na námestí. Mešťanom sa za to však ospravedlnila. Uznala, že
podľa právnej zvyklosti banskoštiavnickí mešťania z istých rozumných dôvodov („propter
nonnullas raciones idoneas“) zachovávajú oddávna („ab antiquo“) obyčaj, že nijaký Maďar
či Slovák alebo človek inej národnosti nesmie nikdy bývať na námestí tohto mesta. Sľúbila,
že odteraz túto obyčaj nebude nijako porušovať.3
Treba povedať, že vôľa sťahovať sa bola u poddanského obyvateľstva silná. Zhoršujúca
sa sociálna situácia a zvýšený útlak zemepána viedol poddaných často k rozhodnutiu opustiť svoj domov a hľadať šťastie inde. Prirodzene, najviac lákalo mestské prostredie. Mestá
utvárali podmienky pre usadzovanie nového obyvateľstva už vo svojich výsadných listinách.
Zemepáni, od ktorých poddaní utekali, však robili všetko preto, aby si ich u seba udržali.
Sťahovaniu poddaných robili rôzne obštrukcie a prekážky, čo sa zasa nepáčilo mestám, ktoré
sa na to sťažovali panovníkovi. Uhorskí králi sa vo väčšine prípadov vždy zastali miest. Pre
mnohé mestá vydávali nariadenia o slobodnom sťahovaní obyvateľstva, ako o tom bude
reč nižšie. Podmienky slobodného sťahovania podrobne ustanovuje dekrét kráľa Žigmunda
z roku 1396. Kráľ v ňom reaguje na početné ponosy ľudí sťažujúcich sa na zemepánov, ktorí
zaťažovali svojich poddaných mimoriadnymi súdnymi pokutami alebo dávkami len preto,
aby si ich udržali u seba. Žigmund tu vyjadril názor, že od počiatku všetci ľudia pochádzajú
od jedného rodiča – Stvoriteľa, preto majú byť slobodní aj tí, ktorých nie príroda, ale ľudské
násilie dostalo do podriadeného postavenia. 4 Preto udelil všetkým kráľovským mešťanom,
hosťom alebo poddaným slobodu odsťahovať sa na majetky cirkvi alebo svetských šľachticov
a, naopak, všetkým poddaným cirkevných a svetských inštitúcií zasa umožnil presťahovať sa
na kráľovské majetky po získaní povolenia a zaplatení pozemkovej dane a iných povinností.
Zemepánom kráľ nariadil, aby súdne pokuty od poddaných vybrali do jedného mesiaca. Ak
to neurobili, po uplynutí tejto lehoty nemali viac poddaných zadržiavať. Podobne aj pre výber kolekty alebo iných dávok mohol zemepán stanoviť istú lehotu, ktorú mohol predĺžiť na
15 dní, avšak po ich uplynutí nemohol viac poddaného nasilu zadržiavať.
Toto svoje nariadenie Žigmund zopakoval aj v tzv. Menšom dekréte z roku 1405.5 Sťahovaniu
poddaných sa venoval aj krajinský snem v Bratislave v roku 1435, ktorého uznesenia obsahuje
tzv. Väčší dekrét kráľa Žigmunda. Tentoraz sa stanovili aj peňažné pokuty za obmedzovanie
slobodného pohybu poddaných. Stoličné orgány dostali právo udeliť pokutu 3 hrivny striebra
každému šľachticovi, ktorý by bránil poddanému v jeho sťahovaní po splnení si všetkých
povinností. Rovnakú pokutu mal dostať aj šľachtic, ktorý by násilne odviedol poddaného na
svoj majetok bez povolenia jeho predchádzajúceho zemepána.6 Otázka slobodného pohybu

3 Magyar Országos Levéltár (ďalej MOL) Budapest, fond (ďalej f.) Diplomatikai Fényképgyüjtemény (ďalej DF),
234 771.
4 „cum ab ... rerum exordio omnes homines prima parens equaliter produxerit, hy liberi habeantur, quos non natura,
sed humana potencia sibi ipsi iugo subicere conaretur servitutis“. MOL Budapest, f. Diplomatikai Levéltár (ďalej DL)
24 793. FEJÉR, Georgius (Ed.). Codex diplomaticus ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH) X/3. Pestini, 1838, s. 192.
5 DÖRY, Franciscus – BÓNIS, Georgius – BÁCSKAI, Vera (Eds.). Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen
Ungarns (ďalej DRH). Budapest : Akadémiai kiadó, 1976, s. 195-196.
6 DRH II, s. 258. Na novú právomoc stolice pri ukladaní pokút sa odvolal aj kráľ Albrecht v roku 1438, keď ju vyzval na
zákrok v súvise s bránením sťahovaniu poddaných do Hamuliakova. MOL Budapest, f. DL, 13 220.
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poddaných sa riešila aj v ďalšom období. Keďže narastal počet poddaných, ktorí utekali svojim zemepánom aj bez povolenia, boli prijaté ustanovenia, ktoré mali takúto prax zamedziť.7
Dopyt po ľudskej pracovnej sile bol teda veľký. Mesto potrebovalo nových obyvateľov
pre svoj prirodzený vývin a robilo všetko preto, aby si ho aj v tomto smere zabezpečilo. Sledovanie demografických a národnostných pomerov v stredovekých mestách nám umožňujú
početné daňové súpisy. Aj keď treba povedať, že v nich nefiguruje chudobné obyvateľstvo,
ktoré bolo nezdanené, takže rekonštruovanie skutočnej populačnej situácie v meste sa dá
urobiť len odhadom. Pokiaľ ide o etnicitu, dá sa určiť na základe menného materiálu. Pre zisťovanie pohybu obyvateľstva, jeho sťahovania do mesta a pôvodu prisťahovalcov sú najlepším
prameňom matriky novoprijatých mešťanov. Tie sa však z obdobia stredoveku zachovali len
v minimálnej miere (Bardejov, Košice, zápisy z Trnavy a Prešova). Opäť si teda musíme vystačiť s daňovými súpismi a analýzou osobných mien mešťanov, najmä tzv. pôvodových mien.
Bratislava
Národnostné pomery Bratislavy determinovala jej poloha na hraniciach s nemeckým etnickým priestorom. Nemecký obchodnícky element sa tu usadil pomerne zavčasu, prevrstvil
pôvodne slovanský element a ovládol správu mesta. Ďalšie vlny nemeckého prisťahovalectva
sa realizovali po tatárskom vpáde. Zasiahli však nielen samotnú Bratislavu, ale celú oblasť
juhozápadného Slovenska ležiacu pod Malými Karpatmi. 8 Takto sa aj bezprostredné okolie
mesta ponemčilo, čo ešte viac upevnilo pozície nemeckej národnosti v meste. Vojenské
udalosti počas bojov o babenberské dedičstvo znamenali značné populačné straty. Z mesta
sa jeho obyvateľstvo rozutekalo na viaceré strany, no privilégium pre Bratislavu vydané
v roku 1291 kráľom Ondrejom III. počíta s ďalším prisťahovalectvom udelením významných
výsad.9 A k sťahovaniu aj došlo. Pôvod nových hostí z priľahlého Rakúska a Uhorska spomína
doklad z roku 1296.10
Toto boli predpoklady, ktoré viedli k tomu, že väčšinu obyvateľstva mesta tvorili po celý
stredovek nemeckí mešťania. Tí boli dosť zámožní nato, aby si v meste kupovali domy a tým
aj meštianske právo. Ako napríklad istý Kristián Schallenhofer s manželkou Katarínou, ktorí si
v roku 1368 kúpili meštianske právo v Bratislave za pol funta fenigov na základe vlastníctva
domu na predmestí na Klariskej ulici („auf fer Nunnen pewnt“) a na území mesta.11 Slovenský
element tu patril k menšine žijúcej zväčša na predmestí, ktorá sa začleňovala spoločensky
k mestskej chudobe.12 Tá však nemala veľa prostriedkov na kúpu vlastného domu. Povolenie
na prisťahovanie mohli ale aj chudobní ľudia dostať na základe odporúčania dôveryhodnej
osoby. V roku 1433 tak poslali Hašek z Valdštejna a Jošt Hecht z Božíc, hlavný moravský

7 Zák. čl. XVIII z roku 1459, zák. čl. XI z roku 1468, zák. čl. II z roku 1470, zák. čl. XIV z roku 1474, zák. čl. VII z roku 1475
a zák. čl. XXXIX z roku 1486. DRH II, s. 107-118, 172-178, 182-189, 210-219, 254-257, 260-310. K tejto problematike
viac: RÁBIK, Vladimír. „Commorandi causa“. Príspevok k migrácii obyvateľstva na východnom Slovensku v stredoveku
v procese doosídľovania na nemeckom práve. In Studia historica Tyrnaviensia III. Trnava : Katedra histórie TU v Trnave,
2003, s. 173-174.
8 VARSIK, Branislav. Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1984,
s. 89; MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006, s. 72.
9 JUCK, Ľubomír (Ed.). Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1984,
s. 75, č. 77.
10 „hospites de Austria et Ungaria“, 1296, WENZEL, Gustavus (Ed.). Codex diplomaticus Arpadianus continuatus (ďalej
CDAC) V. Pest, 1864, s. 161‑162, č. 104.
11 Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB), Listina č. 248.
12 LYSÁ, Žofia. Bratislava. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava :
Historický ústav SAV, 2010, s. 117.
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komorník, bratislavskej mestskej rade odporúčací list pre sluhu Pavlíka.13 Odporúčanie však
potrebovali aj zámožnejší ľudia. V roku 1490 žiadal Juraj Frankl, prísažný mestečka Hainburg,
bratislavský senát, aby prijal za mešťana jeho strýka Konráda.14 Samozrejme, chudoba meštianske právo nezískala, napriek tomu vidina ľahšieho života sem priťahovala mnohých. Ako
napríklad kartuziánskeho mnícha z kláštora v Gempniku, ktorý s viacerými vecami a dvoma
služobníkmi zmizol v roku 1378 v Bratislave. Predstavený kláštora Štefan žiadal mesto, aby
mu vrátili aspoň jeho veci, keď už nie samotného mnícha.15
Keďže v mnohých obciach v okolí Bratislavy sa tiež usadili Nemci, tvorili nezanedbateľnú
zásobáreň populačných prebytkov pre toto mesto. Pre stredovekú Bratislavu, žiaľ, nemáme
k dispozícii zoznamy novoprijatých mešťanov, musíme preto využiť iné listinné pramene.
Jeden z nich nám celkom názorne potvrdzuje deklarovaný stav. V roku 1343 prebiehal spor
medzi šľachticom Petrom zo Svätého Jura a bratislavskými mešťanmi. Petrovi nebolo po
vôli, že sa z jeho majetkov sťahujú poddaní – osobitne spomenul istého kožušníka menom
Pertold – a usadzujú sa v meste. Sporné stránky sa teda dohodli, že odteraz ak bude chcieť
niekto z poddaných z akéhokoľvek Petrovho majetku odísť a presťahovať sa medzi bratislavských mešťanov, musí jeden z mešťanov prísť do predchádzajúceho bydliska spomenutého
poddaného za Petrom alebo pri jeho neprítomnosti za predstaviteľmi správy tejto dediny:

13 AMB, Listina č. 1252.
14 AMB, Listina č. 3898.
15 AMB, Listina č. 388.
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oficiálom, richtárom a starejšími a vyžiadať si od nich povolenie presťahovať sa do mesta,
aby Peter už viac netrpel ujmu náhlym a tajným odchodom svojich poddaných.16
Vojenské udalosti 15. storočia nepriamo zapríčinili, že sa do mesta dostávali viaceré
osoby českého pôvodu (ako katolícki duchovní, remeselníci, žoldnieri). Sám kráľ Žigmund
Luxemburský podporoval usadzovanie českých jednotlivcov v meste. V roku 1430 daroval
majstrovi tesárskeho remesla Jakubovi Bohemovi z Brna dom vo Vydrici, ktorý kúpil od jeho
predchádzajúceho vlastníka. Jakubove schopnosti kráľ využíval pri výstavbe kráľovských
opevnení.17 Mnohí českí žoldnieri sa sami ponúkali do služieb mesta, iných ponúkali Bratislave
tamojší šľachtici.18 Títo jedinci posilnili na istý čas slovanský element v meste, no nemohli
ohroziť nemeckú dominanciu.19
Po celý stredovek boli členmi mestského magistrátu v Bratislave výlučne ľudia nemeckej
národnosti a platilo to aj o členoch vonkajšej (24-člennej) mestskej rady.20 Bratislava udržiavala obchodné kontakty s rakúskym a juhonemeckým priestorom, čo potvrdzujú aj údaje
daňových kníh obsahujúce priezviská miestnych mešťanov. Mnohé z nich majú pôvodový
charakter. Na základe ich rozboru môžeme povedať, že najviac z nich označovalo lokality
ležiace v oblasti dnešného Dolného Rakúska. Okrem bližších sídel ako Viedeň, Hainburg,
Marchegg, Rajka, Wolfsthal, Laa an der Thaya, Zistersdorf, ktoré takpovediac susedia s Bratislavou a mali s ňou aj pravidelné kontakty,21 spomeňme o niečo vzdialenejšie (dolno)rakúske
lokality Enns, Krems, Mautern, Leithaprodersdorf, Pottendorf a ďalšie, ktoré sú zaznačené
v príslušnej mape. Z uhorských miest to boli predovšetkým blízky Šopron, Györ, Vacov, ale aj
sedmohradská Sighisoara. Zo vzdialenejších západoeurópskych lokalít sa spomínajú mestá
Würzburg, Norimberg, Praha, Brno, Jihlava, Salzburg. Celý rad mešťanov mal svoj pôvod v sídlach dnešného juhozápadného Slovenska. Súpisy uvádzajú okrem mesta Trnavy a mestečiek
Modry, Pezinka, Svätého Jura, Stupavy, Šamorína aj Bernolákovo, Podunajské Biskupice, Devín, Kvetoslavov, Mliečno, Štvrtok na Ostrove, Veľké Tŕnie (Schukastorf). Vo všetkých z nich
existovali v danom čase väčšie či menšie komunity nemeckých hostí.22
Trnava
Susedná Trnava bola geograficky v trochu odlišnom postavení ako Bratislava. Aj ona ležala
na významnej križovatke obchodných trás, čo prilákalo na usadenie významnú komunitu
nemeckých hosťov, nebola však už v takej bezprostrednej blízkosti nemeckého jazykového
priestoru ako Bratislava. Aj tu sa síce vidiecke okolie najmä pod Malými Karpatmi v priebehu
druhej polovice 13. storočia do istej miery ponemčilo príchodom nových hostí, slovenský
16 MOL Budapest, f. DL, 3576.
17 AMB, Listina č. 2001 (MOL Budapest , f. DF, 239 849).
18 AMB, Listina č. 2588, 2589.
19 Prítomnosť českých a moravských prisťahovalcov v Bratislave za Žigmundových čias dosvedčuje niekoľko dokladov.
Podľa jedného z nich z roku 1446 stúpal počet českých žoldnierov zo dňa na deň. MOL Budapest, f. DL, 71 387. V istom
období ich tu žila takmer stovka. Bol to však len prechodný jav, ktorý trval len niekoľko rokov. Česi pôsobiaci vo vojenských
službách mesta sa tu natrvalo neusadili. LEHOTSKÁ, Darina. Vývoj slovanskej society v Bratislave do konca XVII. storočia.
In Slovanská Bratislava II/III, 1949/1950, s. 14-20. Existenciu slovenskej a maďarskej menšiny v Bratislave 16. storočia
dosvedčuje aj výskyt osobitných kazateľov pre Slovákov, označovaných Nemcami ako Bohemi, a pre Maďarov. ULIČNÝ,
Ferdinand. K výskumu národnostnej štruktúry stredovekých miest na Slovensku. In Národnostný vývoj miest na Slovensku
do roku 1918. Martin : Osveta, 1984, s. 156-157.
20 LEHOTSKÁ, Darina. Mestská správa a bratislavské meštiactvo do konca 14. storočia. In Historické štúdie 14, 1969,
s. 204.
21 Pozri: LEHOTSKÁ, Darina et al. Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha : Archívna
správa Ministerstva vnútra, 1956. Listiny č. 1189, 1578, 2278, 3849 a ďalšie.
22 Pozri: MAREK, Miloš. Cudzie etniká..., s. 72-103.
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etnický element tu však hral významnejšiu rolu ako v predchádzajúcom prípade. Tvoril väčšinu hlavne v radoch mestskej chudoby, dostal sa ale aj medzi strednú remeselnícku vrstvu.
Zámožnejšie meštianstvo, z ktorého sa vyberali členovia mestskej rady, ale naďalej až do
15. storočia tvorili takmer výlučne Nemci.23
Sťahovanie ľudí do Trnavy uľahčil kráľ Ľudovít I., ktorý v roku 1360 svojím mandátom zakázal uhorským šľachticom a krajinským úradom vyberať mýtny poplatok od ľudí sťahujúcich
sa z cudziny alebo okolia do tohto mesta.24 Keďže Trnava potrebovala zabezpečiť populačný
rozvoj zo svojho okolia, odpor zemepánov jej v tomto úsilí robil prekážky. Preto sa trnavskí
mešťania snažili získať v tejto veci panovníkov na svoju stranu. V nasledujúcom storočí tak
vydali podobný mandát aj kráľ Žigmund Luxemburský (1436), Albrecht Habsburský (1438,
1439), gubernátor Ján Huňady (1452) a Matej Korvín (1474).25

23 VARSIK, Branislav. Vznik Trnavy a rozvoj mesta v stredoveku. In Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi
a stredovekými severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). Bratislava : Veda, 1994, s. 179-180; RÁBIK, Vladimír. Hospites
de Tyrna. Vývoj národnostnej štruktúry Trnavy v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7. Trnava : Krajský
pamiatkový úrad, 2004, s. 35-46.
24 Štátny archív Ministerstva vnútra SR (ďalej ŠA MV) Bratislava, pobočka (ďalej pob.) Trnava, f. Magistrát mesta Trnava
(ďalej MMTT), listina č. 11.
25 RÁBIK, Vladimír. Trnava. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 532.
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O prisťahovalectve a prijatí meštianstva niekoľkých jednotlivcov jestvuje zopár zápisov
v trnavskej mestskej knihe. Ide tu o ľudí slovenského pôvodu z blízkeho okolia Trnavy, ako sa
v zápise hovorí: z jeho konfínia (Andrusch a Peter Frenko, Thrbotzky, Benko Zakssunckossowi).26
Slovenské mená však mali aj viacerí trnavskí mešťania, ktorí neboli prisťahovalcami, ale tu žili
už oddávna a patrili k starousadlíkom. Niektorí z nich boli aj ručiteľmi pri prijímaní nových
slovenských prisťahovalcov, ako to vidíme z rozboru najstaršej trnavskej mestskej knihy.27
Najstarší daňový register mesta pochádza až z roku 1536. Okrem niekoľkých osôb označených etnickou prezývkou Hungarus, Moravus či Polonus obsahuje pôvodové mená mešťanov,
ktoré odkazujú na ich pôvod do oblasti západného Slovenska: Beckov, Borovce, Hrnčiarovce,
Chtelnica, Nižná, Piešťany, Senica, Suchá, Šelpice, Špačince, Trenčín, Veľké Kostoľany, Vrbové, Žabokreky. Analýza jazykového charakteru ich mien hovorí o tom, že boli slovenského
pôvodu (Šimon Beckovský, Bubeník z Bolerázu, Michal Bolerázsky, Šimon Borovský, Matej
Hrnčarovský, Bartolomej Kostelanský, Sartor Lopašovský, Václav Nižnanský, Štefan Petranský,
Pištianska, Jakub Richvalský, Smolenská, Juraj Stražovsky, Juraj Suchovský, Lukáš Šelpický,
Sterovsky, Elena Špačinská, Trenčianska, Andrej Žiabokrecky, Blažej Žabokrecký).28 Silnejšie
pozície Slovákov v meste dosvedčuje aj spor s Nemcami o zastúpenie v mestskej rade, ktorý
prebiehal v roku 1486 a do ktorého musel zasiahnuť aj kráľ Matej Korvín.29
Bardejov
Významná vlna nemeckých hostí do tejto pôvodne slovenskej osady prišla na začiatku
14. storočia a vďaka kráľovským výsadám sa začala vyvíjať na významné centrum remesla
a obchodu v hornom Šariši. Keďže mesto trpelo populačným nedostatkom, uhorskí panovníci
sa snažili nových osadníkov prilákať rôznymi spôsobmi. Ľudovít I. za týmto účelom udelil mestu
výsadu výročného trhu (1376).30 Kráľ Žigmund v roku 1406 povolil všetkým slobodným ľuďom
sťahovanie do mesta.31 Aj v tomto prípade však poddaným bránili v ich sťahovaní zemepáni.
Bardejovčania sa na tieto prieky sťažovali na kráľovskom dvore, preto v rokoch 1427, 1428,
1438 a 1494 uhorskí panovníci vydali zákaz obmedzovať sťahovanie poddaných do mesta.32
Tento zákaz sa prejavil v raste obyvateľstva Bardejova počas celého 15. storočia.33
Veľká časť nových prisťahovalcov bola z blízkeho okolia Bardejova. Išlo prevažne o poddaných na makovickom panstve, ktorí podľa tvrdenia súčasníka trpeli prílišným útlakom a veľkým
daňovým zaťažovaním, čo ich nútilo opúšťať svoje domovy a hľadať šťastie za hradbami mesta
Bardejova. Dosvedčujú to viaceré pramene. Podľa jedného z nich kráľ Žigmund v roku 1410
nariadil Šarišskej župe, aby vrátila naspäť poddaných, ktorí bez povolenia svojich zemepánov
– Cudarovcov – utiekli do Bardejova. Zaiste na sťažnosť mešťanov svoje rozhodnutie zrušil
a nariadil, aby župné úrady nerobili žiadne opatrenia v neprospech prisťahovalcov, pokým

26 „Qui de confinio morandi causa civitatem Tirnaviensem intrarunt.“ RÁBIK, Vladimír. Mestská kniha Trnavy
(1392/1393) 1394 – 1530. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, 2008, s. 345, č. 947.
27 RÁBIK, Vladimír. Mestská kniha Trnavy..., s. 139 an.
28 BOŤÁNKOVÁ, Mária. K topografii mesta Trnavy v 16. storočí. In ŠIMONČIČ, Jozef (Ed.). Trnava, okres amesto. Bratislava :
Obzor, 1980, s. 86-145.
29 ŠA MV Bratislava, pob. Trnava, f. MMTT, Listina č. 161.
30 „ut eadem [civitas] populorum multitudine decoratur“, MOL Budapest, f. DF, 212 705.
31 ŠA MV Prešov, pob. Bardejov, f. Magistrát mesta Bardejov (ďalej MMB), signatúra (ďalej sign.) 56 (20. apríl 1406).
32 ŠA MV Prešov, pob. Bardejov, f. MMB, sign. 171 (8. marec 1427).
33 HUDÁČEK, Pavol. Bardejov. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 85.
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sťažovatelia svoju žalobu neprednesú pred kráľovským človekom Mosticom z Poznane alebo
bardejovským richtárom a prísažnými.34
Masové sťahovanie pokračovalo aj ďalej. Poddaní utekali od svojich zemepánov aj bez
povolenia a vyplatenia svojich poddanských povinností. Išlo tu zväčša o slovenské alebo
poľské obyvateľstvo.35 Pred rokom 1415 takto utieklo z makovického panstva a mestečka
Kurima do Bardejova a Lukavice vyše 30 poddaných. Bardejovčania ich aj napriek viacerým
žiadostiam ich zemepánov odmietali vrátiť späť.36 Ako sa riešili problémy s nedovoleným
sťahovaním, rozpráva listina z roku 1447. Šoltýs zo Šarišského Čierneho Ján zvaný Gebhart,
inak Krupeš, vtedy tajne utiekol z dediny svojho zemepána, majiteľa makovického panstva
Šimona Cudara, za čo mal byť uvrhnutý do väzenia. Na príhovor dobrých ľudí sa však nad ním
jeho zemepán zľutoval a zbavil ho tohto trestu s tým, že už nikdy viac sa nesmie presťahovať

34 ŠA MV Prešov, pob. Bardejov, f. MMB, sign. 74/a. IVÁNYI, Béla. Bártfa szabad királyi város levéltára I. Budapest : Magyar
Tudományos Akadémia, 1910, s. 15, č. 75; MÁLYUSZ, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár II/2. Budapest : Akadémiai Kiadó,
1958, č. 7569.
35 Slovenské obyvateľstvo sa však neobmedzovalo len na tzv. Slovenskú ulicu (1515). MOL Budapest, f. DF, 217 467.
Slováci boli usadení po celom meste. (Circulus: Jurcko ... platea lanificum: Tomko ... Jancko ... Andris Ffabko ... Janusch ...
Kauffgasse: Windisch Hannis ... Andris Socha ... Nicles Beniag ... Marczyn ... Bencko ... Climcko, 1455, MOL Budapest, f. DF,
213 523.
36 MOL Budapest, f. DL, 10 135, 10 395, MÁLYUSZ, Elemér – BORSA, Iván. Zsigmondkori oklevéltár V. Budapest :
Akadémiai Kiadó, 1997, č. 1208, 2017 (10. novembra 1415); ŠA MV Prešov, pob. Bardejov, f. MMB, sign. 76 (15. júna
1416); RÁBIK, Vladimír. Commorandi causa..., s. 37-62.
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na iné miesto. Ak by to predsa len urobil a odišiel by bývať do iných miest, bez akéhokoľvek
súdneho procesu mal byť vrátený do Cudarových rúk.37
Zachovali sa nám dva zoznamy prijatých mešťanov z rokov 1430 – 1450 a 1460 – 1488;38
na základe ich analýzy môžeme identifikovať pôvodné sídla prisťahovalcov, ktorí získali
v Bardejove meštianske právo. Okrem etnonymu Poliak tu nájdeme pôvodové mená z obcí
ležiacich neďaleko Bardejova (Dlhá Lúka, Gaboltov, Hanušovce, Hertník, Jurkova Voľa, Krásna
Lúka, Kobyly, Koprivnica, Kuncelová, Kurima, Raslavice, Smilno). Väčšina z týchto osád bola
dosídlená alebo založená na zákupnom práve. Preto neprekvapí, že ráz mien týchto ľudí je
nemecký (Grunwalt, Wagner). Slovenských je len zopár (Janusch z Kurimy, Bejniš z Plavča,
Vencko z Kuncelovej. Okrem toho v zozname nájdeme domáce mestá ako Kremnica, Košice,
Moldava nad Bodvou, Nová Baňa, Podolínec, Rožňava, Sabinov, Stropkov, Vranov nad Topľou.
Mnoho prisťahovalcov bolo z poľského pohraničia z miest, s ktorými mali Bardejovčania užšie
kontakty (Biecz, Gorlice, Krosno – 5x). Zo vzdialenejších lokalít to boli sedmohradská Kluž,
poľský (dnes ukrajinský) Ľvov, Kalisz, Legnica, nemecký Pasov a viacero sliezskych lokalít –
Wroclav, Klodzko, Szczawin (Saegen), Nysa, Zmigrod. Vcelku možno povedať, že meštianske
právo získali v Bardejove zväčša ľudia nemeckého pôvodu. Chudoba bez meštianskeho práva, nádenníci, sluhovia, robotníci, boli zasa prevažne Slováci a Poliaci, ktorí sa do registrov
nedostali. Registre udeľovania mestského práva teda nie sú prameňmi, ktoré by poskytovali
údaje o skutočnom prisťahovalectve.
Na sťahovanie do miest mala veľký vplyv okrem hospodárskych a sociálnych dôvodov aj
bezpečnostná situácia v krajine. Odzrkadľujú to aj údaje bardejovského registra o udelení
meštianskeho práva. V roku 1473, v čase prebiehajúcej uhorsko-poľskej vojny, ho získalo až
11 Stropkovčanov.39 Mesto Stropkov bolo totiž dobyté poľským vojskom a mnohí mešťania
sa zo strachu pred plieniacou armádou uchýlili do okolitých, bezpečnejších miest, ako boli
Bardejov a Prešov. V priloženej tabuľke prinášame počet udelení meštianskeho práva za
jednotlivé roky v období 1432 – 1450 a 1462 – 1488.
Počet udelení meštianskeho práva v Bardejove za roky 1432-1488
rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

1432

16

1433

5

1434

3

1435

3

1436

4

1437

17

1438

7

1439

23

1440

11

1441

8

1442

18

1443

8

1444

5

1445

20

1446

9

1447

6

1448

4

1449

5

1450

1

1462

1

1463

9

1464

8

1465

8

1466

-

1467

7

1468

7

1469

8

1470

8

1471

11

1472

5

1473

24

1474

11

1475

7

1476

11

1477

11

1478

8

1479

11

1480

13

1481

14

1482

16

1483

19

1484

10

1485

9

1486

10

1487

-

1488

1

37 MOL Budapest, f. DL, 66 916.
38 SROKA, Stanislaw A. Registre prijatí do meštianskeho stavu v Bardejove z rokov 1432 – 1450 a 1462 – 1488. In
Studia Historica Tyrnaviensia IX, 2010, s. 349-381.
39 SROKA, Stanislaw A. Registre prijatí..., s. 350.
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Hoci sťahovanie do mesta Bardejovčania pôvodne podporovali, jeho hromadný charakter
spôsobil postupnú zmenu etnických pomerov v meste. V obave z oslabenia svojich pozícií
sa v roku 1530 bardejovský richtár a mestská rada obrátili na kráľa Ferdinanda I. so žiadosťou, aby vydal zákaz sťahovania Slovákov a Poliakov. Ferdinand im vyhovel a vydal osobitný
mandát zakazujúci prisťahovalectvo oboch týchto národností. 40
Prešov
Prešov sa už v stredoveku vyvinul na mesto troch národností. Spolu s Bratislavou a Košicami boli mestami, kde žila už v stredoveku popri Nemcoch a Slovákoch aj početnejšia maďarská
menšina. 41 Stopou po pôvodnom slovenskom elemente v Prešove je názov Slovenská ulica,
popri Maďarskej ulici, ktorá je zasa reliktom niekdajšej maďarskej strážnej osady. Tieto tri
národnosti sú v Prešove prítomné po celý stredovek. Z písomností, ktoré nám umožňujú získať si istý obraz o prisťahovalectve do Prešova, je veľmi cenná tzv. Matrika mesta zachovaná
v Knihe účtov a výdavkov mesta. Obsahuje zápisy o prisťahovalcoch, ktorí získali v Prešove
meštianske právo. Tieto zápisy sú od roku 1523 a končia rokom 1536. 42 Okrem toho klasickým zdrojom informácií sú tiež daňové knihy s menami mešťanov, pri ktorých nájdeme často
uvedené aj miesto pôvodu. 43 Z údajov matriky vidno, že mnoho prisťahovalcov pochádzalo
z poľskej oblasti: zo Sliezska a Malopoľska (Dukla, Glogow, Gorzyn, Krosno, Legnica, Osvienčim,
Strzegow, Svidnica, Zgorzelec). Vo veľkej väčšine prípadov to však neboli poľskí osadníci, ale
ľudia pochádzajúci z tamojších nemeckých komunít.
Matrika však zaznamenáva len zámožnejších obyvateľov s meštianskym právom. Mnoho
ľudí sa dostalo do Prešova z okolitých poddanských osád, ktoré nemali nemecký charakter,
ale boli osídlené Slovákmi, v menšej miere aj Maďarmi. Atraktivita života v meste priťahovala
mnohých, ktorí sa tu chceli usadiť. No tak ľahké to nebolo. Šľachta robila všetko preto, aby to
svojim poddaným prekazila. Majetok bez poddaných pre ňu nemal cenu, takže ich snaha je
celkom pochopiteľná. Na druhej strane zasa mesto rado prijímalo nových prisťahovalcov, ktorí
preň znamenali nové pracovné sily. Týkalo sa to aj Prešova. Kráľ Žigmund v roku 1397 vydal
nariadenie prikazujúce všetkým majetným ľuďom, aby nebránili svojim poddaným v sťahovaní
do tohto mesta, ak si splnia svoje poddanské povinnosti, to jest zaplatenie feudálnej renty
a iných dávok. 44 Už v prípade Trnavy a Bardejova sme videli, že dotknuté osoby toto kráľovo
nariadenie neuznávali. V roku 1434 sa na nerešpektovanie tohto kráľovského dekrétu sťažovali Žigmundovi v mene komunity prešovských mešťanov a hostí dvaja miestni prísažní Juraj
Schönher a Stanislav Forgáč. 45 Nezmenená situácia podnietila Prešovčanov k ďalšej sťažnosti
40 KOKUĽA, Andrej – LUKÁČ, Andrej – TAJTÁK, Ladislav (Eds.). Dejiny Bardejova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo,
1975, s. 60.
41 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 158-159. DOMENOVÁ,
Marcela. Prešov. In ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický
ústav SAV, 2010, s. 337-338.
42 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. Magistrát mesta Prešov (ďalej MMP) – Knihy (ďalej K), sign. 2678 (1497 –
1514); IVÁNYI, Béla. Das Deutschtum der stadt Eperies im Mittelater. In Südostforschungen V, 1940, s. 397-399. Jestvuje
aj Matrika prijatých do zväzku mesta, ale tá obsahuje zápisy až z rokov 1538 – 1676. ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP
– K, sign. 2118.
43 Sú zachované od roku 1428; pozri: ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – Listiny a listy (ďalej LL), sign. 147. 1450 pozri:
MOL Budapest, f. DF, 228 730; 1451 pozri: MOL Budapest, f. DF, 228 744; 1480 pozri: MOL Budapest, f. DF, 228 939; 1489
pozri: MOL Budapest, f. DF, 229 013; 1491 pozri: MOL Budapest, f. DF, 229 013.
44 ŠA MV Prešov, f. MMP – LL, sign. 79. MOL Budapest, f. DF, 228 526. IVÁNYI, Béla. Eperjes szabad királyi város levéltára
(Archivum liberae regiaeque civitatis Eperjes) 1245 – 1526. Szeged : Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó, 1931, s. 5051, č. 124.
45 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 165 (MOL Budapest, f. DF, 228 624); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 108, č. 232.
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adresovanej novému panovníkovi Ladislavovi Pohrobkovi. Richtár Gašpar a prísažný Matej
Slezan mu vysvetlili situáciu a kráľ vydal rovnaké nariadenie ako jeho predchodca. 46 To isté
zopakoval na sťažnosť Prešovčana Pavla Literáta v roku 1471 aj kráľ Matej Korvín47 a v roku
1498 aj Vladislav II. 48
Kráľ sa v tejto veci zastával miest, no boli aj prípady, keď pri sťahovaní poddaných nebolo
všetko v poriadku. Ako napríklad v roku 1498, keď sa do Prešova presťahoval niekdajší richtár
dediny Ražňany Tomáš Kapolnay. Hoci sa jeho presťahovanie udialo so súhlasom zemepána
Šemšeia a po zaplatení feudálnej renty, predsa len richtár odišiel z dediny bez toho, aby
svojmu zemepánovi podal vyúčtovanie zo svojho richtárskeho úradu. A spoň tak interpretoval
situáciu kráľovský dvoran František Šemšei. Preto kráľ nariadil mestu, aby poslalo Kapolnaya
do Ražnian kvôli vyúčtovaniu richtárstva. Po vykonaní tejto povinnosti sa mohol vrátiť do
Prešova. 49 Kapolnay sa však do Prešova nevrátil. František Šemšei ho totiž uväznil, zhabal
mu majetok a odmietal ho pustiť. Mešťania sa preto obrátili na úrad Šarišskej stolice, ktorá
si Šemšeia predvolala. Keďže sa pred ňu nedostavil, odsúdila ho na 3 hrivny pokuty s tým,

46 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 287. (MOL Budapest, f. DF, 228 767); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 168-169,
č. 381.
47 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 379. (MOL Budapest, f. DF, 228 867); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 204, č. 489.
48 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 619. (MOL Budapest, f. DF, 229 132); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 303-304,
č. 773.
49 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 614. (MOL Budapest, f. DF, 229 127); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 302, č. 768.
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že župan a slúžni mali Kapolnaya spolu s jeho vecami odviesť z Ražnian naspäť do Prešova.50
No nestalo sa tak. Stolica časom zmenila rozsudok v prospech ražnianskeho zemepána a Prešovčanom uložila súdnu pokutu 25 hrivien. Tí sa potom sťažovali kráľovi, ktorý sa ich teraz
zastal. Nariadil stolici, aby dotyčnému poddanému dovolili slobodne bývať v meste, postarali
sa o vrátenie jeho vecí a mesto Prešov nezaťažovali pokutou. Ak by to neurobili, celý spor mali
predložiť kráľovi.51 K ďalšej eskalácii sporu však nedošlo. František Šemšei a Prešovčania sa na
stoličnom súde napokon zmierili a Tomáš Kapolnay mohol pokojne zostať bývať v Prešove.52
Šľachtici teda robili všetko preto, aby zamedzili sťahovanie svojich poddaných. Prípad
Tomáša Kapolnaya nebol ojedinelý. Podľa sťažnosti mesta Prešov z roku 1498 musel kráľ
riešiť prípad istého Mareka poddaného Tomáša Šebešského, ktorý sa chcel odsťahovať do
Prešova. Na žiadosť Prešovčanov mu síce Tomáš dal súhlas na odsťahovanie, no neskôr ignoroval lehotu 15 dní, ktorá sa podľa uhorskej obyčaje poskytovala ľuďom na vysťahovanie,
a Mareka zadržal spolu s jeho vecami a celým majetkom.53
V priebehu 30. a 40. rokov 15. storočia, po doznení husitských vojen sa na Slovensko
dostalo mnoho českých a moravských žoldnierov, ktorí si tu hľadali svoje uplatnenie. Spomenuli sme ich prítomnosť v Bratislave. Mnoho Čechov sa dostalo aj do Prešova, ktorý ich
prijal v nádeji, že ich využije pre svoju obranu v neistých časoch. V roku 1453 o tom písal
Prešovčanom aj kráľ Ladislav Pohrobok. Konštatoval, že Česi odtiaľto znepokojovali krajinu
a jej obyvateľstvo. A hoci z mesta napokon odtiahli, nariadil, aby v budúcnosti Prešovčania
viac neprijímali do mesta nijakého Čecha alebo iného cudzinca, ale radšej sa v otázke vlastnej
obrany obrátili so žiadosťou o pomoc na susedné Košice.54
Nepokojné časy 15. storočia donútili mnohých ľudí hľadať ochranu pod hradbami miest.
V Prešove ju našlo aj mnoho obyvateľov neďalekého Stropkova, ktorí sem podobne ako do
Bardejova utiekli zo strachu pred poľským vojskom. Ich zemepán Mikuláš z Perína na to pozeral
len s veľkou neľúbosťou, preto im ani nedovolil predať svoje nehnuteľnosti, ktoré zanechali
v Stropkove. Na sťažnosť prešovskej mestskej rady musel zasiahnuť kráľ Matej Korvín, ktorý
v roku 1474 Mikulášovi nariadil, aby rešpektoval uhorskú obyčaj a slobody mesta Prešova
hovoriace o práve na voľné sťahovanie po splnení všetkých poddanských záväzkov. 55
V prípade sťahovania poddaných z územia Šarišskej stolice sa zachovávala stará obyčaj,56
že ten, na ktorého majetok sa chcel poddaný odsťahovať, musel požiadať o udelenie povolenia úrad tejto stolice. Stolica potom vyslala svojho človeka, zväčša jedného zo slúžnych,
ktorý sa dostavil do bydliska tých, ktorí sa chceli odsťahovať a osobne im udelil sťahovacie
povolenie. Následne zemepán alebo richtár a prísažní dotyčnej lokality týchto ľudí nechali
odísť spolu s ich vecami, prípadne určili výšku dlhu, ktorý bol poddaný povinný zaplatiť a až
po jeho zaplatení ho prepustili alebo vyslovili s odsťahovaním svoj nesúhlas. Slúžny o tom
podal správu stolici a tá o tom vydala osobitnú listinu. Evidujeme viacero takýchto žiadostí
prešovského magistrátu a udelených licencií: v roku 1455 pre Gregora Wrdeka a ďalšieho

50 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 616-617. (MOL Budapest, f. DF, 229 129-229 130); IVÁNYI, B. Eperjes...,
s. 303, č. 770-771.
51 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 618. (MOL Budapest, f. DF, 229 131); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 303, č. 772.
52 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 622. (MOL Budapest, f. DF, 229 135); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 304, č. 776.
53 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 630. (MOL Budapest, f. DF, 229 143); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 306, č. 784.
54 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 273. (MOL Budapest, f. DF, 228 753); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 163, č. 366.
55 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 392. (MOL Budapest, f. DF, 228 882); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 212, č. 505.
56 „iuxta morem et vetustam consuetudinem regni et huius comitatus“. ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign.
483. (MOL Budapest, f. DF, 228 981); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 251, č. 618.
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Gregora z Podhorian (Hažgútu), poddaných Ladislava zo Šebastovej,57 v tom istom roku pre
Mateja, krajčíra zo Svätého Petra,58 v roku 1485 pre Jána, zámočníka z Hanušoviec,59 v roku
1488 pre Maťa Gregora a Egida z Chmeľova,60 v roku 1498 pre dvoch poddaných z Hanušoviec: istého Ondreja a Egída, obuvníka,61 v tom istom roku tiež pre dvoch poddaných z Čemíc:
Valentína a Juraja,62 napokon pre Gašpara Facena z Kendíc.63
Videli sme, akým spôsobom a podľa akej obyčaje dochádzalo k sťahovaniu poddaných do
Prešova. V tomto prípade nefigurovali ľudia, ktorí sa za nového prisťahovalca zaručovali. Je
však pravdou, že inštitút ručiteľov (fidejusorov) existoval aj v Prešove. Týkal sa pravdepodobne
ľudí, ktorým bolo udelené meštianske právo. Použil sa aj v prípade istého Imricha Brica, za
ktorého v roku 1510 orodoval päťkostolský biskup Juraj Cotmar. Podarilo sa mu presvedčiť
prešovský magistrát, aby ho prijali za mešťana napriek tomu, že pred niekoľkými rokmi bol
za istý zločin odsúdený na stratu hlavy. Zaručili sa však za neho mnohí šľachtici zo šarišských
dedín Žehňa, Mirkovce, Solivar, Richvald, ale aj z Prešova. Hlavným ručiteľom bol Martin Rosoš
zo Žehne, ktorý sa zaručil, že Imrich ani slovom, ani činom nebude spomínať alebo sa mstiť za
to, že v predchádzajúcich rokoch kvôli svojmu excesu bol vyhnaný z mesta a proskribovaný.64
Košice
V tejto pôvodne slovenskej osade ležiacej na dôležitej obchodnej trase spájajúcej Pobaltie
s Balkánom sa Nemci usadili v priebehu 13. storočia. O existencii slovenskej osady na území Košíc svedčí aj názov Slovenská ulica spomínaný v stredovekých písomných dokladoch.
Keďže Košice ležia v blízkosti slovensko-maďarskej etnickej hranice, už od stredoveku tu
žili aj Maďari. Tvorili však len menšinu obyvateľstva.65 Od svojho príchodu tu dominovalo
nemecké meštianstvo, ktoré držalo správu mesta vo svojich rukách. Prameňom na zisťovanie
národnostnej štruktúry v stredoveku nie sú daňové knihy, ktoré sa v podstate nezachovali, 66
ale mestská súdna kniha z rokov 1393 – 1405.67 Veľmi cenným prameňom na zisťovanie prisťahovalectva je mestský protokol, ktorý obsahuje zápisy o novoprijatých mešťanoch, resp.
ľuďoch, ktorí dostali v Košiciach mestské právo, z rokov 1489 až 1526.68 Na základe jeho
analýzy možno konštatovať, že značnú časť prisťahovalcov tvorili ľudia zo vzdialenejších

57 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 290. (MOL Budapest, f. DF, 228 770); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 170, č. 384.
58 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 291. (MOL Budapest, f. DF, 228 771); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 170, č. 385.
59 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 483. (MOL Budapest, f. DF, 228 981); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 251, č. 618.
60 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 498. (MOL Budapest, f. DF, 229 001); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 257, č. 639.
61 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 621. (MOL Budapest, f. DF, 229 134); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 304, č. 775.
62 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 629. (MOL Budapest, f. DF, 229 142); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 306, č. 783.
63 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 632. (MOL Budapest, f. DF, 229 145); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 306, č. 786.
64 ŠA MV Prešov, pob. Prešov, f. MMP – LL, sign. 113 1. (MOL Budapest, f. DF, 282 528); IVÁNYI, B. Eperjes..., s. 68, č. 169.
65 Vo väčšom počte sa Maďari do Košíc dostali v priebehu 16. storočia, keď sem utekali zo strachu pred Turkami. VARSIK,
Branislav. Vznik a začiatky mesta Košíc. In Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými severouhorskými
Slovanmi (Slovákmi). Bratislava : Veda, 1994, s. 192-193; HALAGA, Ondrej R. Vývoj jazykovo-národnostnej štruktúry
Košíc. In Historický časopis, 1982, roč. 30, s. 588-604; SLEZÁKOVÁ, Miroslava – NÁDASKÁ, Katarína. Košice. In ŠTEFÁNIK,
Martin – LUKAČKA, Ján et al. Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 201.
66 Za zmienku stojí daňový súpis z roku 1480. Jeho analýzou sa zaoberal HALAGA, Ondrej R. Právny, územný a populačný
vývoj mesta Košíc. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 54.
67 HALAGA, Ondrej R. Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis 1393. Die älteste Kaschauer Stadtbuch. München :
R. Oldenbourg Verlag, 1994, 468 s.
68 Archív mesta Košíc (ďalej AMK), Tajný archív (ďalej TA), f. Supplementum (ďalej Suppl.) H, H III/4, fol. 1-18 (Mestský
protokol z rokov 1489 – 1528; MOL Budapest, f. DF, 271723); AMK, TA, f. Suppl., H III/2, pur. 3.
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končín Uhorska (Baraňa, Kluž), ba aj zo zahraničia (Budějovice, Kolín nad Rýnom, Landshut,
Štrasburg, Švajčiarsko, Taliansko).
Ak tieto údaje doplníme informáciami, ktoré nám poskytuje mestská súdna kniha, vidíme,
že Košice boli v stredoveku vďačným cieľom prisťahovalcov. V porovnaní s ostatnými mestami je tento obraz najpestrejší.69 Svedčí o rozvinutých kontaktoch, ktoré malo toto mesto
so zahraničím. Hoci sa do Košíc sťahovalo mnoho ľudí z blízkeho okolia (Budimír, Krásna nad
Hornádom, Košická Polianka, Sokoľany), ich nasťahovanie nenarušilo etnický obraz mesta do
tej miery, ako to bolo napríklad v prípade mesta Trnava alebo Bardejov, kde došlo k otvorenej
nespokojnosti jednej skupiny obyvateľstva aj vďaka tomu, že druhá strana početne zmocnela a ohrozovala dovtedajšie mocenské pozície staršieho patriciátu. Do Košíc sa sťahovalo
množstvo ľudí nemeckej národnosti, ktorí pomáhali udržať vedúce mocenské postavenie
nemeckej národnosti. V registri novoprijatých mešťanov je ich veľká väčšina. Slovenských
mien tu nájdeme poskromne (Blaschko, Drobowsky, Martinus Jesko, Laczko, Lussenssky, Thornoffczky, Vaschko, Woyaczek, Zabranczy, Zorenzky). O niečo početnejšie sú zaznamenané
maďarské mená (Azalosch, Banyaz, Czysaroschs, Domonkosch, Faggyas, Fazakas, Fekethe,
Fodor Janusch, Hayasch, Kalmar Laslo, Pathaky Janusch, Korcholas, Oweggyartho Mihal,

69 Halaga, ktorý túto mestskú knihu analyzoval, však počítal medzi prisťahovalcov aj mnoho takých, ktorí v nej
figurovali bez toho, aby bolo isté, že by boli košickými mešťanmi. Ďalším problémom je stotožňovanie osobných mien
s miestnymi názvami (osob. meno Kolin = miestny názov Kolinovce). Pozri priložené mapky. HALAGA, Ondrej R. Acta
iudiciaria..., s. 346 an.; HALAGA, Ondrej R. Počiatky Košíc a zrod metropoly. Hospodársko-sociálne, správne a kultúrne
dejiny. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 168-171.
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Barlabas Paysjartho, Pechy, Peterfy, Sarkanthyus, Sarosy, Somosy Mathe, Thornay, Thoeroeck
Isthwan, Zabo, Zanthay, Zarwosch Benedik, Zolosy, Zygyartho).70
Treba si však uvedomiť, že tieto druhy prameňov (daňové registre, zoznamy novoprijatých
mešťanov) nezaznamenávajú obyvateľstvo bez meštianskych práv, teda mestskú chudobu,
ktorej migrácia zostala mimo akejkoľvek pozornosti dobových dokladov. Na to, aby sa niekto
mohol stať mešťanom, musel spĺňať viacero kritérií. Okrem mravnej bezúhonnosti to boli aj
primerané majetkové pomery. Podľa košických zoznamov novoprijatých mešťanov museli
adepti meštianskeho práva zložiť do pokladnice mestskej rady istú sumu peňazí71 a za každého adepta sa musel zaručiť aspoň jeden domáci mešťan. Preto si kompletný a plastický
obraz o vplyve prisťahovalectva na celkový etnický charakter mesta utvoriť nedokážeme.
Napriek tomu nám tieto pramene poskytujú cenné informácie o migrácii a populačnom vývoji
mestskej society v stredoveku.
Počet udelení meštianskeho práva v Košiciach za roky 1489 – 1526
rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

rok

počet

1489

4

1490

5

1491

4

1492

35

1493

23

1494

30

1495

22

1496

16

1497

16

1498

29

1499

28

1500

20

1501

25

1502

12

1503

5

1504

17

1505

43

1506

43

1507

31

1508

26

1509

20

1510

17

1511

11

1512

17

1513

15

1514

12

1515

24

1516

32

1517

20

1518

15

1519

16

1520

12

1521

11

1522

26

1523

23

1524

31

1525

34

1526
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Snaha o lokalizáciu cigánskeho Tábora v Košiciach
Anna Jurová

vol. 2, 2013, 1, pp. 25-32

Effort to locate a gypsy Camp in Košice
The article points out the insufficient research of the Roma people’s history in Košice. It suggests mechanic
and incorrect acceptation of Roma people’s Camp locality which have neither been questioned nor verified
yet. The article tries to indicate the problems of the topic de facto from the Middle Ages and problems with the
distinction of the places where Roma people were settling in particular periods of their development in the
suburbs. There is an urgency of consistent research of the archival material and other sources of information
which are associated with this important topic.
Key words: Roma/Gypsies. Settling. Roma people’s Camp/gypsy Camp. Suburbs.

Myslíme si, že by bolo vhodnejšie uviesť, že v tomto príspevku pôjde skôr o pokus o lokalizáciu cigánskeho Tábora v Košiciach vôbec. Má to svoje príčiny a faktory determinujúce vývoj
Rómov v danom priestore. Treba tiež zdôrazniť, že pojem cigán, Cigán, cigánsky sa používa
v dobovom kontexte, archívne pramene obsahujú všetky zmienené varianty. Pomenovanie
Róm, Rómovia je vlastný endoetnonym príslušníkov tohto etnika na našom území, všeobecne
akceptovaný v odbornej literatúre.
Výskum histórie Rómov na Slovensku, ako už bolo niekoľkokrát opakovane konštatované,
je nedostatočný, stále nesystematický, medzerovitý a neumožňuje nám poznať vývoj Rómov
na našom území kontinuitne, tak, ako sa Rómovia na ňom objavovali a postupne usadzovali.
Nepoznáme históriu Rómov v jednotlivých župách, mestách a všetky naše informácie sú veľmi
sporadické a možno až náhodné.1
To platí v plnej miere aj pre Košice. Podobne ako v celoslovenských reláciách, keď sa desaťročia preberali tvrdenia zakladateľky romistiky E. Horváthovej, 2 ani tu si historici nedali
námahu, aby zisťovali najstaršie zmienky o Rómoch v Košiciach a verifikovali informácie
o zdanení cigánskeho Tábora z roku 1686 a o jeho umiestnení.3
Do záberu vlastného výskumu histórie Rómov taktiež dlho nepatrila situácia v meste
Košice (až neskôr spolu s doktorandkou E. Zupkovou sme venovali pozornosť obdobiu 1. ČSR).
Nielen v laickej, ale aj v odbornej verejnosti sa automaticky preberali názory o existencii
cigánskeho Tábora pod Moldavskou cestou už od 17. storočia. Vehementným kritikom týchto
predstáv sa v sérii svojich historických článkov v košickom Večerníku stal architekt a historik J. Duchoň4 a nevyhli sme sa ani búrlivej diskusii členov historickej komisie pri príprave
podkladov k súťaži mesta Košice o Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes je už jasné,
že nám známy Tábor (až do 80. rokov 20. storočia) vznikal zhruba v polovici 19. storočia, čo

1

JUROVÁ, Anna. História Rómov na Slovensku stále neznáma. In Romano džaniben, 1999, roč. 6, č. 3-4, s. 104-111.

2 HORVÁTHOVÁ, Emília. Cigáni na Slovensku. Bratislava : VEDA, 1964, 397 s.; MAREK, Miloš. Cudzie etniká na
stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 255-259.
3 HALAGA, Ondrej R. Právny, územný a populačný vývoj mesta Košice. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1967,
134 s.; HALAGA, Ondrej R. Odkedy sú v Košiciach Cigáni? In Košický Korzár, 2003, roč. 6, č. 49, s. V3 (príloha); DUCHOŇ,
Jozef. Cigáni. Etnikum známe i neznáme. In Košický Večer, 2002, 23. august, s. 5; 30. august, s. 5.
4

DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5.
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dokazujú viaceré publikované mapy a plány mesta,5 ktoré som mala možnosť vidieť aj v Štátnej vedeckej knižnici (u Dr. J. Gašpara). To znamená, že sledovanie procesov sedentarizácie
Rómov v Košiciach si vyžiada precízny a systematický výskum a musí sa pátrať aj po iných
lokalitách na predmestiach (huštákoch), ktorých sa staršie zmienky o Rómoch týkajú.6 Nevyhnutný je záujem predovšetkým historikov novovekárov, a preto sa snáď tento príspevok
stane námetom a podnetom pre mladých kolegov, aby sa venovali tejto nepoznanej, ale o to
zaujímavejšej téme.
Z doteraz sporadických zmienok vieme, že Rómovia sa v Košiciach objavovali prinajmenšom
od začiatku 15. storočia. V súdnych materiáloch z roku 1404 sa nachádza prípad mešťana
Matisa Varmiša (písaný aj Varmuš) proti Matejovi Cigánovi kvôli krvavému prepadu.7
Cez Košice prechádzala v roku 1417 mnohopočetná skupina Rómov.8 Prišla od Budína,
v Košiciach sa oddelila väčšia časť smerujúca južným Slovenskom cez Levice na Bratislavu,
potom sa rozpadla na skupiny, ktoré sa rozišli do celej Európy. Menšia časť ostala na východnom Slovensku. Veľmi skoro sa začali usadzovať na základe povolení feudálov i miest
a vykonávali pre ne rôzne služby. Zvlášť počas nájazdov bratríkov do horného Uhorska, počas
rôznych mocenských bojov i protitureckých vojen po Moháči.9
Možno predpokladať, že skupiny Rómov sa nachádzali dočasne či prechodne na okraji
mesta Košice a v jeho okolí. Aj kronikár J. Tutkó uvádza udalosť z roku 1557 pri obrane hradu
Perényiovcov proti cisárskym vojskám vo Veľkej Ide, keď značný počet cigánskych obrancov
bol zhromaždený z blízkeho okolia.10 Rómovia sa zúčastňovali na protihabsburských povstaniach svojich feudálnych pánov, ktoré boli často späté s Košicami. Jednak zabezpečovali
rôzny servis – výrobu a opravu zbraní, starostlivosť o kone, prevoz munície, jednak boli priamo
zaraďovaní do armády. Práve J. Duchoň uvádza, že v roku 1604 počas Bočkajovho povstania
bol na čele jazdeckej jednotky, ktorá dobyla mesto, cigánsky veliteľ Baláž Lipaj.11 V dôsledku
pustošivých nájazdov najviac trpeli predmestia (huštáky), kde žili predovšetkým nádenníci,
kopáči, sluhovia, žobráci a iní chudobní, pričom sa premiestňovali podľa vyvíjajúcej sa politicko-spoločenskej situácie i existujúcich pracovných príležitostí.
O. R. Halaga uviedol, že v závere 17. storočia po reštaurácii hradieb sa už v nových podmienkach vojenskej techniky v každom kvartáli (súpise daní) spisovali aj daňovníci pod
múrmi. „Cigánsky Tábor na predmestí sa uvádza už k roku 1686. Nemôžeme odhadnúť ani
zabraný priestor, ani počet usadlostí, pretože od Cigánov platil kolektívnu daň ich vajda. Podľa
jej značnej výšky 180 zlatiek (florénov) alebo 100 toliarov treba súdiť, že už vtedy šlo o nemalý
počet. Pri známom spôsobe života neprichádzali takmer v úvahu pre výpočet výmery pôdy.
Zaujatá právne im ani nepatrila.“ 12 A pokračuje ďalej: „Z kolektívnej dane Cigánov ťažko dôjsť

5 ELIÁŠ, Štefan. Rozmach mesta Košíc a ich mapové zobrazenie do konca feudalizmu. In Košické historické zošity, 1993,
č. 3, s. 17-27; NĚMEC, Zdeněk. Náčrt územného a stavebného vývoja Košíc v 19. storočí. In Historica Carpatica, 1991,
č. 22, s. 47-65, foto a mapové prílohy; NĚMEC, Zdeněk – DUCHOŇ, Jozef – RYBÁROVÁ, Kristína. Košice 1780 – 1918.
Sečovce : PERGAMEN, 1994, 298 s.
6

Porovnaj: HALAGA, Ondrej R. Právny, územný a populačný vývoj mesta Košice.

7

HALAGA, Ondrej R. Odkedy sú v Košiciach..., s. V3 ( príloha). MAREK, M. Cudzie etniká..., s. 255-259.

8 Porovnaj: HORVÁTHOVÁ, E. Cigáni na Slovensku; HORVÁTHOVÁ, Emília. K etnosociálnej a migračnej dynamike
Cigánov. In Slovenský národopis, 1988, roč. 36, č. 1, s. 10-21.
9

DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5.

10 TUTKÓ, József. Szabad királyi Kassa városanák történelmi évkönyve. Košice 1861.
11 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5; GAŠPAR, Ján. Košice. Pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach I. časť. Poprad :
Región Poprad, s. r. o., 2011, s. 61. (Bocskayov dom, kde býval Blažej Lippay).
12 HALAGA, Ondrej R. Právny, územný..., s. 33.
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k odhadu, lebo šlo o diskriminovaný živel, ktorý pracovne a obživou sa vymykal normám. Len
pomocne dosadzujeme sumu 100“ (osôb – A . J.).13
Na inom mieste O. R. Halaga dodáva: „Na rozdiel od iných obyvateľov mesta, zdaňovaných
individuálne podľa domácností, daň za Cigánov Tábora odvádzal mestu hromadne jeho samosprávny orgán, vajda. V roku 1686 odviedol za celý Tábor na predmestí paušál 180 zlatiek. V tom
čase nebola to suma malá, svedčí o značnom počte usadlíkov Tábora. Bez vlastnej samosprávy,
vajdu – Cigána, by mesto svojimi údermi sotva bolo dokázalo zohnať peniaze a udržať poriadok.“ 14
Tu vyvstáva viacero otázok. Z uvedených a opakovaných tvrdení sa zdá, akoby táto paušálna
daň bola nejaká pravidelná, pritom nie je jasné, či aj bola skutočne odvedená či odvádzaná.
Aj J. Duchoň zdôrazňuje, že neexistuje žiadna dobová mapa, na ktorej by bola poloha tohto
Tábora v tom čase zachytená. Zarážajúca je podľa neho výška poplatku „odvedená“ vajdom,
pretože výpočet by sa týkal niekoľkých stoviek domácností a niekoľko tisíc osôb. Taká silná
koncentrácia je na tú dobu nepravdepodobná, takže „na tom poplatku muselo byť zahrnuté aj
čosi iné...“ 15 Pripomína tiež, že išlo o obdobie po porážke Tököliho povstania a definitívneho
vytlačenia Turkov z Uhorska.
Možno konštatovať, že skutočne v tom čase bol výmer takejto vysokej dane neobvyklý.
Hospodárske pomery mesta Košice boli katastrofálne, daňové nedoplatky mešťanov boli
obrovské a po porážke povstania a drancovaní nežilo na zdecimovaných predmestiach ani
500 ľudí, doložili to viaceré výskumy.16 Najskôr sa dá predpokladať, že aj výrub zahrňoval
množstvo neodvedených nedoplatkov v dôsledku dlhodobo prebiehajúcich mocenských
bojov a hospodárskeho úpadku mesta Košice.
Zo zachovaných daňových registrov v Archíve mesta Košice nevyplýva, že by bol vajda
skutočne túto sumu zaplatil – „Zingaror Cótus collective Sumplus limitatur ad 100 Thaller. Vel
180 flor.“ a išlo skutočne o jediný tak vysoký výmer.17 Ďalšie predpisy dane pre Cigánov sa
naozaj pravidelne určovali kolektívne – „Czigány Tábor, Czigányságs, Az egész Czigány Tábor“
– ale boli zaznamenané na predmestí (huštáku) Ludmanova Ves, Ludmanova ulica (Ludmán
utca), ktoré boli neskôr pomenované ako Veľká pažitná ulica, Malá pažitná ulica a Nová ulica.18
V uvedených daňových registroch v TAXA I. (1475 – 1689) sa na konci 17. storočia bez
bližšieho dátumu uvádzajú huštáky a v nich cigánska taxa 6 zlatých.19 V materiáloch TAXA
II. pre roky 1632 – 1669 nenachádzame žiadnu zmienku o výrube dane pre cigánsky Tábor.
Najviac informácií je zachovaných v kartóne TAXA III. z obdobia rokov 1678 – 1736. Už
spomínaný výmer dane z roku 1686 vo výške 180 zlatiek je výrazne odlišný od ostatných súm.
V roku 1720 išlo o 2,30 zl., pričom nájomcovia majerov a inej pôdy vedľa Tábora platili menej
(len po 15 grajciarov). V rokoch 1727 – 1729 Tábor zaplatil vojenskú daň vo výške 24 zlatých
(t. j. 2 zl. štvrťročne). V roku 1697 to bolo polročne 12,5 zl. V rokoch 1697 – 1698 6,56 zl.,

13 HALAGA, Ondrej R. Právny, územný..., s. 55.
14 HALAGA, Ondrej R. Odkedy sú v Košiciach..., s. V3 ( príloha).
15 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5.
16 BODNÁROVÁ, Miloslava. K pramennej hodnote daňových kníh a daňových registrov. In Slovenská archivistika,
1997, roč. 22, č. 1, s. 22-35; BODNÁROVÁ, Miloslava. Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí. In Slovenská
archivistika, 2004, roč. 29, č. 2, s. 102-123; OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie Košíc v 17. storočí v zrkadle
prameňov archívu mesta Košíc. In Slovenská archivistika, 1993, roč. 28, č. 1, s. 54-67.
17 Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), škatule (ďalej šk.) TAXA I, II, III.
18 HOMOLKOV PLÁN z roku 1869. NĚMEC, Zdeněk. Náčrt územného..., s. 47-65, fotografie a mapové prílohy.
19 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), šk. TAXA I.
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v roku 1698 polročne 5 zl., v roku 1699 – 5,4 zlatých. V roku 1700 – 0 zl.20 Pripomíname, že
išlo vždy o predmestie Ludmanská.
Komparácia vymeriavaných daní pre Tábor vedie aj k rôznym špekulatívnym úvahám o dani
z roku 1686, ktoré je nutné ďalej verifikovať. V každom prípade možno súhlasiť s názorom,
že juhozápadné predmestie sa v tom čase nevyznačovalo súvislejšou zástavbou a oblasť
Ludmanská na juhovýchode (v cenzoch z druhej polovice 19. storočia označená ako dolné
predmestie)21 predstavovala výhodnejšie ekonomické zázemie mesta (majere, mlyny, pekár,
pozemky pre záhradníctvo...). Podľa tradície časť rómskych priekupníkov býva aj v súčasnosti
na Ludmanskej ulici (hoci Š. Eliáš vo svojom príspevku tvrdí, že ludmanské ulice zanikli).22
Počas tereziánskej regulácie Cigánov zosilnel tlak na obmedzenie obchodovania s koňmi
a na trvalé usadenie sa. Treba zdôrazniť, že úspešní obchodníci už vtedy sami hľadali možnosti
na vybudovanie trvalých rezidencií, odkiaľ odchádzali za obchodom. O usadených Cigánoch
pri Košiciach sa vo svojej práci zmieňuje aj Samuel Augustini ab Hortis, ale bez bližšej identifikácie lokality.23
Pri pokusoch dopátrať sa o počiatkoch a výstavbe Tábora pri Moldavskej ceste možno zatiaľ
vychádzať naozaj z viacerých máp a plánov mesta, ktoré publikovali niektorí už spomínaní
autori – J. Duchoň, Š. Eliáš, Z. Němec, i z máp, ktoré sa nachádzajú v Štátnej vedeckej knižnici
v Košiciach. Pri spracovávaní otázok hospodárskeho a územného rozvoja mesta, prestavby
jednotlivých častí a ulíc mesta počas 19. storočia, autori sotva venovali pozornosť postaveniu a usadeniu Rómov (objavujú sa 2-3 vety).24 Treba však zdôrazniť nevyhnutnosť obrátiť
pozornosť na začatie systematického archívneho výskumu v Archíve mesta Košice, o čom
sa zmienime nižšie (najmä vo fondoch Magistrát mesta Košice od najstarších zachovaných
prameňov, Administratívny výbor mesta Košice). A, samozrejme, aj v dobovej tlači.
Ako uvádza J. Duchoň, na Chunertovom pláne z roku 1807 je miesto budúcej lokality ešte
úplne prázdne, s nakreslenou cestou, ktorá prechádza nejakou mokraďou práve na mieste
neskoršieho Tábora a vetví sa na viac obchádzok.25
Ottov plán z roku 1844, ako ho možno sledovať na publikovanej xerokópii v príspevku
Š. Eliáša, lokalitu juhozápadného predmestia a budúceho Tábora vôbec nezachytáva a celá táto
časť mapy je prázdna.26 A ž na liste vojenského mapovania Košíc od Marovičiča27 je zachytený
stav z roku 1857. Šesť miniatúrnych domčekov pod dnešnou Kukučínovou ulicou susedilo
s objektmi Lepesovej tehelne. Je pravdepodobné, že Rómovia v nej pracovali.28
Homolkov plán z roku 1869 je zaujímavý. Na verzii, ktorú v prílohe svojej štúdie rozpracoval
Z. Němec, je zrejmé, že Tábor pozostával z dvoch častí. Priestor v smere dnešnej Nerudovej
ulice označený ako Tábor nebol ešte zastavaný. Súvislá predmestská zástavba zaberajúca

20 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 - 1922), šk. TAXA III.
21 REGINÁČOVÁ, Nikola – GERGELY, Ladislav. Obyvateľstvo Košíc a administratívna správa mesta v 19. storočí
v archívnych dokumentoch a literatúre. In Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 2. [cit. 11.7.2013]. Dostupné na internete:
<http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/2/5932/>
22 Porovnaj: ELIÁŠ, Štefan. Rozmach mesta Košíc..., s. 17-27.
23 HORTIS, Samuel Augustini ab. Zigeuner in Ungarn 1775. Bratislava : Štúdio -dd-, 1995, s. 27.
24 NĚMEC, Zdeněk. Náčrt územného a stavebného..., s. 47-65, fotografie a mapové prílohy.
25 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5. Pozri: ELIÁŠ, Štefan. Rozmach mesta Košíc..., s. 17-27.
26 Porovnaj: ELIÁŠ, Štefan. Rozmach mesta Košíc..., s. 17-27.
27 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5.
28 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5; tiež ČURNÝ, Marián. Stredoveké a novoveké tehliarstvo v Košiciach, v príspevku
prednesenom na konferencii Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku organizovanej Katedrou histórie
FF UPJŠ v Košiciach 11. 10. 2011.
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trojuholníkové územie západne od dnešnej Žižkovej ulice je na mape vyznačená ako cigánska
osada s piatimi ulicami a námestím, zatiaľ bez názvu. Na 88 parcelách stálo už viac domov.29
Aj v ďalšom dotváraní tejto mestskej časti sa výstavba koncentrovala v oblasti cigánskej
osady a na ploche Tábora bola podľa mestskej webovej stránky otvorená už v 19. storočí
umelá ľadová plocha, počas bývalého režimu sa tu nachádzal zimný štadión.
Tlačová verzia tohto plánu z roku 1870 vymedzovala už aj správne hranice Tábora, ktorý sa
rozprestieral aj západne od Moldavskej cesty a v úvoze Strmého kúta (vedľa sladovne pivovaru). Severne od Tábora sa rozprestieralo vtedy Jozefovo mesto a východne Alžbetino mesto.
Do plochy mestskej časti Tábor boli zahrnuté aj priľahlé záhrady a starý kalvínsky cintorín.30
Ako sme sa už zmienili, sledovať proces výstavby Tábora a jeho ďalší vývoj počas rozsiahlej prestavby a modernizácie mesta v priebehu 19. storočia, je nevyhnutné a možné
predovšetkým štúdiom ďalších prameňov v AMK, najmä vo fonde Magistrát mesta Košice,
kde sa nachádzajú viaceré informácie aj o plánoch výstavby Tábora, jeho vybavenosti a pod.
Na základe doterajšej sondy v zmienenom archívnom fonde zisťujeme, že magistrát sa
zaoberal otázkou prípravy zoznamov pozemkov, ktoré mali pripadnúť Cigánom v Strednom
predmestí, s topografickými číslami a začínajúce stavby zapísať do majetkovej (pravdepodobne do pozemkovej – A . J.) knihy. Ponúka sa logický záver o plánovanom zámere výstavby
Tábora, vo všeobecnosti predpokladanej lokalite.31 Dokumentuje to aj preberanie zoznamov
a hlásení mien a výmery náhradných pozemkov tých Cigánov, ktorí predtým vlastnili domové
pozemky v Dolnom predmestí32 (čiže v časti Ludmanská).
Okrem viacerých všeobecných záležitostí, týkajúcich sa predpisov o vydávaní cestovných
pasov, pokyny sa orientovali aj na činnosť mestského stavebného inžiniera pri realizácii plánovaných stavieb a na vyhotovovanie pravidelných súpisov Cigánov bývajúcich v meste.33
Podľa zmieneného súpisu žilo v Košiciach v Strednom a Hornom predmestí spolu 77 Cigánov, prevažovali muži hudobníci a výrobcovia klincov, pravdepodobne v súvislosti s fungujúcou klinčiarňou v Čermeli. Okrem prerokovávania viacerých prípadov konkrétnych osôb
v 50. rokoch 19. storočia opätovne riešil magistrát mesta problematiku dodržiavania stanovených predpisov a postupov v prebiehajúcich stavebných prácach, ale aj náhradu stavebného
dreva obyvateľom poškodených požiarom v Dolnom a Hornom predmestí.34
Okrem hromadenia sa sťažností a postihovania túlajúcich sa Cigánov, práce rôzneho
charakteru v Tábore sa v roku 1865 mimoriadne zintenzívnili. Pokračovalo rozmeriavanie
ďalších stavebných pozemkov, pribúdali žiadosti na odvodňovanie plochy rastúceho zastavaného terénu, našla sa tu aj prosba o postavenie verejnej studne a písomnosti o následnej
realizácii dvoch studní.35
Ďalej sa upravovala plocha v Tábore, vystavané domy sa „obhliadali“ a očíslovali, zaobstaral a vyčlenil sa priestor pre vymedzenie verejnej cesty, majster studniar však opakovane

29 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5. Veľmi jasne to vidieť v prílohe oxeroxovaných máp v príspevku NĚMEC, Zdeněk. Náčrt
územného a stavebného..., s. 47-65, fotografie a mapové prílohy. Verzia Homolkovho plánu v AMK nemá však vyznačené
rozlíšenie na Tábor a cigánsku osadu, preto je v ďalšom bádaní nevyhnutná komparácia a verifikácia použitých zdrojov
u oboch autorov.
30 DUCHOŇ, Jozef. Cigáni..., s. 5; NĚMEC, Zdeněk. Náčrt územného a stavebného..., s. 47-65, fotografie a mapové prílohy.
31 Archív mesta Košice, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922). Index písomností, 1841, 1026/marec.
32 Archív mesta Košice, f. Magistrát, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922). Index písomností, 1841, 1895/ apríl.
33 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), Index písomností 1842, 5046/september, 1843, 2807/máj, 1845,
3628/jún, 1846, 6129/okt., 6725/november, 1847, 1524/február.
34 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), Index písomností 60. roky, 1863, 1436/apríl.
35 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), Index písomností 1865, 45/hosp., 249/hosp., 1239/hosp., 1407/hosp.
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urgoval preplatenie vykopanej studne.36 Kompatibilné je pokračovanie riešenia ďalšej úpravy
plochy Tábora a príprava spracovania mapy intravilánu a extravilánu mesta (Homolkov plán
mesta z roku 1869).37
Z obdobia rokov 1886 – 1896 sú vo fonde Administratívny výbor mesta Košice zahrnuté
rozsiahle materiály, týkajúce sa stavby nových príbytkov v sledovanej mestskej časti Tábor,
riešili sa otázky bezpečnosti, poriadku a čistoty v nej. V tomto období sa zabezpečovali rozsiahle stavebné úpravy, výstavba, prestavba, vydláždenie časti vtedajšej Moldavskej cesty
(okružnej) a Moldavskej ulice.38
Policajný kapitanát nariadil v rokoch 1886 – 1888 prečíslovanie domov v časti „cigánsky
tábor“ práve z dôvodov rozsiahlej výstavby nových domov.39
Aj naša doterajšia sonda v AMK doložila pozvoľný nárast počtu Rómov na území mesta,
ich výskyt v prímestských častiach s dostatkom pracovných príležitostí. Koncom 19. storočia
si na tomto teritóriu získavali domovské právo v obciach i mestách. V roku 1893 sa v celom
Uhorsku vykonal súpis Cigánov, zisťujúci mnohé štatisticko-demografické i etnologické aspekty ich života. 40 Z publikovanej verzie súpisu sa dozvedáme, že v tom čase žilo v Košiciach
474 spočítaných Cigánov. Nevieme, na ktorých uliciach. Významní primáši vtedy žili aj v centre
mesta. Podľa informácie z Archívu mesta Košíc sa tu súpis za Košice nenachádza (prípadne
sa nezachoval). 41 Zatiaľ tiež absentujú poznatky o vzniku cigánskeho tábora v mestskej časti
Džungľa.
Mesto sa postupne otváralo a v jednotlivých cenzoch ku štyrom mestským kvartálom
pribúdali aj predmestia (huštáky). „Košice sa na konci 19. storočia delili na mestské časti.
V roku 1900 podľa sčítania ľudu v Novom meste (Új város) žilo 2493, v Tábore (Tábor) 2895
obyvateľov, v Jozefovom meste (József város) 3558 ľudí, vo Františkovom meste (Ferencz
város) 5637 obyvateľov a Alžbetino mesto (Erzsébet város) malo 6245 obyvateľov.“42
Na základe vyššie uvedených informácií z Archívu mesta Košice i ďalších autorov sme
nezistili takýto prudký nárast obyvateľov v Tábore do konca 19. storočia, ani príčiny a čas
jeho premeny na samosprávnu oblasť.
Iste bude jednou z dôležitých úloh ďalšieho výskumu objasniť túto záhadnú otázku vývoja
Rómov a ich fungovania na teritóriu mesta a hlavne jeho predmestí. Jedným z východísk sa
nám opäť môže stať O. R. Halaga. V jeho prácach sa dozvedáme o dlhodobej existencii predmestských obcí (huštákov), výklad ich fungovania i vývoja mestskej správy by bol však v tomto
kontexte zdĺhavý. 43 Pripomenieme len, že po spustošení huštákov sa od roku 1707 delili na tri
správne obvody a od roku 1760 mali spoločné pomenovania. „I. Vyšný Hušták (všetky ulice od
Tehlovej cez Čermeľ po Ulicu sv. Ladislava), II. Stredný Hušták (Žriedlová, Richtárska a Lenartova),
III. Nižný Hušták (juhovýchod s ulicou Ludmanskou).“ Opäť vynecháme detailné charakteristiky
36 AMK, f. Magistrát mesta Košice (1239 – 1922), Index písomností v roku 1867.
37 Pozri bližšie v mapovej prílohe NĚMEC, Zdeněk. Náčrt územného a stavebného..., s. 47-65, fotografie a mapové
prílohy.
38 AMK, f. Administratívny výbor mesta Košice 1876 – 1923, šk. 2083. Ide o množstvo prameňov z vyše desaťročného
obdobia.
39 AMK, f. Administratívny výbor mesta Košice 1876 – 1923, šk. 1920.
40 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Rómovia v Uhorsku koncom 19. storočia. In Sociológia, 2001, č. 5, s. 491-506.
41 JUROVÁ, Anna. Rómovia na južnom Slovensku na základe celouhorského súpisu z roku 1893 (problémy početnosti,
národnostnej príslušnosti). In ŠUTAJOVÁ, Jana – ĎURKOVSKÁ, Mária (Eds.). Maďarská menšina na Slovensku v procesoch
transformácie po roku 1989. (Identita a politika II) Prešov : Universum, 2008, s. 211- 219.
42 Porovnaj: REGINÁČOVÁ, Nikola – GERGELY, Ladislav. Obyvateľstvo Košíc a administratívna správa...
43 Bližšie pozri HALAGA, Ondrej R. Právny, územný... Tiež HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košice. Sprievodca po fondoch
a zbierkach. Praha : Archívní správa Ministerstva vnitra, 1957, 173 s.
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premien v mestskej správe a upriamime pozornosť na nami sledovanú otázku. „Nový spôsob
mestskej správy sa odzrkadľuje aj v správe huštáku. Mená huštáckych richtárov uvádzajú knihy
reštaurácií len do roku 1794. Od roku 1795 dosadzujú sa tak ako cechom aj Vyšnému, Strednému a Nižnému Huštáku komisári (comisarii, biztosok). Títo komisári majú podobnú funkciu
v huštáku ako v meste kapitáni štvrtí. Od roku 1835 pribúda ešte komisár Nového Mesta (in Nova
Civitate, Új város). V roku 1886 sa stiera rozdiel medzi mestom a huštákmi (menia sa na ďalšie
mestské časti – pozn. A . J.). Cigáni patrili do samostatnej správnej oblasti, nazývanej Tábor.
Po roku 1795 aj tam sú menovaní mestskí komisári...“ 44 „Osobitnú správnu oblasť tvoril cigánsky Tábor. Mal osobitného komisára rady ako huštáky a kvartály.“ 45 V súčasnosti je nemožné
odpovedať na otázky, kde sa tento Tábor nachádzal, čo sa pod ním chápalo, či vôbec mohol
koncom 18. storočia existovať ako samostatná správna oblasť. A nehovoriac o Tábore, ktorý na
konci 19. storočia údajne vykazoval niekoľko tisíc osôb. Nekorešpondovalo to s pravidelnými
hláseniami o spisovaných Rómoch, ktorí si v meste museli nadobudnúť domovské právo, ak
sa tu chceli trvalo usadiť.
Možno súhlasiť s J. Duchoňom, že cigánsky Tábor pod Moldavskou cestou, nad Moldavskou
cestou vrátane Strmého kúta pri Sladovni a priľahlých ulíc Floriánskej, Žriedlovej sa dotvoril
fakticky do vzniku 1. ČSR. Prehľadná mapa mesta Košice z roku 1912 dokumentuje nárast
sledovaného Tábora, čo sa týka plochy, domčekov, najmä počtu obyvateľov. Ulice Tábora už
boli pomenované pod Moldavskou cestou a medzi dnešnou Žižkovou, v západnej časti nad
Moldavskou cestou (vtedy Idanskou). 46 Na okraji Tábora stála nová mestská ľudová škola.
Zohrala významnú úlohu v 1. ČSR pri vzdelávaní aj rómskych detí z celej mestskej časti Tábor. 47 Uvedené skutočnosti sa premietli v realizácii policajného súpisu v roku 1924, vydaním
Orientačnej knižky Košíc so zmapovaním ulíc Tábora, 48 v zachovanej fotodokumentácii ulíc
v Tábore a v ďalších aktivitách.
Na záver treba len zdôrazniť nevyhnutnosť systematického a dôsledného výskumu histórie
Rómov v Košiciach vo všetkých oblastiach a etapách vývoja. História ich Tábora je len jednou
súčasťou širokej škály nepoznaných otázok.
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Stredoveké jadrá meštianskych domov na Alžbetinej ulici č. 17
a Dominikánskom námestí č. 11 v Košiciach
Michaela Haviarová – Jozef Tihányi

vol. 2, 2013, 1, pp. 33-39

Medieval hearts of the burgher houses on the Alžbetina Street 17 and Dominikánske Square 11 in Košice
The houses on the Dominikanske Square 11 and Alzbetina Street 17 are situated in the northwest quarter of the
medieval city. An important finding was reached during the research of the houses, what is the definition of
the medieval ground alignment. The house at the Dominikanske square 11 had practically today's niveau and
the plain of the square leaned towards the Dominican church. At Alzbetina Street 17, there is the 15th century
entrance situated in the depth of approximately 3m below the surface. The primary single-room houses were
apparently shifted behind today’s street front. The 14th century heart of the house on Alzbetina Street 17 was
partly vaulted and partly covered by flat ceiling. The 15th century house on Dominikanske Square 11 apparently
replaced older building. The single room with the barrel vault remained.
Key words: Medieval architecture. Burgher house. Medieval town plotting. Single-room house.

Dom na Alžbetinej ulici č. 17

Dom na Dominikánskom námestí č. 11

Domy na Dominikánskom námestí č. 11 a na Alžbetinej č. 17 stoja na protiľahlých stranách severozápadného, prvého kvadrantu stredovekého mesta, ktoré patrí k najstarším
stredovekým častiam Košíc, a sú od seba vzdialené o štyri parcely. Spolu s areálom blízkeho
dominikánskeho kostola a kláštora patria medzi najstaršie a najvýznamnejšie urbanistické
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Vyznačenie skúmaných objektov. Katastrálna mapa Košíc, 1868, Archív GKÚ Bratislava.

priestory dnešnej mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Architektonicko-historické výskumy oboch objektov doplnili poznatky o stredovekom vývoji mesta, jeho architektonických
i urbanistických hodnotách. Objekt na Alžbetinej ulici prešiel výskumom v roku 2008 a na
Dominikánskom námestí na prelome rokov 2009 – 2010.1
Významným urbanistickým poznatkom zisteným pri výskumoch domov je určenie pôvodnej výškovej nivelety okolitého terénu. Pri dome na Dominikánskom námestí sa potvrdilo
pomerne prudké klesanie plochy námestia smerom na sever, od južného domoradia k nižšie
osadenému kláštornému kostolu a v dome na Alžbetinej ulici je vstup z 15. storočia oproti
súčasnej nivelete ulice v hĺbke približne 3 m, čo dokladá úroveň tejto druhej najdôležitejšej
komunikácie mesta v 15. storočí. Výskumy taktiež prispeli k upresneniu typológie stredovekého domu v Košiciach – v oboch prípadoch išlo spočiatku o objekty v hĺbke parcely, v rozvinutej
fáze o podpivničené domy so sieňou orientovanou do ulice po celej šírke parcely, za ktorou
nasledovala ďalšia miestnosť a pozdĺž nej prechod do dvora v hĺbke parcely.
Dom na Alžbetinej ulici má svoje najstaršie zachované jadro datované do 14. storočia
a dom na Dominikánskom námestí do 1. polovice 15. storočia, pričom sa tu predpokladá
starší predchodca. Obidva vyrástli a stoja dodnes na pomerne úzkych parcelách. Samotná
vnútorná dispozícia objektov predstavuje typickú ukážku košickej stredovekej zástavby
1 GOJDIČ, Ivan – TIHÁNYI, Jozef – TIMKOVÁ, Michaela. Košice – Alžbetina ul. 17, mešt. dom (č. ÚZPF 1204/0).
Architektonicko-historický výskum, archív autorov, 2008; GOJDIČ, Ivan – TIHÁNYI, Jozef. Košice – Dominikánske nám. 11,
meštiansky dom (č. ÚZPF 1148/0). Architektonicko-historický výskum, archív autorov, 2010.
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stredných spoločenských vrstiev a následného maximalistického exploatovania parcely
v období novoveku, kedy napriek neveľkej ploche dvora bolo v tesnom odstupe od uličného
krídla vybudované rovnako vysoké jednotraktové krídlo, umožňujúce rozšírenie obytných
i obchodných priestorov majiteľa objektu. Parcely Alžbetinej ulice boli úzke a na severnej
strane, kde stojí aj dom č. 17, nepriechodné. Tento blok domov mal plošne o niečo väčšie
parcely orientované na južnú stranu (do Alžbetinej ulice) a menšie parcely na severnú stranu
(do Dominikánskeho námestia). Na tejto strane je dokonca odskok v čiare zástavby v susedstve dominikánskeho kostola a úsek extrémne krátkych parciel s nami skúmaným domom.
Najstaršie jadrá bloku domov, kde sa skúmané domy nachádzajú, pochádzajú zo 14. storočia
v rôznych hĺbkach parciel, čo je dokladom postupného vývinu súčasnej uličnej čiary, ktorá
sa do dnešnej podoby vykryštalizovala v 15. storočí.
ALŽBETINA ULICA č. 17
Objekt pozostáva zo suterénu a dvoch nadzemných podlaží, ktoré sa vyvinuli do trojpriestorového riešenia. Zo 14. storočia sa zachoval len jednopriestor v suteréne, zasunutý
do hĺbky parcely o zhruba 12 m voči dnešnej uličnej čiare. Je tvorený z lomového kameňa
a v tretine predelený dvojicou arkád. Západná časť bola plochostropá, východná si dodnes
zachovala plytkú segmentovú klenbu s odtlačkami šalovania. Nepoznáme presne polohu
pôvodného vstupu do tohto priestoru, nakoľko sa predpokladá, že bol v strede južného
múra. Túto situáciu však narušilo vytvorenie súčasného vstupu v 15. storočí. V severnom
múre sa však zachovala časť vstupného primárneho otvoru s polkruhovým záklenkom. Nemá
zachované žiadne zachádzajúce omietky, avšak zamurovaný bol sekundárne. Jeho funkcia

Alžbetina ul. č. 17. Vľavo: pôvodný suterén, vpravo: nález šijového vstupu v suteréne z 15. storočia

je otázna, mohlo sa jednať o vstup z exteriéru, čomu nasvedčuje vetrací otvor vpravo od
neho. V pamiatkovom prieskume2 tohto bloku domov sa uvažuje aj o prvku kanalizácie, resp.
podzemného prepojenia v súvislosti s dominikánskym kláštorom, keďže identický otvor sa
2 Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, číslo T 5406/a, URBANOVÁ, Norma. Košice – historické jadro, blok
č. 28, časť B. Pamiatkový prieskum. Pamiatkový úrad Košice, 1989.
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2. NP
Alžbetina ul. č. 17, slohová analýza suterénu a nadzemných podlaží

našiel aj v suteréne domu č. 21 a v hradbovom múre, kde ústil kanál hospodárskeho objektu
dominikánskeho kláštora. Dôležité ale je, že tento priestor bol napojený na už existujúci
susedný objekt na západnej strane, nakoľko je pristavaný k murivu liatemu do základovej
ryhy. Mohlo sa však jednať o krátky časový odstup. Rovnakú dispozičnú situáciu zo 14. storočia majú viaceré objekty na tejto ulici, len sú rôzne hlboko zasunuté do parcely. Napr. dom
č. 27 má dva priestory s arkádami po dnešnú uličnú čiaru. To dokazuje, že uličná čiara sa do
dnešných proporcií dostávala len postupne.
15. storočie znamenalo v Košiciach veľký stavebný nárast. Mesto postihli požiare koncom
14. a začiatkom 15. storočia a pravdepodobne aj ich dôsledkom došlo k prestavbe domu.
Plošná výmera parcely približne 2,6 ára je pri priemernej výmere jednej košickej parcely
v 15. storočí 4,5 ára podpriemerná veľkosť a jej odôvodnenie ostáva istou záhadou. Dá sa
predpokladať, že v tomto dome žil vtedy bežný košický remeselník. Suterénne priestory sa
rozšírili po súčasnú uličnú čiaru. Dva nové priestory mali trámové stropy a boli prístupné
šijovým vstupom z ulice. Archeologickým výskumom, ktorý realizovalo Východoslovenské
múzeum pod vedením Dáriusa Gašaja, sa pod úrovňou schodiska k zamurovanému šijovému
vstupu odkryl pôvodný prah vstupu z 15. storočia. Oproti súčasnej nivelete ulice je v hĺbke
približne 3 m. Zachovali sa len spodné murované časti ostení. V strede tohto múra sa vytvoril
aj vetrací otvor. Spomínaný vstup v pôvodnom severnom suteréne sa zamuroval. Súčasne
s týmito dvomi suterénnymi priestormi sa postavilo aj prvé nadzemné podlažie na šírku celej
parcely. Pôvodné dispozičné členenie prízemia sa čiastočne zachovalo len v severnej časti,
kde priečka medzi miestnosťami kopírovala arkády v suteréne zo 14. storočia. Tento priestor
s valenou klenbou slúžil podľa všetkého ako čierna kuchyňa, čo dosvedčuje aj zamurovaný
dymník. V bočnom múre tejto miestnosti nad suterénnymi arkádami sa výskumom odhalil
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primárne vložený drevený trám po dĺžke celej miestnosti slúžiaci ako výstuž. Okno bolo smerom do dvora parcely. Vo vstupe do tejto miestnosti sa zachovala stojka kamenného portálu
so skosením dosadajúcim na trojuholníkový štítok a v spodnej časti so širokým nosíkom. Na
stojke sa zachovali viaceré vrstvy bielych náterov, avšak predpokladáme, že v súčasnej polohe
je osadená sekundárne. Nezachovali sa ďalšie časti tohto portálu, aj keď v suterénnej časti
sa našli v sekundárnych polohách jednoduché opracované kamenné články bez výraznej
profilácie alebo členenia. Valenú klenbu mal aj druhý úzky priestor a miestnosti do ulice
boli plochostropé.
Po požiari mesta v roku 1556 dostal objekt v podstate súčasnú hmotu. V suteréne sa vo
všetkých plochostropých priestoroch vytvorili klenby a je možné, že priestor orientovaný do
ulice slúžil aj ako remeselnícka dielňa. Najvýraznejším stavebným zásahom do objektu však
bola jeho nadstavba. Všetky miestnosti mali ploché trámové stropy, no mladšie prestavby,
najmä v 19. storočí, zničili možnosť poznania ich ďalšej podoby. Stredná západná miestnosť
však slúžila zrejme ako čierna kuchyňa. V poslednej tretine 17. storočia sa na poschodí vytvorili
klenby a nové okná do ulice. Dvorové krídlo vzniklo na začiatku 19. storočia a najrozsiahlejšia
prestavba v poslednej tretine 19. storočia dala domu súčasnú podobu, bohužiaľ, bez väčších
hodnôt. Vtedy sa aj zamuroval šijový vstup do suterénu. Na prízemí vznikol extrémne úzky
prejazd, resp. prechod do dvora a celkovou zmenou dispozície prešlo aj poschodie.
DOMINIKÁNSKE NÁMESTIE č. 11
Objekt sa nachádza v rade domov tvoriacich južný front Dominikánskeho námestia. Parcela
objektu je uzavretá a nepriechodná, jej zástavba pozostáva z uličného a dvorového krídla.
Z hodnotných detailov sa zachovali len klenbové konštrukcie z rôznych období a rôznych
foriem, fragmentárne zachované ostenie portálu a mladší, bohato členený drevený výklad
v parteri.
Aj tento objekt mal svoje najstaršie jadro z 1. polovice 15. storočia zasunuté za súčasnú
uličnú čiaru (približne 8 m) v podobe jednopriestoru zaklenutého valenou klenbou s lunetami
nad vyľahčovacími oblúkmi základového muriva. Pravdepodobne už vtedy išlo o dvojpodlažný
objekt pozostávajúci z čiastočne zahĺbeného suterénu a podlažia nad ním. Predpokladá sa, že
objekt nahradil staršiu zástavbu parcely, nakoľko urbanistická štruktúra tejto časti historického
jadra mesta má súvis s dominikánskym kostolom a kláštorom, ktorého zachované najstaršie
fragmenty sa datujú už do poslednej tretiny 13. storočia. Ešte v 15. storočí vznikol na parcele
objekt v rozsahu dnešného uličného krídla. K pôvodnému objektu bola zo severu po celej
šírke parcely pristavaná plochostropá sieň s portálom takmer v nivelete dnešného terénu
tejto strany námestia, s prahom maximálne 40 cm hlbšie oproti dnešnej úrovni námestia.
Z pôvodného portálu sa zachovali len stojky, záklenok bol premurovaný do nového tvaru
v tehle. Stojky sú jednoduchého kubického tvaru s okosenou hranou a s nosíkom v spodnej
časti, soklová časť bez okosenia je zapustená v úrovni súčasného terénu. Tento sondážne
zachytený portál jednak rámcovo datuje, jednak výškovo ustaľuje túto druhú stredovekú
stavebnú etapu objektu. Sieň v úrovni námestia bola podpivničená čiastočne zapusteným,
prípadne úplne zapusteným suterénnym priestorom, tiež plochostropým, a prístupným šijou
z námestia. V tejto etape vzniká aj valene zaklenutý prechod do dvora v západnej časti parcely
pozdĺž staršieho objektu. Predpokladáme, že v tomto období bolo vybudované aj 2. nadzemné
podlažie uličného krídla objektu, ktoré tak hmotovo dosiahlo dnešné dimenzie. Prístup sem
mohol byť vedený zo siene, prípadne schodiskom z dvora do južnej miestnosti západného
traktu, ktorá má charakter komunikácie.
Po spomínanom požiari v roku 1556 sa prízemná sieň predelila, čím vznikol prejazd,
v suteréne staticky zabezpečený arkádou s dvoma oblúkmi. O výraznej prestavbe staršieho
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prízemie

poschodie

Dominikánske nám. č. 11, slohová analýza suterénu, prízemia a poschodia
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objektu v tejto etape hovorí početné sekundárne využitie opracovaných kamenných článkov
(ostenia okien, portálov a pod.) na viacerých miestach objektu, avšak mladšie prestavby znemožňujú jej presnú identifikáciu. Do námestia orientovaná miestnosť na poschodí zostáva
naďalej nerozdelená po celej svojej šírke, len v strednej časti dnešného západného traktu
poschodia vzniká čierna kuchyňa a táto zaberá aj časť priestoru tejto hornej prednej izby.
Prístup na poschodie bol po zmenšení siene vedený pravdepodobne schodiskom z dvora,
pozdĺž južného múru do strednej južnej miestnosti nad prejazdom. Z nej bola prístupná južná
miestnosť východného traktu a z nej, alebo cez predpokladanú čiernu kuchyňu predná izba.
V polovici 18. storočia sa dovtedy plochostropé priestory v suteréne, na prízemí a na prvom
poschodí (okrem priestorov orientovaných do ulice a priestorov nad prejazdom) zaklenuli
pruskými klenbami. Nové zaklenutie a omietnutie severného priestoru suterénu svedčí o jeho
prevádzkovej funkcii smerom k námestiu. Posledná výraznejšia, no nie rozsiahla prestavba
sa realizovala ešte po polovici 19. storočia.
Obidve pamiatky sú okrem ich urbanistických hodnôt dokladom objemového nárastu hmoty v období stredoveku na mimoriadne úzkych parcelách. Žiadna z ich mladších stavebných
fáz nedosiahla významné alebo mimoriadne pamiatkové hodnoty, čím predstavujú príklady
typického vývoja bežných remeselníckych a obchodných domov v rámci historickej zástavby
Košíc. Aj preto práve poznanie pôvodných podôb týchto objektov je najhodnotnejším prínosom do poznania stredovekých Košíc.

Zoznam prameňov
Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, číslo T 5406/a; URBANOVÁ, Norma. Košice –
historické jadro, blok č. 28, časť B. Pamiatkový prieskum. Pamiatkový úrad Košice, 1989.
DUCHOŇ, Jozef. Košice, Alžbetina 17, topografický výskum pamiatkového objektu. Rukopis. 2008
GOJDIČ, Ivan – TIHÁNYI, Jozef – TIMKOVÁ, Michaela. Košice – Alžbetina ul. 17, meštiansky dom
(č. ÚZPF 1204/0). Architektonicko-historický výskum, archív autorov, 2008.
GOJDIČ, Ivan – TIHÁNYI, Jozef. Košice – Dominikánske nám. 11, meštiansky dom (č. ÚZPF 1148/0).
Architektonicko-historický výskum, archív autorov, 2010.
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Archeologické nálezy v uliciach Košíc – studne
Marcela Ďurišová

vol. 2, 2013, 1, pp. 40-52

Archaeological finds in the streets of Košice – wells
This contribution describes and evaluates four wells explored or documented in 1990s in the streets of Košice.
Two of the wells were investigated in Hlavná Street – one of them is located in the Lower Gate area and the other
is near the Immaculata. The third well was researched in Dominikánske Square. The well in front of Kováčska
Street 26, damaged by a sewer trench, was documented only. Profile of the wells is round, narrowing towards
the bottom. Their construction character is identical as well – stone walls built on a wooden base construction.
The maximum difference between the bottoms’ levels is 1.5 m. It was impossible to measure the depth and
identify the construction method of the well in Kováčska Street – in front of Kováčska 25, as it was situated
under the bottom of the sewer trench backfill. Despite the fact that dating of the wells was not possible, it is
undoubtable that they were used in the modern era. They disappeared when the city water supply was built
in the beginning of the 20 th century.

Key words: Košice. Well. Water supply. 19 th century. 20 th century.

Obsahom príspevku, ktorý odznel na konferencii s názvom Stavebno-historický vývoj
Košíc v stredoveku a novoveku, bola stručná charakteristika archeologických nálezov, ktoré
sa našli v uliciach Košíc počas archeologických výskumov, prípadne stavebných prác v 90.
rokoch 20. storočia.
Nálezy sa dali zadeliť do piatich základných skupín. Boli to nálezy mestského opevnenia,
nálezy zástavby, studní, pochôdzne úpravy a dokumentácia procesu nárastu terénu. Avšak
z časových dôvodov nie je možné zaoberať sa všetkými týmito témami. Nálezom mestského
opevnenia v uliciach Košíc sa venujú viaceré už uverejnené príspevky.1 Nálezy zástavby na
Dominikánskom námestí už boli čiastočne zdokumentované2 a ich podrobnejšie spracovanie
si vyžaduje viac priestoru. Ostatné kategórie nálezov, a to predovšetkým na Hlavnej ulici,
budú publikované neskôr. S pochôdznymi úpravami súvisí proces nárastu terénu. Čiastkovo
sa týmito témami zaoberal v súvislosti s výskumom pri Dóme sv. Alžbety R. Rusnák.3 Ďalšie
početné nálezy a nálezové situácie, najmä z areálu Dolných kasární z výskumu z rokov 1996
– 1998, ešte len čakajú na svoje spracovanie. Vzhľadom na nízky počet preskúmaných studní
v uliciach Košíc bolo možné uberať sa týmto smerom výskumu a zverejniť tieto nálezy, ktoré
sa síce zachytia, no zvyčajne sa málokedy podrobne skúmajú.
Predmetom príspevku sú štyri studne, z ktorých jedna – na Kováčskej ulici bola len vizuálne
zachytená a zvyšné tri – na Hlavnej ulici (v areáli Dolnej brány a pri Immaculate) a na Dominikánskom námestí boli preskúmané podrobne (obr. 1).

1 Gašaj, Dárius – Ďurišová, Marcela. Výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia v Košiciach. In
Historica Carpatica, 2007, roč. 38, s. 41-58.
2 Ďurišová, Marcela – Uličný, Marián. Predstihový záchranný výskum na Dominikánskom námestí v Košiciach. In
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2000, s. 51-53.
3

Henning, Joachim – Rusnák, Rastislav. Nové dendrodáta z Košíc. In Ve službách archeologie, 2008, č. 1, s. 151-156.
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Popis studní:
Studňa na Hlavnej ulici,
pri Dolnej bráne
Stručný popis zachytenia
studne a jej situovanie:
Studňa bola zachytená v máji
1996 počas realizácie výkopu pre
vodovod a plynovod na Hlavnej
ulici, konkrétne na Hlavnej ulici
č. 9 (obr. č. 1). Práve tento výkop sa
neskôr využil ako zisťovacia sonda
nasledujúceho rozsiahleho výskumu
komplexu Dolnej brány. Výkopom
pre inžinierske siete bola odstránená horná časť studne a to do hĺbky
1,45 m od vtedajšej cesty a výkopom
k základovej škáre vnútornej hradby
bola odstránená jej severná časť až
do hĺbky 3,15 m od povrchu cesty.
Studňa sa nachádzala v bývalom parkane, v kontakte s vnútornou hradbou mestského opevnenia. 4
Charakter, pôdorys a rozmery
studne:
Studňa mala kruhový pôdorys.
Kamenné murivo studne ležalo na
Obr. 1 – Mapa Košíc s vyznačenými popisovanými studňami. Krúžok
drevenej základovej konštrukcii.
poukazuje na miesto studne. Legenda: 1 – studňa na Hlavnej uliPriemer studne bol 1,10 – 1 m, jej obci, pri Dolnej bráne; 2 – studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate,
3 – studňa na Dominikánskom námestí; 4 – studňa na Kováčskej ulivodový múr mal hrúbku 0,20 – 0,38
ci, pred Kováčskou 26. Mapový podklad vypracovala Ing. arch. Alena
m. Úroveň zachytenia studne (po
Hrabinská
odstránení jej hornej časti výkopom)
bola v hĺbke 1,45 m pod vtedajším
terénom – v nadmorskej výške 205,75 m. Kamenná konštrukcia mala základovú škáru v hĺbke 203,3 m n. m., čiže kamenná konštrukcia studne bola zachytená v celkovej výške 2,46 m
(obr. č. 2).
Stavebný materiál:
Konštrukcia studne bola vybudovaná z lomového kameňa doplneného riečnymi okruhliakmi. Kamene boli ukladané nasucho. Kamenná konštrukcia bola uložená na drevenej. Charakter základovej drevenej konštrukcie nebol podrobne skúmaný z dôvodu narušenia statiky
studne. Drevený základ bol zistený dvomi menšími sondami umiestnenými pod kamennou
konštrukciou. Výška dreveného základu bola cca 0,3 m.
4 Ďurišová, Marcela. Výskum Dolnej brány v Košiciach – objekty fortifikácie. In Východoslovenský pravek, 2009, roč.
IX, s. 58. Obr. 1, objekt označený na obrázku číslom 8.

41

MESTO a
DEJINY

Obr. 2 – Studňa pri Dolnej bráne. Rekonštruovaný
schematizovaný rez studňou.Legenda: a – hlina
premiešaná s kameňmi, maltou a tehlami; b – hlinitý
zásyp s nižšou koncentráciou malty; c – ílovito-hlinitá
zemina s kúskami tehly, a maltou; d – štrk

Výplň studne:
Do hĺbky 2,30 m bola výplň tvorená hlinitým
zásypom s množstvom malty, s kúskami tehál,
črepmi a dvomi úlomkami betónu (obr. 2). Črepy
pochádzajúce z tejto vrstvy sú novoveké, ale
nachádzal sa tu aj jeden stredoveký črep.
V hĺbke 2,30 m pod povrchom objektu sa
nachádzal väčší plochý kameň (obr. 3), ktorý
mohol byť súčasťou poklopu studne. Pod ním sa
nachádzal hlinitý zásyp podobný vyššej vrstve,
ale s nižšou koncentráciou malty. Táto vrstva
bola sledovaná až po ukončenie kamenného
muriva studne. Keramika z tejto vrstvy je datovaná do obdobia 17. storočia.
Pod kamenným vencom sa vyskytovala
ďalšia vrstva hrubá 0,55 m. Bola ílovito-hlinitá
s kúskami tehly, s maltou a tiež črepmi, datovanými do 17. storočia.
Štrkovité dno studne bolo až pod touto vrstvou, čiže 0,55 m pod ukončením kamenného
muriva a cca 0,20 – 0,30 m pod drevenou konštrukciou (nadmorská výška 202,75 m). Na tomto
štrkovitom dne ležali novoveké črepy.

Obr. 3 – Studňa na Hlavnej ulici, v areáli Dolnej brány. Celkový pohľad na studňu a plochý kameň (časť poklopu?) v jej
výplni. Pohľad od severozápadu, z koruny vnútornej hradby
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Vzťah objektu k okolitému terénu:
Jama pre studňu bola vykopaná do štrkovitej navážky pre parkan a do podložia. Presahovala murivo studne o 0,25 m. Zo zásypu základovej jamy pochádza stredoveký črep z tela
nádoby zdobený žliabkom.
Datovanie:
Datovanie vzniku objektu je problematické. Výkopom pre vodovod a plyn bola zlikvidovaná
vrchná časť studne, takže nevieme, s akou niveletou terénu môžeme spojiť jej vznik, resp.
zánik. Postavená mohla byť až po nasypaní parkanu, ku ktorému došlo koncom 14., prípadne
začiatkom 15. storočia.5 Mohla byť vyhĺbená aj neskôr – v novoveku. Materiál zo studne nám
nie je žiadnou oporou pri datovaní jej výstavby. Aj na dne studne sa našli novoveké črepy,
tie však dokladajú jej využívanie. Novoveké črepy zo zásypu studne a predovšetkým úlomky
betónu datujú jej definitívny zánik do obdobia konca 19., prípadne začiatku 20. storočia.
Existenciu či zánik tejto studne nepomáhajú osvetliť ani plány mestskej fortifikácie, keďže
na nich studňa nie je vyznačená. Vyznačená nie je ani na zameraní Dolnej brány architektom
J. Bellághom z roku 1826.6
Súhrn:
K vyhĺbeniu studne v parkane pri päte vnútornej hradby mohlo dôjsť až po nasypaní
parkanu. Rovnako možné je datovanie do neskoršieho obdobia – do novoveku. Jama vykopaná pre studňu bola širšia než kamenná konštrukcia studne. Jej zásyp bol štrkovitý. Zemina
pravdepodobne pochádzala z výkopu pre studňu. V porovnaní s dnom vnútornej priekopy
mestského opevnenia, drevená konštrukcia bola o 0,10 – 0,20 m nižšie. Táto niveleta mohla
v tej dobe zodpovedať úrovni spodnej vody. Zrejme však nepostačovala, a preto došlo k vyhĺbeniu aj pod túto drevenú konštrukciu a to o cca 0,20 – 0,30 m.
Studňa bola zasypávaná pravdepodobne postupne. Do zásypu sa dostal aj väčší plochý
kameň, pochádzajúci najskôr z poklopu studne. Definitívny zásyp sa realizoval niekedy
koncom 19., prípadne začiatkom 20. storočia, kedy sa do zásypu dostali aj úlomky betónu.
Studňa na Hlavnej ulici pri Immaculate
Stručný popis zachytenia studne a jej situovanie:
Studňa bola zachytená a skúmaná v novembri 1996 počas rekonštrukcie Hlavnej ulice.
Studňa sa nachádza na Hlavnej ulici (obr. 1), oproti domu č. 77. Počas rekonštrukcie Hlavnej
ulice bola obnovená a prezentovaná (obr. 4).
Charakter, pôdorys a rozmery studne:
Studňa mala v hornej časti kruhový pôdorys, v spodnej oválny. Kamenná konštrukcia
studne ležala na drevenej konštrukcii nepravidelného osemuholníkového pôdorysu (obr. 5
a obr. 6). K hornej časti studne bol od severu privedený betónový žľab, ktorého steny mali
hĺbku 0,7 – 0,8 m (obr. 7).
Priemer studne v horných častiach bol 1,1 m, v dolných, kde mala skôr oválny pôdorys,
boli rozmery studne 1,05 x 0,8 m (v hĺbke 3,2 m od úrovne jej zachytenia). Šírka konštruk5

Ďurišová, Marcela. Výskum Dolnej brány..., s. 100.

6 Východoslovenské múzeum (ďalej VSM) Košice, fond (ďalej f.) máp a plánov, S-690; BELLAGH, Jozef. Grundrisse,
länge und zuer durschnischnitte des unteren thores der einst befestigten königl. Freystadt Kaschau, alwelches jetze zum
kaij. königl. militar gerathschaften depouts dienet. 1826.
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cie studne bola v povrchových častiach 0,3 – 0,22 m. Povrch studne
bol zachytený v nadmorskej výške
207,35 m, čo bolo 1,1 m pod povrchom terénu. Kamenná konštrukcia
studne bola zachovaná v celkovej
výške 3,4 m. Drevená konštrukcia,
na ktorej ležala kamenná, mala výšku cca 0,1 m a končila v nadmorskej
výške 203,85 m (obr. 8).

Obr. 4 – Studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate. Pohľad na súčasný
stav – prezentáciu studne

Obr. 5 – Studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate. Náčrt pôdorysu
základovej drevenej konštrukcie

Obr. 6 – Studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate. Pohľad na styk
kamennej a drevenej základovej konštrukcie.
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Stavebný materiál:
Kamenná konštrukcia bola vybudovaná z lomového kameňa kladeného nasucho. Drevená konštrukcia
bola tvorená hranolmi. Kamenná
konštrukcia na drevenú nenasadala pravidelne, lícovali len miestami
(obr. 6).
Výplň studne:
Výplň objektu bola až do hĺbky
2,9 m tvorená homogénnym štrkovým zásypom (obr. 8). Nižšie, až po
spodok drevenej konštrukcie, bola
výplň tvorená štrkom premiešaným
s hlinou. V studni nebolo dosiahnuté
geologické podložie. Zemina v úrovni spodku drevenej konštrukcie bola
štrkovito-hlinito-piesčitá, so značným podielom hliny (obr. 8). V tejto
úrovni sa nachádzal cca 0,45 m dlhý
drevený kolík. V úrovni drevenej konštrukcie sa našiel črep z tela nádoby datovaný do novoveku a železný
klinec.
Datovanie:
Pri datovaní vzniku studne nie je
možné sa opierať o jej výplň. Javí sa,
že studňa bola počas svojho využívania čistená a zasypaná bola jednorazovo (vzhľadom na pomerne
homogénny zásyp). Rovnorodý charakter muriva studne nejaví prejavy
nadmurovania, ku ktorému by muselo dôjsť v prípade, že by išlo o staršiu
– stredovekú studňu.
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Počas rekonštrukcie Hlavnej ulice
sme preskúmali a zdokumentovali aj
stratigrafickú situáciu v blízkom výkope pre šachtu rekonštruovaného
potôčika. Pri porovnaní výšok vychádza, že zachytený povrch studne
(ktorý však samozrejme nie je jej
pôvodným povrchom) sa nachádzal
cca 0,2 – 0,3 m nad povrchom dlažby
z prelomu 15. a 16. storočia a cca 0,5
– 0,6 m nad povrchom stredovekej –
čiernej zapáchajúcej (kalovej) vrstvy.
Javí sa teda ako pravdepodobné (aj
vzhľadom na rovnorodý charakter jej
muriva), že je mladšia ako z prelomu
15. a 16. storočia.
Táto studňa je zachytená na dobových fotografiách7 z konca 19. a zo
začiatku 20. storočia.

Obr. 7 – Studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate. Pohľad na studňu
počas rekonštrukcie ulice

Súhrn:
S istotou sa dá povedať, že studňa
fungovala až do začiatku 20. storočia, kedy došlo, najskôr v súvislosti
s výstavbou vodovodu, k jej zásypu.
K jej výstavbe pravdepodobne došlo
až v novoveku, bližší časový horizont
nie je možné určiť, a to kvôli situácii
typickej pre archeologické nálezy
– chýba povrch objektu. Betónový
žľab ústiaci do studne mohol súvisieť
s hospodárskym využívaním studne
začiatkom 20. storočia.
Studňa na
Dominikánskom námestí
Stručný popis zachytenia studne
a jej situovanie:
Studňa bola zachytená v apríli
1998 počas archeologického výskumu realizovaného v súvislosti
s rekonštrukciou Dominikánskeho
námestia (obr. 1). Studňa bola počas
rekonštrukcie obnovená a prezentovaná (obr. 9).
7

Obr. 8 – Studňa na Hlavnej ulici, pri Immaculate. Rekonštruovaný
schematizovaný rez studňou, pozdĺžny a priečny (A-B)

Němec, Zdeněk – Duchoň, Jozef – Rybárová, Kristína. Košice 1780 – 1918. Košice : Pergamen, 1994, s. 46-47.
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Obr. 9 – Studňa na Dominikánskom námestí. Pohľad na súčasný
stav – prezentáciu studne

Charakter, pôdorys a rozmery
studne:
Studňa kruhového pôdorysu sa
smerom nadol kónicky zužuje (obr.
10). Kamenná konštrukcia studne
bola položená na drevenej konštrukcii podľa všetkého štvoruholníkového pôdorysu (obr. 11).
Priemer studne v hornej časti
bol 1,1 – 1,15 m, v spodnej (úroveň
ukončenia kamennej konštrukcie)
0,8 m. Šírka konštrukcie studne bola
0,35 – 0,5 m. Studňa sa nachádzala
0,3 m od povrchu terénu, ktorý tu tvoril asfalt. Od podkladového betónu ju
oddeľovala len 0,10 m vysoká vrstva
zeminy. Povrch studne bol zachytený
v nadmorskej výške 208,25 m. Výška kamenného muriva studne bola
5,47 m. Drevená konštrukcia mala
výšku cca 0,2 m a jej spodok sa nachádzal v nadmorskej výške 202,32 m.
Murivo a stavebný materiál:
Kamenná konštrukcia bola vybudovaná z lomového kameňa kladeného nasucho. Použité boli fylity
a ryolity. Kamenná konštrukcia mala
v celej výške rovnorodý charakter.
Drevená konštrukcia bola tvorená
hranolmi.
Výplň studne:
V hĺbke cca 3 m od povrchu studne sa v jej vnútri našiel plochý kameň – fylit, ktorý mohol byť časťou
poklopu studne (obr. 12). Nad ním
tvorila výplň studne štrkovito-hlinitá zemina s novovekou keramikou
a tehlou. Pod ním bola výplň piesčito-hlinitá s kusmi tehál a kameňmi.
Na dne studne sa nachádzala novoveká keramika. V úrovni spodku drevenej konštrukcie už začala presakovať
spodná voda.

Obr. 10 – Studňa na Dominikánskom námestí. Rekonštruovaný
schematizovaný rez studňou
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Datovanie:
Aj v tomto prípade je problematické datovanie vzniku studne. Na
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základe rovnorodého charakteru
muriva studne sa dá predpokladať,
že bolo vybudované jednorazovo.
Murivo siahalo temer po podkladovú
vrstvu betónu a aj to by nám mohlo
naznačovať, že k výstavbe objektu
došlo v novoveku (vzhľadom na navýšenie terénu v týchto miestach
od stredoveku). Jej výstavba mohla
súvisieť s čiastočným zastavaním Dominikánskeho námestia, resp. s vybudovaním prístavieb k ohradovému
múru dominikánskeho kláštora, ktoré sú datované do obdobia po roku
1781. 8 Existenciu studne začiatkom
19. storočia nám okrem iného dokladá Chunertov plán.9
Súhrn:
Doba, v ktorej bola studňa postavená na Dominikánskom námestí, sa nedá exaktne určiť. Dá sa len
predpokladať, že k jej výstavbe došlo
pravdepodobne po roku 1781, kedy
boli pristavané domy k múru ohrady dominikánskeho kláštora. Studňa
bola zrejme využívaná aj v roku 1807.

Obr. 11 – Studňa na Dominikánskom námestí. Prekrytie pôdorysov
kamennej a drevenej konštrukcie studne v mieste ich kontaktu
(spodná časť studne).

Obr. 12 – Studňa na Dominikánskom námestí. Pohľad do studne. Na
dne leží plochý kameň (časť poklopu?)

Studňa na Kováčskej ulici, pred Kováčskou č. 26
Stručný popis zachytenia studne a jej situovanie:
Studňa bola zachytená počas rekonštrukcie kanalizácie na Kováčskej ulici v roku 1999. Pri
výkope kanála bol odkrytý porušený plášť studne, ktorý však už mohol byť narušený výkopom
pre starší kanál (budovaný začiatkom 20. storočia). Studňa bola situovaná na ulici, oproti
rohovému vstupu do budovy Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej 26 (obr. 1). Vzhľadom na
technológiu výkopu, ktorý bol robený v trase predchádzajúceho kanála mechanizmom, bola
zrealizovaná len ohliadka a dokumentácia nálezovej situácie a vyhotovený terénny náčrt.
Charakter, pôdorys a rozmery studne:
Výkopom bol v podstate realizovaný rez studňou po jej výške a aj preto jej rozmery nebolo možné exaktne určiť. Studňa bola kruhového pôdorysu, nadol sa nepatrne zužovala, jej
priemer bol cca 1 m.
Povrch studne sa nachádzal 0,3 m pod povrchom ulice, ktorý v týchto miestach dosahoval,
podľa Technickej mapy Košíc, nadmorskú výšku 208,28 m. Základová škára studne nebola
8

Ďurišová, Marcela – Uličný, Marián. Predstihový záchranný..., s. 51-53.

9 KRCHO, János. „Standing watch in Kassa“ City walls and watchtowers and their phases of construction. In Periodica
Polytechnica, ser. Architecture 36, 1992, s. 201.
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viditeľná. Murivo studne pokračovalo aj pod dokumentované
dno výkopu, ktoré bolo tvorené
zásypom už zrekonštruovaného
kanála – pemzou. Toto dno bolo
v hĺbke 3,9 m pod povrchom ulice (obr. 13).
Stavebný materiál:
Kamenná konštrukcia, ktorú tvorili lomové kamene, bola
kladená nasucho. V murive sa
vyskytovali fylity a ryolity.

Obr. 13 – Studňa na Kováčskej ulici, pred Kováčskou 26. Náčrt nálezovej
situácie - rezu studňou. Legenda: a – kusy tehál a malta; b – zásyp, sypká
zemina s kameňmi a kusmi tehál; c – tmavohnedá, hlinito-štrkovitá
vrstva; d – hrdzavá, štrkovitá vrstva; e – sivá, resp. tmavosivá zapáchajúca
vrstva s kameňmi; f – hnedý štrk

Založenie studne:
Aj pri vizuálnej ohliadke bola
jasne viditeľná základová jama
studne (obr. 13), ktorá bola vyplnená sypkou zeminou s kameňmi a kusmi tehál. Tento zásyp sa
viazal na vrstvu, nachádzajúcu sa
v hĺbke 0,8 – 1,2 m pod vtedajším
terénom.

Datovanie:
Pri datovaní studne je podstatná situácia jej založenia a väzby na vrstvu uloženú v hĺbke
0,8 – 1,2 m pod povrchom terénu. Z poznatkov získaných z doterajších výskumov v uliciach
Košíc (z ktorých ani jeden sa však neviazal na Kováčsku ulicu) je možné predpokladať, že táto
niveleta terénu súvisí už s novovekou fázou života mesta. Aj v tomto prípade sa v hĺbke 1,9 –
2,6 m pod povrchom terénu nachádzala typická kalová vrstva,10 ktorá aj na iných miestach Košíc
charakterizuje jeden z najstarších prejavov života mesta. Viaže sa k starším fázam stredoveku
v Košiciach a vznikla ako dôsledok hromadenia organického odpadu a výkalov v uliciach
v stredoveku. Kalová vrstva bola zvyčajne presypaná vrstvami štrkového charakteru. Tie aspoň čiastočne odstraňovali problémy (hygienické aj dopravné), ktoré nepevná a zapáchajúca
kalová vrstva spôsobovala. Túto funkciu mala v týchto miestach – pred Kováčskou 26, zrejme
tmavohnedá hlinito-štrkovitá vrstva. Z tejto situácie a väzby základovej jamy na ešte vyššiu
vrstvu sa teda javí ako pravdepodobné, že k výstavbe studne došlo až v novoveku, možno
v horizonte 16. – 17. storočia. Zánik studne možno vzhľadom na výšku jej povrchu (0,3 m pod
ulicou) dať do súvisu s vybudovaním vodovodu začiatkom 20. storočia.
Súhrn:
Studňa pred vstupom do Kováčskej 26 bola studňou verejnou. Je pravdepodobné, že k jej
výstavbe došlo v novoveku. Využívaná bola až do výstavby vodovodu začiatkom 20. storočia.

10 Vrstva je zvyčajne ílovitá, sfarbená dosiva, resp. sivočierna a silne zapácha. Zväčša obsahuje značné množstvo
organického materiálu. Doložená je na Hlavnej ulici (v areáli bývalých Dolných kasární, pri Immaculate) a tiež na
Dominikánskom námestí.
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Súhrn a analógie:
Charakter studní:
Studne na Hlavnej ulici a na Dominikánskom námestí boli podobnej konštrukcie. Mali
kruhový, nadol sa zužujúci pôdorys. Kamenná konštrukcia stála na drevenej základovej
konštrukcii. Studne mali priemer v hornej časti okolo 1,1 m. Ani v jednom prípade nebolo
zistené pod drevenou konštrukciou geologické podložie, ale vrstvy s nálezmi. Hlbšie výkopy
však nemohli byť realizované z bezpečnostných dôvodov. Fakt, že dno nebolo tvorené podložím, je vysvetliteľný tým, že pri znížených stavoch vody dochádzalo pri vyberaní vody zo
studne aj k vyberaniu zeminy podložia. Najhlbšia, v zmysle nadmorskej výšky, bola studňa
na Dominikánskom námestí (nadmorská výška základovej škáry kamennej konštrukcie bola
202,48 m), nasledovala studňa preskúmaná v areáli Dolnej brány (203,29 m n. m.) a „najplytšia“
bola studňa pri Immaculate (203,95 m n. m.). Hĺbka studní mohla súvisieť s úrovňou spodnej
vody v období výkopu a výstavby studní. Hĺbkový rozdiel medzi studňou pri Immaculate
a na Dominikánskom námestí je značný – 1,5 m a mohol by byť dôsledkom určitej časovej
rozdielnosti ich výstavby (ako odraz rozdielnej úrovne spodnej vody v rôznych periódach).
Presne datovať výstavbu jednotlivých studní je problematické. Je potrebné vychádzať zo
stratigrafických vzťahov s prostredím – exteriérom. Dalo sa vylúčiť ich datovanie do horizontu staršieho stredovekého osídlenia Košíc. Na základe stratigrafických väzieb, a to či už
konkrétnych alebo širších, sa však dali vyvodiť určité závery. Datovanie od 15. storočia nahor
prichádza do úvahy v prípade studne v areáli Dolnej brány a datovanie novoveké, a to snáď
už v horizonte staršieho novoveku, prichádza do úvahy v prípade studne na Kováčskej ulici
a možno i studne pri Immaculate. Ako najmladšia sa javí studňa na Dominikánskom námestí,
ktorej výstavbu možno klásť do obdobia po roku 1781. Datovanie výstavby studní je zaujímavé
aj z hľadiska hydrogeologického, resp. historicko-hydrogeologického, keďže ich rozdielna
hĺbka dokladá rozdielnu úroveň hladiny spodnej vody. V literatúre11 sa uvádza, že studne
v Košiciach mali v 19. storočí hĺbku 6 – 10 m.12 Po regulácii hladiny spodnej vody za účelom
odstránenia vlhkosti mestských stavieb sa ich hĺbka údajne zvýšila. Skúmané studne spája
zánikový horizont, ktorým je 19. storočie, skôr jeho záver, prípadne až začiatok 20. storočia.
Studne v Košiciach:
V Košiciach bola skúmaná okrem vyššie uvedených studní len studňa na dvore Hlavnej
ul. č. 58,13 avšak doteraz neboli publikované podrobnejšie údaje. V literatúre sa uvádza, že
ide o studňu zo 14. – 15. storočia, ktorá bola zapustená do štrkového podložia riečnych terás
Hornádu. Na fotografii je vidieť nepravidelný (pravdepodobne odbagrovaný) rez studňou,
ktorá mala kamennú konštrukciu a pravdepodobne kruhový pôdorys.
Samozrejme, historické studne boli zachytené archeologickými alebo stavebnými prácami
aj na iných miestach – ale vo dvoroch. Archeologickými výskumami bola studňa zachytená
na Mlynskej ul. č. 1914 a na dvore Moyzesovej ul. č. 64.15 Stavebnými prácami bola zachytená

11 Fedoriak, Daniel – Kerekeš, Andrej. Prvý košický vodovod. In Pamiatky a múzeá, 1993, roč. 42, č. 2, s. 22.
12 Uvádza sa tu tiež, že studne boli vyložené lomovým kameňom bez malty.
13 Čaplovič, Dušan. Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc. In Archaeologia
historica, 1990, roč. 15, s. 91, 94.
14 LuŠtíková, Lucia. Archeologické výskumy v centre Košíc. In Východoslovenský pravek, 2009, roč. IX, s. 109, 111.
15 Archív Krajského pamiatkového úradu (ďalej KPÚ) Košice, T-1326, GAČKOVÁ, Lýdia – ŠIMČÍK, Peter. Výskumná
dokumentácia z archeologického výskumu. Stavba: Ekonomická univerzita. Lokalita: Tajovského 11-13. Košice, rok
výskumu 2009. Rukopis.
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studňa v interiéri dvorového krídla na Alžbetinej ul. č. 42, ktorá bola pôvodne umiestnená
vo dvore.16 Na mnohých miestach v Košiciach – v mnohých dvoroch, prípadne i suterénoch sú
studne doteraz zachované. Uviesť môžeme studne vo dvoroch Hlavnej ul. č. 37 a Hlavnej ul.
č. 22. V interiéri je to napríklad studňa v suteréne Mäsiarskej ul. č. 31 a Zbrojničnej ul. č. 6.17
Historické podklady:
Zásobovanie Košíc vodou zabezpečoval Čermeľský potok, ktorého tok bol pravdepodobne
upravený a pretekal Hlavnou ulicou mesta. V centrálnej časti Hlavnej ulice sa rozdvojoval
a vytváral tak akýsi ostrov – „insulu“, na ktorej stáli dôležité – verejné budovy mesta. Stál tu
farský kostol (dnes Dóm sv. Alžbety), Kaplnka sv. Michala, zvonica (Urbanova veža), radnica
a neskôr divadlo. Nachádzal sa tu aj cintorín. Čermeľský potok zabezpečoval prívod úžitkovej
a tiež odvod dažďovej a odpadovej vody. Predpokladá sa, že každý dom mal svoju studňu.
Okrem týchto studní však boli aj studne verejné. Jediným zatiaľ zisteným historickým podkladom, v tomto prípade plánom, na ktorom sú vyznačené studne (aj keď len ich výber), je mapa
z roku 1807.18 Je to najstaršia mapa Košíc, kde je, síce len výberovo, zaznamenaná zástavba
v jednotlivých mestských blokoch. Studne sa však zrejme nepovažovali za fenomén, ktorý
bolo potrebné podrobne zaznamenávať, a tak sa takmer vôbec nevyskytujú ani na mladších
podrobných mapách. Nevyskytujú sa ani na tzv. Ottovom pláne z polovice 19. storočia,19
ktorý už podrobne zaznamenáva mestskú parceláciu. Informácie by sa pravdepodobne dali
ešte získať aj z historických plánov jednotlivých parciel, resp. domov, avšak bez bližších
podrobností, a tak nám zrejme ako podstatný zdroj informácií o tomto fenoméne ostáva
archeologický výskum.
Vodovod v Košiciach – začiatok 20. storočia:
Počas archeologických výskumov, avšak ani počas stavebných prác v Košiciach zatiaľ
nedošlo k zachyteniu nálezov alebo nálezových situácií, ktoré by mohli byť interpretované
ako vodovod. Podľa údajov v literatúre k výstavbe vodovodu v Košiciach dochádza až začiatkom 20. storočia. Projekt výstavby mestského vodovodu bol schválený v roku 1899 a práce
na jeho výstavbe sa začali začiatkom 20. storočia. V roku 1912 bol vodovod zavedený do
1572 budov.20 Práce na výstavbe vodovodu sa realizovali súbežne s prácami na výstavbe
novej kanalizácie. Viedol ich inžinier Gábor Göndör.21 Vodu priviedli do mesta z prameňov
v Čermeľskom údolí a chlórovaná a filtrovaná bola vo vodárni v Čermeľskom údolí.22 Voda
z vodovodu sa pravdepodobne využívala aj ako úžitková, keďže k zasypaniu koryta Čermeľského potoka v meste došlo v roku 1899.23

16 Studňa bola zameraná a je prezentovaná v interiéri nového dvorového krídla.
17 Studňa v suteréne Zbrojničnej č. 6 sa pôvodne nachádzala v ulici, tak ako je aj zaznačená na pláne z roku 1807
(Krcho, János. Standing watch..., s. 201). Po rozšírení zástavby v týchto miestach došlo k jej začleneniu do suterénu
domu. Zamurovaná nika vo fasáde tohto domu však doteraz ukazuje miesto, kde bol vývod vody zo studne do verejného
priestoru.
18 Krcho, János. Standing watch..., s. 201.
19 VSM Košice, f. máp a plánov, K - 9319, S – 3960, Plan Der Königl. Freistadt Kaschau Aufgenommen Und Gezeichnet
Von Joseph Ott Privat Ingenieur. Ott, J., 1844.
20 MIHÓKOVÁ, Marta. Výtvarný život a výstavba Košíc v rokoch 1848 – 1918. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1986.
21 O výstavbe vodovodu a kanalizácie bola vydaná osobitná práca, kde sa nachádzajú aj technické údaje: Göndör,
Gábor. Kassa szab.kir. város csatorna- és vizmúve. Kassa, 1913.
22 Fedoriak, Daniel – Kerekeš, Andrej. Prvý košický..., s. 22-23.
23 Mihóková, M. Výtvarný život..., s. 147.
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Vodovody v iných mestách:
Z územia Slovenska však poznáme viacero miest, kde bol vodovod položený už v stredoveku, prípadne novoveku.
V Bardejove zaplatili už 8. júna 1426 za prívod vody do pevnostnej priekopy i za mach na
tesnenie rúr. Ako začiatok výstavby bardejovského vodovodu, a to jeho prvej etapy – prívodnej vetvy sa pokladá rok 1423. Pri stavbe bardejovského vodovodu pôsobil rúrnik Mikuláš
z Krakova. Predpokladá sa, že Mikuláš prišiel do Bardejova ako skúsený odborník, ktorý pracoval na vodovodných prácach v Krakove, pričom v Krakove jestvoval gravitačný vodovod už
koncom 14. storočia.24 Bardejovský vodovod bol budovaný z drevených rúr, ktoré sa i dnes
nachádzajú počas stavebných prác v tomto meste.
Na Hlavnom námestí v Bratislave bol zachytený vodovod z 18. storočia tvorený keramickým
potrubím. To bolo položené na signované tehly. Prostredníctvom signovania bol vodovod
datovaný do 18. storočia.25 Na výkrese z roku 1837 je zachytený tzv. primaciálny vodovod
v Bratislave. Pozostával z drevených rúr dlhých 4 m a spájaných železnými spojkami.26
Podľa ústnej informácie M. Uličného, bola počas výskumu Dolnej brány v Prešove, na
korune muriva nájdená kovová objímka, ktorá mohla spájať dve drevené rúry vodovodu.27
V pôvodnej polohe bola drevená rúra vodovodu zachytená a zdokumentovaná M. Uličným
v Prešove medzi južným parkom a Dómom sv. Mikuláša v roku 2001. V hĺbke 1,20 m pod
terénom, v piesčitom podloží, bola zachytená drevená rúra potrubia o vonkajšom priemere
0,30 m a svetlosťou 0,15 m.28
Medzi najstaršie vodovody patrí Turčekovský vodovod, ktorý privádzal vodu na technické
účely do Kremnice.29 Zdrojom pohonu banských strojov bol Špaňodolinský vodovod, budovaný
od začiatku 17. storočia.30
Len pri zbežnom porovnaní geografického situovania miest, v ktorých bol vodovod položený skôr ako v Košiciach, je zrejmé, že vodovodom bola privedená voda do miest, ktoré
sa nachádzali (úplne alebo sčasti) na vyšších riečnych terasách. To je prípad ako Bardejova,
tak Prešova i Bratislavy. Stredoveké Košice ležia na veľmi nízkej riečnej terase a tak výkop
studní tu bol relatívne technicky nenáročný. Studne nemuseli dosahovať takú hĺbku ako
v prípade polôh na vysokých riečnych terasách. Tento fakt spoločne s tým, že dostatočným
zdrojom úžitkovej (a spočiatku i pitnej) vody bol Čermeľský potok a mlynský náhon, môže
odôvodňovať skutočnosť, že mesto Košice až do začiatku 20. storočia nepristúpilo k výstavbe
mestského vodovodu.

24 Hanušin, Ján. Starý bardejovský vodovod. In Nové obzory, 1986, roč. 28, s. 245-248.
25 Lesák, Branislav. Archeológia na Hlavnom námestí v Bratislave. In Pamiatky a múzeá, 2006, roč. 55, č. 2, s. 25.
26 Hanušin, Ján. Starý bardejovský..., s. 261. Poznámka 40.
27 Ďakujem vedúcemu výskumu M. Uličnému za poskytnutie informácie.
28 Archív KPÚ Prešov, V 244, ULIČNÝ, Marián. Archeologický prieskum počas rekonštrukčných prác v MPR Prešov v roku
2001. Prešov 2002. Rukopis.
29 Mlynka, Ladislav – Haberlandová, Katarína. Technické pamiatky. Bratislava : Dajama, 2007, s. 35.
30 GILANOVÁ, Veronika. História vodárenstva na Slovensku. [cit. 22. 7. 2013]. Dostupné na internete: <http://
www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=135:historia-vodarenstva-naslovensku&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode&Itemid=102>
Mlynka, Ladislav – Haberlandová, Katarína. Technické pamiatky..., s. 39.
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Záver:
Podrobný popis troch skúmaných studní v uliciach Košíc má byť určitým odrazovým mostíkom pre hlbšie spoznávanie tejto časti materiálnej kultúry mestského prostredia Košíc.
I keď sa nepodarilo datovať výstavbu studní, je nepochybné, že sa využívali už v novoveku.
Javí sa, že konštrukčne sa tieto studne podobali studni skúmanej vo dvore na Hlavnej ulici
č. 58 a datovanej do obdobia 14. – 15. storočia. K ich zániku dochádza v súvislosti s výstavbou
mestského vodovodu začiatkom 20. storočia.

Zoznam archívnych fondov
Východoslovenské múzeum Košice, fond máp a plánov.
Archív Krajského pamiatkového úradu Košice.
Archív Krajského pamiatkového úradu Prešov.
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Správa mestského hospodárstva v Košiciach v 16. a 17. storočí
Milena Ostrolucká

vol. 2, 2013, 1, pp. 53-58

The Municipal Economy Administration in Košice in 16th and 17th century
The presented paper deals with the organization of municipal economy administration in Košice in 16th and 17th
century. The study is based on the analysis of the lists of elected municipal officials, the account books of city
and individual officials from the particular period, which are located in Košice City Archives. It presents and
evaluates transfers in the structure of municipal economy administration and its competences in the period
of municipal economic and political bloom as well as in the period of its gradual stagnation.
Key words: City of Košice. Košice City Archives. Municipal economy administration. Officials. Competences.
16th and 17th century.

Organizácia samosprávy slobodného kráľovského mesta Košice sa vytvárala od stredoveku
a stále sa vyvíjala. Okrem richtára, dvanásťčlennej mestskej rady a na 6 stolov rozdelenej
volenej obce v čele s rečníkom (tribúnom ľudu, resp. formundom) boli postupom času
každoročne volení aj predstavitelia cechov a mestskí úradníci. Výsledky volieb boli zapisované
do mestských kníh spolu so zápismi z rokovaní mestskej rady, neskôr sa na zapisovanie
vyčlenili osobitné mestské knihy – libri restaurationum, zachované v Archíve mesta Košice
od roku 1566.1 Za mestského úradníka mohol byť zvolený len člen mestskej obce – mešťan,
tzn. ten, kto splnil všetky podmienky udelenia meštianskeho práva. Jednou z podmienok
bolo aj vlastníctvo domu v meste. Ak mešťan dom stratil či predal, funkciu ďalej vykonávať
nemohol.2 Najvýznamnejšie úrady zastávali spravidla len členovia mestskej rady, menej
významné členovia volenej obce.
Úradníci plnili funkcie v oblasti mestskej administratívy, správy hospodárstva, súdnictva,
bezpečnosti a verejného poriadku. Zápisy z každoročných volieb mestských úradníkov
dokumentujú postupné rozčleňovanie ich agendy a zvyšovanie ich počtu. Podľa zápisov
v mestskej knihe z rokov 1516 – 1529 malo mesto v roku 1518 15 úradníkov, v roku 1566
ich bolo 46, v roku 1607 až 50.3 Počas 17. storočia sa počet volených úradníkov pohyboval
od 23 do 83.
Významné miesto medzi nimi mali úradníci správy mestského hospodárstva. Za kvalitu
správy mestského majetku zodpovedal čelný predstaviteľ volenej obce – rečník. Riadil voľby
mestských úradníkov, bol poverený kontrolou ich činnosti a každoročne vykonával revíziu
vyúčtovaní ich hospodárenia. 4 Aj organizácia správy mestského hospodárstva sa postupom
času menila. V roku 1518 udávajú pramene 14 úradníkov. Boli to správcovia mestského
domínia, mestských financií, mestskej váhy, stavieb a mlynov, hospodárenia s obilím

1 Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond (ďalej f.) Slobodné kráľovské (municipiálne) mesto Košice 1239 – 1922 (ďalej
SKMK), Supplementum H., Knihy volieb pod signatúrou HIII/2, re 1-17 z rokov 1566 – 1909.
2 HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc. Sprievodca po fondoch a zbierkach. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra,
1957, s. 17.
3

HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc..., s. 19.

4

HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc..., s. 15.

53

MESTO a
DEJINY
a tridsiatku.5 Na začiatku 17. storočia (v roku 1602) malo mesto 35 hospodárskych úradníkov.
K už spomenutým pribudla správa vyberania daní, hospodárenia s vínom, s pivom, správa
obchodov, trhov a správa mestskej tehelne. Správa mlynov splynula so správou stavieb.6
V 17. storočí sa počet hospodárskych úradníkov postupne stabilizoval. V roku 1700 udávajú
knihy volieb 39 novozvolených mestských hospodárskych úradníkov.7
Tabuľka č. 1. Obsadenie mestských hospodárskych úradov v roku 16258
Úrad

Mená a priezviská úradníkov

správa mestského domínia

Štefan Almassi, Juraj Paludnigh

správa mestských financií

Štefan Zegedi, Ján Colmitius

správa mestských viníc

Valent Kunczik, Václav Schwertell, Gašpar Rot, Ján
Debreczeni, Baltazár Solman

stavebný úrad

Gregor Binder, Mikuláš Zöcs, Demeter Zigiarto, Ján Dir

správa hospodárenia s pivom

Martin Rossman, Andrej Demek, Štefan Peregdi, Gašpar
Kirali

správa chudobinca

Gregor Miskolczi, Michal Vass, Martin Zabo

daňový úrad

Peter Monar, Andrej Maklari, Juraj Freidenberger

tridsiatkový úrad

Štefan Zegedi, Ján Colmitius

farský úrad

Juraj Pap, Adam Czurman

obilný úrad

Valent Pinzvanger(?), Ján Varadi Eötveös, Pavol
Kupferschmid

mestská váha

Juraj Kupferschmid, Ján Bacsio

správa obchodov (patík)

Michal Augst, Michal Trucz

správa výroby šindľov

Matej Neuman, Matej Kovacz(?), Žigmund Binder

správa daní pre Dolné predmestie Dávid Zöcs, Jakub Zabo
správa daní pre Horné predmestie Samuel Strobel, Martin Bata Zabo
správa mestskej tehelne

Ján Gombkötö

správa ubytovania

Gašpar Czigai, Ján Gombkötö

správa trhu (trhový richtár)

Ján Körtvelessi Kovacz

Hospodárski úradníci vykonávali svoje funkcie podobne ako richtár a členovia
mestskej rady spočiatku bezplatne, postupom času už zrejme plat dostávali. V celoročných
vyúčtovaniach mestského hospodárenia sa však ich plat na rozdiel od platov ostatných
mestských zamestnancov uvádza len sporadicky. Výnimkou je zápis v knihe volieb z roku
1701. V ňom sa uvádza okrem ročného platu richtára (500 zlatých) a rečníka (200 zlatých) aj

5

AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, mac 4.

6

AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 4.

7

AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 9.

8

Tabuľka bola spracovaná na základe údajov v knihách volieb: AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 6, fol. 54-55.
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plat správcu mestského domínia (120 zlatých) a správcu mestských viníc (120 zlatých). Okrem
platu mal správca mestského domínia dostať aj 6 vozov sena a 12 gbelov ovsa.9
Každý úradník správy mestského hospodárstva viedol účtovný register príjmov a výdavkov
a celoročné vyúčtovanie hospodárenia predkladal raz za rok na zasadnutí mestskej rady.
Mnohé z vyúčtovaní sa zachovali v Archíve mesta Košice. Spolu s knihami mestských príjmov
a výdavkov sú významnými prameňmi vývoja organizácie, štruktúry a kompetencií správy
mestského hospodárenia.10
K najdôležitejším úradom patrila v 16. storočí správa mestského panstva – tzv. grófsky
úrad. V 16. a 17. storočí ho spravovali dvaja správcovia (Groffen, gróf tisztek). Rozsiahle
mestské domínium tvorilo 30 poddanských dedín v okolí Košíc a v oblasti Tokaja, aj rozsiahle
lesy patriace mestu už od 14. storočia.11 „Grófi“ spravovali nemalé príjmy, ktoré plynuli z tohto
rozsiahleho majetku – z daní a dávok platených poddanskými dedinami, z prenájmu za dedinské
mlyny, pivovary a sladovne, z desiatkov z majetku poddaných, z priameho predaja vína, piva
a pálenky na dedinách. „Grófsky úrad“ mal na starosti aj kontrolu plnenia poddanských
povinností voči mestu.
Tabuľka č. 2. Správcovia mestského domínia v rokoch 1650 – 167012
Rok

9

Meno a priezvisko

Rok

Meno a priezvisko

1650

Sebastián Szentkiraly,
Mikuláš Baros

1660

Sebastián Szentkiraly(i)
Martin Madarasz

1651

Mikuláš Soporny,
Mikuláš Baros

1661

Sebastián Szentkiraly(i)
Martin Madarasz

1652

Gregor Miskolczy,
Mikuláš Soporny

1662

Sebastián Szentiraly(i)
Martin Madarasz

1653

Ján Kerwitzky, Gregor Miskolczy

1663

Martin Madarasz, Andrej Feya

1654

Ján Keviczky (Kewitzky),
Mikuláš Baros

1664

Michal Kallay,
Andrej Feya

1655

Michal Kallay, Vavrinec Karoly

1665

Michal Kallay, Andrej Feya

1656

Andrej Nyeregyarto, Michal Kallay

1666

Andrej Tornay, Eliáš Czaban

1657

Andrej Varyasy Nyeregyarto,
Michal Kallay

1667

Martin Madarasz,
Andrej Tornay

1658

Sebastián Szentkiraly,
Martin Madarasz

1668

Štefan Kassay,
Andrej Tornay

1659

Sebastián Szentkiraly,
Martin Madarasz

1669

Štefan Kassay,
Andrej Tornay

1670

Štefan Kassay, Ján Schirmer

AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 9, fol. 105.

10 AMK, f. SKMK, Supplementum H., Rationes officialium civitatis pod signatúrou HIII/3, of. 1-53 z rokov 1509 – 1726.
AMK, f. SKMK, Supplementum H., Rationes dispensatorum civitatis pod signatúrou HIII/3, dis. 1-39 z rokov 1431 – 1733.
11 Podrobnejšie o vývoji mestského panstva v štúdii O. R. Halagu: HALAGA, Ondrej R. Domínium mesta Košíc a jeho
agrikultúra. In: Agrikultúra, 1989, č. 22, s. 13-39.
12 Tabuľka bola spracovaná na základe údajov v knihách volieb: AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 7 a re 8.
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Hospodárske a politické pomery v Uhorsku v 17. storočí sa však na stave mestského
domínia prejavili veľmi negatívne. Už na počiatku 2. pol. storočia muselo dať mesto do
zálohu kvôli narastajúcim dlhom takmer 2/3 svojho panstva, aj keď to bol najväčší zdroj
mestských príjmov. Zatiaľ čo v polovici 17. storočia vlastnili Košice Myslavu, Bašku, Nižný
Klátov, Vyšný Klátov, Kavečany, Košickú Belú, Košické Hámre, Zlatú Idku, Forró, Košickú Novú
Ves, Ťahanovce, Kostoľany, Tepličany, Malú Viesku, Sokoľ, Veľkú a Malú Lodinu, Ružín, Radačov,
Bzenov a pravdepodobne aj Rokycany, Dobrovu, Suchú Dolinu, Bukovec, Hýľov, Kalšu, Slivník,
Garadnu a Nižnú a Vyšnú Soboňu,13 súpisy poddanských dedín a poddaných z konca 17. storočia
spomínajú už len polovicu a menej. Napr. v súpise z roku 1693 sa uvádza len 15 poddanských
dedín – Vyšný a Nižný Klátov, Myslava, Garadna, Ťahanovce, Sokoľ, Veľká a Malá Lodina, Ružín,
Košické Hámre, Malá Vieska, Košická Belá, Kostoľany, Zlatá Idka a Kavečany.14
V 2. polovici 16. storočia sa od správy mestského domínia odčlenilo spravovanie mestských
viníc a predaja vína. Kniha volieb z roku 1566 už dokumentuje voľbu až 5 vínnych úradníkov
(Weinherren).15 Víno bolo jednoznačne najvýnosnejším obchodným artiklom mestského
hospodárstva aj v 17. storočí. 4 – 5 úradníci spravovali všetky vinice v majetku mesta –
v Tokajskej oblasti, v poddanských dedinách v okolí Košíc i na mestských majeroch. Viedli
evidenciu množstva dopestovaného vína, množstva vína dodávaného do jednotlivých
vínnych pivníc, množstva vína plateného mestu ako desiatok košickými mešťanmi. Sledovali
investície do rekultivácie mestských viníc, zabezpečovali aj vývoz a dovoz vína.16 V 80. rokoch
17. storočia patrili mestu vinice košického a kerestúrskeho majera, tokajské vinice v Tállyi
a Szántó (Nagy Sátor, Fekete Jakab, Gelenczer, Patócs, Nagy Hasznos, Kis Hasznos, Kerestyen
Michal, Gradics) a vinice na území mesta – na Červenom brehu, Varanajke, Hraničnej, Krivej
a Terharaszty.17 V roku 1700 prevzal správu mestských viníc v Tokajskej oblasti inšpektor pre
správu tokajských viníc v Szántó a v Košiciach vznikla Správa košických viníc.18 V 17. storočí
tvorili príjmy z vína vždy najvyššiu položku mestských celoročných príjmov – v roku 1612
to bolo 26,1%, v roku 1690 31,6%, v roku 1698 17,1% .19
Pre mesto boli v 17. storočí dôležité aj príjmy z varenia piva v dvoch mestských pivovaroch
v Košiciach a v Myslave. Všetky záležitosti výroby a predaja piva patrili do kompetencie
zvyčajne dvoch úradníkov (Bierherren, sör tisztek). V roku 1690 tvorili príjmy z hospodárenia
s pivom 19% celoročných mestských príjmov.20
Vydelením časti kompetencií „grófskeho“ úradu vznikla už v stredoveku aj správa
hospodárenia s obilím. V 17. storočí zastávali tento úrad 3 – 4 úradníci (Getreidherren, búza
tisztek). Spravovali pestovanie obilia a ostatných poľnohospodárskych plodín v mestskom
domíniu, príjmy z obilia a plodín odvádzaných mestu poddanými ako desiatok z úrody,
hospodárili s obilím určeným pre mestské mlyny, zabezpečovali jeho nákup pre mesto v čase
neúrody. Mali na starosti zásoby obilia v mestských sýpkach, dodávali ho sladovni a špitálu,
vydávali ho ako naturálie mestským zamestnancom.21
13 HALAGA, Ondrej R. Domínium mesta Košíc..., s. 17-18.
14 AMK, f. SKMK, Schvartzenbachiana N 18573.
15 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re. 1.
16 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, dis. 24, HIII/3, of. 11.
17 OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie Košíc v 17. storočí v zrkadle prameňov Archívu mesta Košíc. In
Slovenská archivistika, 1993, roč. XXVIII, č. 1, s. 58.
18 HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc..., s. 101.
19 OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie..., s. 58.
20 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, dis. 28.
21 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, dis. 24.
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Štyria správcovia stavieb a mlynov (épitő és malom tisztek) dbali o maximálne využitie
mestských mlynov, dozerali na kvalitu a množstvo mletého obilia, vykonávali stavebný dozor
na stavbách a opravách mlynov, mestských budov, ulíc, ciest a mostov, zaobstarávali stavebný
materiál včítane dreva z mestských lesov.22
Správa tridsiatku vznikla tiež už v stredoveku. Dvaja úradníci (Dreysyger, harminczad
tisztek) spravovali príjmy z polovičného tridsiatku z dovozu a vývozu zahraničného tovaru.
Z ich vyúčtovaní je možné sledovať postupný hospodársky úpadok mesta a jeho obyvateľov
na konci 17. storočia. Ak ešte v pol. 16. storočia tvorili príjmy mesta z polovičného tridsiatku
takmer 24%, v roku 1612 to bolo 13% a v roku 1698 dokonca už len asi 4,9%.23
Daňoví úradníci (Losungherren, adó szedő tisztek) boli v 17. storočí traja pre mesto a dvaja
pre predmestia. Na vyberanie daní im slúžili súpisy obyvateľstva a knihy taxy, obsahujúce
rozdelenie štátnej a mestskej dane na domy štyroch mestských štvrtí a predmestí.24
K najstarším patrila funkcia úradníka mestskej váhy (Wagamt, vögh tiszt). Jeho kompetencie
počas 17. storočia (po roku 1620) prebral zrejme tzv. trhový richtár (vásárbíró). Funkciu
trhového richtára vykonával najprv jeden úradník, na konci 17. storočia už boli volení dvaja
pre mesto a dvaja pre predmestia. V kompetencii trhových richtárov boli záležitosti mestských
jarmokov a týždenných trhov, kontrola tovaru a dodržiavania cien a sledovanie ich vývoja.
Sledovali tiež dodržiavanie mier a váh, zadržiavali pašovaný tovar, zabezpečovali prevádzku
mestskej radnice, zásobovanie oficiálnych hostí mesta atď.25
S kompetenciami trhového richtára súviseli aj úlohy pisára na mestských bránach
(Torschreiber, kapu deák). Najprv bol tento úradník len jeden, na konci 17. storočia bol
jeden pisár pre hornú mestskú bránu, jeden pre dolnú mestskú bránu. Náplňou ich práce
bola kontrola a zapisovanie privážaného a odvážaného tovaru – hlavne vína, piva a pálenky
a vyberanie poplatku „z brány“.
Trhový richtár spravoval pôvodne aj hospodárenie mesta s liehovinami. Výrobu a predaj
pálenky povoľovala občanom mestská rada a zdaňovala ho. Poplatok z jej dovozu sa platil
pri mestských bránach. Na konci 17. storočia kompetencie trhového richtára v tejto oblasti
prevzali dvaja úradníci (pálinka tisztek).
Pri výstavbe domov na hlavnej ulici sa už od stredoveku počítalo aj so zriaďovaním
obchodov na prízemí, tzv. patík. V patikách sa predával najrôznejší tovar od potravín a ovocia
až po chemikálie a lieky. Mesto patiky prenajímalo a na konci 17. storočia tvoril príjem mesta
z ich prenájmu asi 3%.26 Na patiky, ktorých bolo v 17. storočí v meste približne 50, 27 dozerali
a ich prenájom vyúčtovávali dvaja úradníci (Cromhern, patika tisztek). Mesto prenajímalo aj
mäsiarne. Dozerali na ne dvaja úradníci (mészárszéki vigyázok). Ich voľba sa objavuje až na
konci 17. storočia.
Koncom 17. storočia Košice na nátlak Spišskej komory väčšinu objektov mestského
hospodárstva začali prenajímať. Tak sa v rokoch 1701 – 1702 dostali do prenájmu obidva
mestské pivovary, dva mlyny, tehelňa, výčapy pálenky, lekáreň, dokonca aj celý úrad trhového
richtára a príjmy z brán.28

22 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, of. 32-36.
23 OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie..., s. 59.
24 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, con, con e, con v, taxa.
25 HALAGA, Ondrej R. Archív mesta Košíc..., s. 88; AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/3, dis. 26.
26 OSTROLUCKÁ, Milena. Mestské hospodárenie..., s. 60.
27 KEREKES, György. Kassa város gazdálkodási viszonyai a 17. században. Budapest, 1912, s. 29.
28 AMK, f. SKMK, Supplementum H., HIII/2, re 9.
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Mestskú pokladnicu spravovali dvaja pokladníci (Zahlherren, fizető tisztek). Sledovali
príjmy a výdavky mesta a na základe ročných vyúčtovaní jednotlivých mestských úradníkov
vyhotovovali komplexné vyúčtovanie mestského hospodárenia. Z pokladnice sa financovali
všetky výdavky týkajúce sa verejného i hospodárskeho života mesta – investície do rekultivácie
mestských viníc, na opravy pivovarov, mlynov, domov v mestskom vlastníctve, na údržbu
a opravy mestského opevnenia. Z mestskej pokladnice sa vydržiaval aj špitál, kostol, fara, škola,
väznica, kat. Mesto platilo plat farárovi, lekárovi, učiteľovi, kantorovi, mestským trubačom,
zvonárovi a neustále sa zvyšujúcemu počtu mestských drábov, nemalé boli aj výdavky na
cestovné mestských vyslancov. Veľký vplyv na hospodársku situáciu mesta počas 17. storočia
malo platenie rôznych daní panovníkovi či sedmohradským kniežatám, predovšetkým taxy
a porcií, finančne nákladné boli aj služby pre vojsko (poskytovanie ubytovania, mlynov,
pivovaru, povozov, potravín a obilia).
Košice na počiatku 17. storočia stavali na základoch vytvorených v období významného
politického a hospodárskeho rozmachu mesta v oblasti obchodu, remesla i poľnohospodárskej
výroby. Tomu zodpovedala aj organizácia a štruktúra mestského hospodárstva. Vplyvom
nepriaznivých politických pomerov počas 17. storočia, kedy mesto zohrávalo nielen úlohu
protitureckého obranného múru, ale aj úlohu hospodárskej základne vodcov protihabsburských
povstaní či cisárskych generálov a ich vojenských posádok, sa hospodárska situácia
obyvateľov a mestskej pokladnice rapídne zhoršovala. Na konci storočia sa tak mesto vo
svojom hospodárení dostalo do katastrofálneho stavu a neustále sa zadlžovalo. Zlepšenie
nepriniesli ani snahy mestskej rady o dokonalejšiu organizáciu správy mestského hospodárstva
a zvyšovanie počtu jej úradníkov.
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The paper is aiming to describe individual aspects of life in Rome of Caesars. The unique status of the metropolis
of the Roman Empire was reflected in the privileges, but also in hardships of everyday life affecting the majority
of inhabitants of Rome. Thanks to generosity of emperors and enormously rich individuals, average Romans
were receiving free grain and had access to luxurious spas, to Coliseum – a place of bloody gladiatorial combats
and to the largest horse racing track in the Empire. On the other side they must bear discomfort of living in high
risers, without running water and canalization and suffer a constant noise of metropolis which never sleeps.
In a concise manner the attention is given to the material and spiritual sphere, to the deep differences in the
mode of life between rich and average Romans, with the aim to describe, at least episodically, an atmosphere
of Rome in the Era of Caesars.
Key words: Rome. The Era of Caesars. Daily life.

The monumental victory, which Rome achieved after a bloody struggle with Carthage
ushered a number of changes affecting Roman society. Republican institutions lost their
sanctity kept in reverence for centuries. The age of military dictators dawned upon Rome.
Transformation of the Republic into the Empire was preceded by horrifying convulsions
of citizen war.
Rome, shaken to the ground, found stability in a new political arrangement created
by Octavian Augustus, which adroitly veiled the dictate of one man under veneer of the
Principate. Historian Edward Gibbon wrote: „To resume, in a few words, the system of the Imperial
government; as it was instituted by Augustus, and maintained by those princes who understood
their own interest and that of the people, it may be defined as an absolute monarchy disguised
by the form of commonwealth.“ 1
In changing world of nascent Roman Empire, no other place underwent more profound
transformation than the City of Rome. Explosive growth of population went hand-in-hand
with shifts in the ethnic and social composure of inhabitants of the metropolis. Ring of legions
guarding „Pax Romana“ eliminated the need for city fortifications. The Great Wall, though
allegedly built by King Servius Tullius, but in reality erected on the basis of order of the Senate
between 378 – 352 B. C.,2 lost protective purpose and preserved only its religious character.
Unceasing migration into the Rome resulted in ever increasing need of living space, of food,
water and other necessities. To secure of all this placed an enormous strain upon engineering
and logistic abilities of city magistrates.
One of the most glaring achievements was Rome´s water system. Aqueducts, in cumulative
length totaling 2000 kilometers, were supplying Rome with some billion liters of drinking
water daily. During the Principate of Augustus this achievement was largely due to work of
Marcus Vipsanius Agrippa. In one year (33 B.C.), as an aedilis,3 he initiated construction of

1

GIBBON, Edward. The decline and fall of the Roman Empire. New York : Harcourt, Brace and Company, 1960, p. 38.

2

CARCOPINO, Jérôme. Daily life in ancient Rome. New Haven, London : Yale University Press, 1975, p. 12.

3

An official empowered to manage infrastructure of city.
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170 public baths, construction of the Julian aqueduct, and facilitated access to water sources
throughout city by drilling of 700 wells, setting-up 500 fountains and 130 reservoirs. 4
More detailed information in regard to the water system of Rome is given by Sextus
Julius Frontinus. In his work, written at the close of the first century A . D., devoted mostly to
a military science, he included the chapter De aquis urbis Romae, describing technicalities
of water distribution in Rome. In this chapter he describes in detail location, length and type
of construction of each aqueduct. He proudly proclaimed value of practicality of Roman
engineering: „Who will venture to compare with these mighty conduits the idle Pyramids, or
the famous but useless works of the Greeks?“ 5
There were, however, significant differences in the access to the water sources. Housing
accommodations in Rome could be divided to two basic types – houses (domus) built for private
use only of one owner and multi-stored buildings (cenacula) with numerous flats (insulae)
rented to tenants. According to the cadastral of buildings existing in Rome (Regionaries) from
the second century A . D., the total number of houses was approximately 1000 and tenant
buildings 46 000.6
In regard to access to the water, houses were in a great advantage – they could tap desired
quantity of water directly from the public wells. This allowed construction of baths and
in some luxurious houses even swimming pools. Cenacula lacked equipment capable of
supplying water to the higher floors. This caused a considerable inconvenience especially
to tenants of top floors.
As in every metropolis, also in Rome there was an extreme scarcity of living space.
Therefore, with a few exceptions, houses were built outside of the city center. Still, only very
rich had a privilege to have a house in Rome. The characteristic domus was constructed as
a sequence of halls usually built in following order: fauces, atrium, alae, triclinium, tablinum.7
Halls were grouped around colonnaded court – peristyle, where, if space was large enough,
a garden was established. 8
Rich did not display their wealth outwardly. The front side of Roman house consisted
of unbroken solid wall. However, inside the house was furnished with an artistic splendor
– floors were made of marble, or tiles, in some cases covered by colorful mosaics. Mosaics,
mostly depicting scenes from mythology, were painstakingly created from multicolored cubes
(tesserae), which preserved their brightness and beauty even today.
The Romans, in contrast to the Greeks, did not created works of art which would command
admiration throughout millennia. But, they appreciated beauty imbedded in marble or bronze
and filled their homes with statues made by Greek artists. Walls served as large canvases for
paintings. Paintings, done as frescos – images painted on freshly plastered wall – covered
the whole walls. This way, according to W. Durant „…the mural became a part of the house, an
integral item in the architectural design.“ 9
Interiors of houses excavated in Pompey, which contain some 3500 preserved frescoes,
though they hardly matched a splendor of luxurious houses of Rome, are still offering an
insight into an artistic embellishment of Roman houses.

4

DURANT, Will. The story of civilisation : part III. Caesar and Christ. New York : Simon and Schuster, 1944, pp. 219-220.

5

DURANT, W. The story..., pp. 327-328.

6

CARCOPINO, J. Daily life..., p. 20.

7

CARCOPINO, J. Daily life..., p. 24.

8

GRANT, Michael. History of Rome. New York : Charles Scribner´s Sons, 1978, p. 160.

9

DURANT, W. The story..., p. 352.
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Not surprisingly, considering their absolute power and command of financial sources,
pinnacle of luxurious living was enjoyed by emperors. An almost incredible prodigality
applied in construction of his palace, fittingly named „The Golden House“ (Domus aurea),
exhibited the Emperor Nero. Gaius Suetonius Tranquillus, a historian writing in the first century
A .D., described Nero´s palace „The entrance hall was large enough to contain a huge statue
of himself, 120 feet high; and the pillared arcade ran for a whole mile. An enormous pool, like
a sea, was surrounded by buildings made to resemble cities, and by landscape garden consisting
of ploughed fields, vineyards, pastures, and woodlands – where every variety of domestic and
wild animal roamed about. Parts of house were overlaid with gold and studded precious stones
and mother-of-pearl. All the dining-rooms had ceilings of fretted ivory, the panes of which could
slide back and let rain of flowers, or of perfume from hidden sprinklers, shower upon his guests…
When a palace had been decorated through in this lavish style, Nero dedicated it, and allegedly
condescended to remark: Good, now I can at last begin to live like a human being!“ 10
The outrageous excesses of Nero´s palace roused a wave of negative sentiments from
Romans. A poem written by poet Martial mirrored these feelings – „Here where the heavenly
colossus has a close view of the stars ... There once shone the hated hall of the cruel king. And one
house took up the whole of Rome. Here where rises the huge mass of the awesome amphitheatre,
in sight of all was Nero´s pool.“ 11
The anger of Romans at Nero´s largesse in building the Golden House was enhanced by
rumors that a catastrophic fire which erupted on July 18, 64 A . D. and destroyed two thirds
of Rome, was started on Emperor´s command. However, Tacitus, an author of a monumental
work depicting history of the Imperial Rome, though very critical to of emperors in general,
abstained from unequivocal blame of Nero: „Whether it was accidental or caused by a criminal
act on the part of the Emperor is uncertain – both versions have supporters… the most terrible
and destructive fire which Rome had ever experienced…began in the Circus, where adjoins the
Palatine and Caelian Hills. Breaking out in shops selling inflammable goods, and fanned by
the wind, the conflagration instantly grew and swept the whole length of Circus.“ 12 Disaster
allegedly roused a bizarre reaction from the Emperor. According to Tacitus „…a rumor spread
that, while the city was burning, Nero had gone on his private stage and, comparing modern
calamities with ancient, had sung of the destruction of Troy“.13
The extent of destruction was catastrophic – of fourteen districts only four remained
undamaged.
But, besides Nero´s quixotic behavior, Tacitus recorded, that there had also been a rational
reaction on part the Emperor. He allegedly issued guidelines for rebuilding of Rome: „Streetfronts were of regulated alignment, streets were broad, and houses built around courtyards.
Their height was restricted, and their frontages protected by colonnades. Nero undertook to erect
these at his own expense… A fixed proportion of every building had to be massive, untimbered
stone from Gabii or Alba (these stones being fireproof). Furthermore, guards were to ensure
a more abundant and extensive public water-supply, hitherto diminished by irregular private
enterprise. House-holders were obliged to keep fire-fighting apparatus in an accessible place;
and semi-detached houses were forbidden – they must have their own walls.“ 14
10 SUETONIUS, Gaius Tranquillus. Twelve Caesars. New York : Viking Pinguin Inc., 1986, p. 229.
11 GRIFFIN, Miriam T. Nero. The end of a dynasty. New Haven, London : Yale University Press, 1985, p. 138. The people of
Rome called excessively big statue of Nero „Colossus“.
12 TACITUS, Cornelius. The Annals of Imperial Rome. New York : Dorset Press, 1984, p. 362.
13 TACITUS, C. The Annals..., p. 362.
14 TACITUS, C. The Annals..., pp. 364-365.
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Rome, however, was not only the city of rich and super rich. Overwhelming share of
inhabitants were people of limited income – laborers, artisans, shop-keepers, street hawkers
and purveyors of hundreds professions. Besides them, there was a mass of people utterly
dependent on various forms of social dole – from free distribution of grain to access to
popular public games. Another significant segment of Rome inhabitants constituted slaves.
The lowest estimation of population of Rome, computed by the German historian Karl
Julius Beloch, was 800 000 inhabitants in time of the early Empire, up to 1,6 million estimated
by another German antiquarian Joachim Marquardt. In the middle between these numbers
estimated size of Roman populace English historian Edward Gibbon.15
All these people were living in already mentioned renting houses – insulae, which were
built to ever increasing heights. Due to extreme height, the stability of insulae became so
perilous, that Octavian Augustus decreed their maximal height to be no more than 20 meters.
Still, scarcity of living space led builders to circumvent this limitation. An example of disregard
for limits was the Insula of Felicula, which became famous by its monstrosity. According
to J. Carcopino, „Despite the edicts of Augustus and Trajan, the audacity of the builders had
redoubled and the Insula of Felicula towered above the Rome of the Antonines like a sky-scraper.“ 16
The urgent need of living space inevitably compromised security of buildings elevated to
such a dizzying heights, especially when builders tried to save costs as much as they could.
Consequently, breakdown of insulae was no exception, turning these shoddy structures into
deadly traps. With the aim to lower the pressure of floors, builders were inserting wooden
beams and this, together with use of other flammable materials, created an almost ideal
conditions for occurrence of fires. Already a bosom fried of Julius Caesar, Marcus Licinius
Crassus, realized that fires, frequently erupting in Rome, could help him to multiply his
wealth. Fire brigades which he established, were the first fire-fighting units in the Roman
history. Crassus bought buildings which were burning and greatly damaged or destroyed by
fire at token price, his squads of fire fighters extinguished fire, and built in place of a burned
building a new insula, which he sold with profit.
The necessity to prevent or at least contain fires led also Augustus to organize vigiles
who were patrolling Rome during night.
Fear of fires could be one of reasons that contributed to a scarcity of furniture in the Roman
dwellings. The principal object of household furnishing was a bed. Poor people contented
themselves with rudimentary beds – a platform built of masonry covered with sheets. Wealthier
persons slept in more elaborate beds, either single ones (lectuli) or double (lecti geniales).
Beds were mostly made of wood, some were cast in bronze. Depending on economic status
of owner, beds could be inlaid with tortoise-shells or gilded with silver or gold.
Unlike in bygone times of early Republic, when a simple fare of bread and vegetables was
everyday meal of Romans, dining becomes a significant event, especially for well-to-do. For
affluent people feasting was a fancy occasion. The guests were ushered into a dining room
(triclinia) by a special servant (nomenclator) where they reclined on coaches positioned around
tables. Each guest obtained a knife and spoons of various shapes. Forks, however, were not
known. Romans ate with their fingers, and cleanness was maintained by frequent washing
of hands. Feast (cena) consisted of a minimal seven courses (fercula): – the hors d´oeuvres
(gustatio), three entrées, two roasts and the dessert (secundae mensae). Meals were washed
down initially with honey wine (mulsum), followed by various wines administered by waiters
(ministratores). Wine, stored in amphorae was poured into a large bowl (cratera) and mixed
15 DURANT, W. The story..., p. 364.
16 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 26.

63

MESTO a
DEJINY
with a certain quantity of water, depending on taste of host. This restraint in the content of
alcohol, however, was compromised by a sort of drinking competition (commissatio) which
started after a dinner. These feasts were not gatherings done in a hurry. They lasted up to
ten hours. Feasting not consisted only from eating and drinking. Entertainment was provided
by a variety of musicians, acrobats and lascivious female dancers.
In many cases these luxurious dinners led to excesses which characterized vanity and
arrogant display of wealth by nouveau riche. Unlike Lucius Licinius Lucullus, who in a true
fashion of connoisseur elevated culinary art to a high level, the Era of Imperial Rome was
rather symbolized by grotesque behavior of newly rich possessing the only one ability – to
make money. A paragon of such a man, a fictitious former slave named Trimalchio, was
immortalized by a caustic satire of Roman historian Petronius in his work the Satiricon.
Samuel Dill, an author of monograph dealing with issues of social life of Rome in the Age of
Emperors, in regard to the Satiricon wrote: „The Satiricon… is full of humorous exaggeration
and wild Aristophanic fun, along with, here and there, very subtle and refined delineation of
character… Petronius, it is clear, enjoyed his work, and, in spite of his contempt for the vulgar
ambition and the coarseness and commonness of Trimalchio´s class, he has a liking for certain
simplicity and honest good nature in Trimalchio.“ 17
The story of Trimalchio epitomized an ascent of a new class – enterprising, inhibition
free and pragmatic freedmen. These people took-up an opportunity offered to them by
a transition of the Roman society – advent of wealth and improved status of slaves which
resulted in a growing number of slaves freed by their masters, who were motivated either by
economic or humanitarian reasons. Freedmen (libertini) cleverly exploit a negative attitude
of privileged Romans toward economic enterprise with the exception of agriculture. The
Senatorial class, as a whole, was prohibited to actively participate on business activities by
a law. Many of them circumvented this exclusion by employing trustworthy slaves who, in
time, became wealthy and could buy not only freedom but also assume important positions
in the Roman society. Coming from humble origins, many of them could not resist temptation
to display their material success in a vulgar manner.
Economic and social success of freedmen irritated Roman patricians, and their behavior,
indicating humble origins, was ridiculed. Petronius´ Satiricon is an artistic reaction, pointing
to intellectual and moral shallowness of freedmen. The story is a description of an opulent
dinner given by Trimalchio, a former slave who made a fortune. During feast Trimalchio
entertains his guests telling them story of his life, whereas choice foods and wines are served
and feast is interspersed by acts of outrageous lewdness. W. Durant characterized the Satiricon
as a masterly satire written by a Roman patrician who was drawing a picture of a mental
world of parvenu – „… we must count it the merciless caricature of the nouveau riche freedman
by a patrician who had never earned his keep. There is no mercy in the book, no tenderness,
no ideal; immorality and corruption are taken for granted, and the life of the underworld is
presented with gusto, without indignation, and without comment. Here the gutter flows directly
into classic literature…“ 18
A great majority of Romans, however, lived in much simpler and less pleasant conditions.
Because cenacula lacked heating and running water, tenants stayed inside as little as possible.
Discomfort was enhanced by an absence of glass windows. Only shutters or hangers stood
in the way of cold during the winter moons.

17 DILL, Samuel. Roman society from Nero to Marcus Aurelius. New York : Meridian Books, 1960, pp. 124, 128.
18 DURANT, W. The story..., pp. 298-299.
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The most valuable space in insula was ground floor called domus. Unlike upper floors,
it had water brought in from public source. It had also a heating system, hypocaustum,
suspended under living quarters and isolated by layer of bricks and pavement of tiles or
marble. Unlike cenacula, domus was equipped with a private restroom, so tenants of domus
were not compelled to use public restroom – forica. On the bassis of excavations in Pompei
and Ostia, J. Carcopino described foricae of Rome as a places which, to us, shockingly lacked
a privacy: „The Roman forica was public in full sense of the term…People met there, conversed,
and exchanged invitations to dinner without embarrassment.“ 19
The Romans spent most of their time outside houses in streets, workshops, baths, theatres
or amphitheaters. Despite the low opinion in regard to manual work held by upper strata of the
Roman society, Rome was a humming hive of laborious activity. Retail stores and workshops
of artisans were mostly located in first floors of buildings.
Similarly like cramped conditions in private dwellings, neither the streets of Rome offered
much space. In contrast to network of excellent consular roads connecting provinces with the
Capital, streets of Rome formed a web of convoluted and twisted passages built haphazardly
without an unified design. This disorderly lay-out is even more surprising when we take to
consideration that their total length was imposing – almost 90 kilometers in time of the
Emperor Vespasian. To cite J. Carcopino: „Among all the innumerable streets of Rome, only
two inside the old Republican Wall could justly claim the name of via. They were Via Sacra and
the Via Nova, which respectively crossed and flanked the Forum…“ 20
In comparison to the consular roads, which were wide up-to 6, 50 meters, city streets were
mere passages. Especially the itinera could be used only by men on foot. Little broader actus
allowed transport of one cart. Only viae, such as mentioned Via Sacra and Via Nova, permitted
two carts to pass each other. A majority of streets was slightly narrower than three meters.
Their nearness, though made traffic difficult, offered also a consolation. The streets, shaded
by protruding balconies from buildings which lineated streets on both sides, were this way
to certain extent protected from scorching sun during hot summers.
To maintain cleanness of streets, if traffic should flow at all, was imperative. Already
Julius Caesar ordered owners of building to keep front of their property meticulously clean.
Ignoring this order resulted in a severe penalty. Streets of Rome lacked lighting and after
nightfall passages were immersed into darkness. This facilitated spreading of crime, only
insufficiently fought-of by sentries of armed watchmen.
The commotion of people in congested Rome was so intensive, that carriages and
transports of any kind were prohibited during day. Only after dark an immense number of
vehicles entered Rome´s streets, causing incessant noise during the whole night. That this
noisy rumbling was robbing Romans of sleep, testifies Juvenal in his epigram: „The crossing
of wagons in the narrow streets, the swearing of drovers brought to a standstill, would snatch
sleep from a sea-calf to Emperor Claudius himself.“ 21 There were, however, a few exceptions
when vehicles were allowed into streets during day – on days of religious ceremonies the
Vestales and the Flamines were driven during processions in chariots. Also a person awarded
with highest honor – a triumph, enjoyed triumphal procession in a festive chariot. Rich, who
refused to bear a discomfort of walking through a mass of commoners, were traveling in
litters carried by slaves.

19 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 41.
20 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 45.
21 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 50.
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What brought crowds of Romans into a dusty swelter of congested roads? – reason was
same like today – shopping. In the Era of Emperors, the City of Rome became a magnet
absorbing products of the whole Empire. A global nature of market which was to disposal of
Romans fittingly characterized Aelius Aristides: „Whoever wishes to see all the goods of the
world, must either journey throughout the word or stay in Rome.“ 22
It is beyond the scope of this paper to describe all products and their places of origin which
filled the markets of Rome. So, at least, here is a concise overview of the goods offered to
customers who could afford it. We start with products of Italy. The destruction of Carthage
and devastation of its fertile latifundia made Italy the primary source of wine and olive oil.
Italy produced also all kinds of vegetables. Meat, in early Rome more rarity than a daily fare,
lost status of luxury and become part of daily diet for a growing number of city dwellers.
This was possible by a huge scale of cattle breading, which contributed to decline of prices
for beef, cheese and leather. In these large farms labored hundreds, in some cases thousands
of slaves.23
A majority of goods came not only from various regions of the Empire, but also from
distant countries such as Parthia, India and even China. From Africa was imported ivory, rare
marbles, valuable woods, pearls, spices, obsidian, wild animals and slaves. Spain enriched
emporiums of Rome with silver, gold, lead, tin, iron, cork, horses, oysters and other products.
Germany offered furs, amber and slaves. From Greece was shipped silk, wines, honey, marble,
emeralds and artworks of excellent quality. Merchants of Arabia sell spices, myrrh, cinnamon
and precious stones. Egypt was a chief exporter of papyrus, corn, granite, basalt, alabaster
and porphyry. From a remote India were imported spices, precious stones and elephants.
One of the most valuable articles, equal in price to gold, was silk brought from China.24 And
list could go on and on. Quest for luxuries superseded bygone simplicity. The long peace,
the safety of the seas, and the freedom of trade, had made Rome the entrepot for desired
products and the delicacies of every land from the British Channel to the Ganges. According
to S. Dill, besides priceless works of art imported were also rare building materials – „Palaces
extending almost over the area of a town, were adorned with marbles from the quarries of Paros,
Laconia, Phrygia, or Numidia, with gilded ceilings and curious panels changing with the courses
of the banquet, with hundreds of tables of citrus-wood, resting on pillars of ivory, each costing
a moderate fortune, with priceless bronzes and masterpieces of ancient plate.“ 25
Because a majority of wares came to Rome from outside, trade and service economy were
preponderant. Flow of merchandise poured into the city through ports of Ostia, Portus and
emporium located beneath Aventine. Imported goods were placed in large store-houses
(horrea), which specialized in various types of merchandise. For example, horrea chartaria
had been used for storing papyrus and parchment; horrea candelaria was a warehouse where
candles, torches and other flammable materials were stored. Some of them were huge – horrea
Galbae, which stored tabernae used for transport of wives and oil, covered an area of three
hectares. There were, also horrea which could be characterized as general stores, containing
all sorts of goods. Variety and large quantity of merchandise had been imported to Rome by
wholesale companies – magnarii, which had an important role in supplying city with corn,
oil and wine. Shipping was controlled by domini navium, who operated fleets of merchant
ships. Uninterrupted flow of merchandise to Rome was possible thanks to security of sea
22 DURANT, W. The story..., p. 328.
23 GRANT, M. History of Rome..., p. 163.
24 DURANT, W. The story..., pp. 328-329.
25 DILL, S. Roman society..., p. 66.
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transport. Since Octavian, Romans could declare Mediterranean Sea to be truly the „Mare
Nostrum“. Besides large entrepreneurs, economy of Rome was consisted mainly of thousands
retail sellers, tavern-keepers, bakers and shop owners filling-up streets.
Nor manufacturers were absent in the city. Professions ranged from makers of goods for
every-day use, such as the shoemakers (sutores), the carpenters and cabinet-makers (citrarii),
the metal workers (fabric ferrarii), the rope makers (restiones) to producers of luxurious
articles – the jewelers (aurifices) and goldsmiths (brattarii inauratores). A significant share of
city trade was carried also by vendors selling fruits, vegetables, meats and other foodstuffs.26
Security and relative cheapness of travel enabled the rise of tourism of almost modern
proportions. Intellectuals enamored of philosophy travelled to Athens or Rhodes. In Egypt
pyramids and gigantic monuments cut of stone filled with awe Romans similarly as they are
astonishing to tourists of our age.
To carry-on these complex and dynamic economical activities was possible thanks to
an intricate financial system. According to W. Durant „ ...we must consider the Roman fiscal
system one of the most successful and stable in history. For the two centuries a single monetary
standard was honored throughout Empire; and with this stable medium investment and trade
flourished as never before in the memory of men.“ 27
Despite occasional disruptions caused by wastefulness of some emperors, such as Nero´s
irresponsible profligacy, several factors contributed to the growth of economy and rise of
standard of living. The most important precondition for prosperity was peace. From Octavian
Augustus till Marcus Aurelius, the Empire was protected against devastating incursions
of barbarian hordes. Limes Romanus and Hadrian´s wall screened northern and western
boundaries. Eastern and southern provinces were protected by a ring of legions. During
the reign of the Emperor Trajan a new round of expansion was ushered, resulting in the
greatest territorial expansion in Rome´s history. Gold from conquered Dacia and Parthia
allowed Trajan to enact ambitious building activity. Almost non-existent language barriers and
minimal interference of state also contributed to an economic prosperity. A significant tonic
to economic enterprise was the sophisticated legal system, which even today is a valuable
source and inspiration in the sphere of law.
Vibrant economic life required a sufficient inflow of money. From modest origins of
money-changers, a complex system developed, capable of financing business enterprises
throughout the Roman realm and beyond. Travelers´ checks, bills of exchange and interest
bearing deposits created conditions for complex business activities not known again till the
nineteenth century.
The economic boom, however, had a serious weakness – import and export of goods was
not balanced. The City of Rome heavily contributed to the dominance of exports over imports.
The high standard of living enjoyed by a sizeable segment of Rome´s populace was financed
primarily by taxation of provinces. The privileged position of Rome could be maintained only
till the Empire was strong enough to keep this unjust arrangement in place. Even during Rome´s
supremacy a scarcity of precious metals, which were exported as a payment for luxuries from
abroad, contributed to a deprecation of currency. Dearth of precious metals led to economic
disruptions and was one of the reasons of Rome´s downfall.
A sizeable share of expenses constituted financing of a social welfare and entertainment
provided for the populace of Rome. Famous expression „Panem et circenses“ became in the
Era of Imperial Rome a reality.
26 CARCOPINO, J. Daily life..., pp. 178-179.
27 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 331.
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In regard to recipients of free assistance, J. Carcopino, citing Martial, estimated, „…that the
number of persons receiving the public assistance rose in the course of the second century from
150 000 to 175 000 ... If we accept Martial´s estimate of an average of five mouths per family, the
total number must have been between 600 000 to 700 000…Directly or indirectly then, at least
one third and possibly one half of the population of the city lived on public charity.“ 28 Admitting
that these figures are approximately correct, the conclusion must be that Rome during the
Imperial Era was unquestionably the city with the most extensive social welfare in history.
But generosity of state was not the only benefit enjoyed by Romans. One of the pillars of
social structure regulating relations between affluent and needy was a deeply rooted system
of a mutual relationship between a patronus and a cliens. The moral duty of patron was to
provide a protection for his clientes, offer him his hospitality, share his table with him and,
in case of need, to provide client with food (sportula) or gift of money. The loftier position
in the social pyramid, the more clientes patronus would have. Visits paid to patronus were
done in the mornings. These events were regulated by a strict etiquette. In houses of very
rich clients were admitted according to their social status – „…clientes were bound to wait their
turn patiently, and this depended not on the order of their arrival but on their social status; the
praetor came before the tribune, the eques29 before the plain citizen, the freedman before the
slave…Finally the client had to take great care in addressing his patron by title of dominus“.30
Another important feature of this system was its universality. No matter how socially elevated
was a Roman, it always had been someone to whom he was in a position of a cliens. A specific
feature of this chain of dependency was that it was exclusively reserved for men. Whereas
generally the relation patron – client had an economic function, in cases of well to do it was
primarily a social and political relation.
It would seem that in such a generous welfare system, motivation to work would be rare.
Surprisingly, it was no so. The driving force behind economic activities of Rome, as was
already mentioned, became primarily a new class of people – freedmen. Increasing numbers
and growing social significance of these people were a result of changes in status of slaves.
With softening and more humane attitude to slaves, a practice of manumission, that is freeing
slaves, became a common occasion and had been socially accepted. According to S. Dill, „in
the establishment of the magistrates and priests; a considerable number even of the knights
and Senate drew their origin from this source… In the reigns of Claudius and Nero especially,
freedmen rose to the highest places in the imperial service“.31
The Emperor Claudius delegated to freedmen basically all business of the government.
The state bureaucracy, not very different from modern governments, was divided into four
departments – ministry of foreign affaires (ab epistulis) was headed by freedman Narcissus;
treasury (ab fiscus) administered freedman Pallas; department dealing with petitions (ab
libellis) was led by freedman Callistus. Only office of attorney general (ab cognitionibus)
was not run by a freedman. The results of this revolution were mixed – „The bureaucracy had
improved administration and had made a thousand new openings for corruption. Narcissus and
Pallas were excellent executives, who considered their salaries unequal to their merits. To make up
a difference, they sold offices extorted bribes by threats and brought charges against men whose
estates they wished to conf iscate. They ended by being the richest individuals in all antiquity.“ 32
28 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 65.
29 Members of the equestrian class.
30 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 172.
31 DILL, S. Roman society..., p. 101.
32 DURANT, W. The story..., p. 271.
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Wealth paved a way for import of luxurious articles. Besides expensive rarities, Rome
became a destination for countless objects of art. It is surprising that Romans, people so stern,
became avid collectors of sublimed Greek art. The transition of Rome from Spartan simplicity
to the most luxurious city in the antiquity went hand-in-hand with military conquests of
Greece and Hellenized East. Roman generals were convinced that a legitimate reward of
victory was the right to despoil conquered countries of their artistic treasures. An illustrative
example of this approach is conquest of Corinth in 146 B. C. The same year when Carthage
was utterly destroyed, Roman general Lucius Mummius Achaicus defeated the Achaean
League, burned Corinth to the ground and brought all works of art treasures accumulated by
this rich city throughout centuries to Rome. Rapacious generals and governors of provinces
confiscated valuables, including objects of art everywhere.
However, not all artworks brought to Rome were stolen. Countless copies created by
famous Greek sculptors which beautified forums, palaces and dwellings of well-to-do had
been imported from Greece or made in Rome. Roman leaders became devoted collectors
of the Greek art. Aristocratic Lucius Cornelius Sulla and champion of plebeians Gaius Julius
Caesar were enamored in creations of Greek masters. Greek artists, encouraged by a growing
interest in the Greek art, flocked into Rome. Caesar commissioned Greek sculptor Arcesilaus
to create a statue of the Venus Genetrix. Caesar´s love of beauty in various forms was well
known. Suetonius, with a tinge of reproach, wrote: „Pearls seem to have been the lure that
prompted his invasion of Britain…and he was also a keen collector of gems, carvings, statues,
and Old Masters.“ 33 But the most infatuated by Greek art was extravagant and in the final
phase of his reign, clearly derailed Emperor Nero. However, in the case of Nero, it was not
only interest of a typical art collector. He considered himself to be one of the most gifted
artists ever lived. Writing, painting, music and theatrical performances – nothing was strange
to this impresario on throne. He also loved a chariot-racing, a dangerous sport on which he
participated personally. Suetonius reported that: „He inaugurated the Neronia, a festival of
competition in music, gymnastics, and horsemanship modeled on the Greek ones and held
every five years…“ 34 As self-proclaimed artist, he was craving for recognition. Romans were
astonished to see their Emperor play Hercules, Oidipus, Oresters and other mythical Greek
heros on a stage. The Senate was horrified, but populace welcomed these performance
and Nero´s popularity actually increased. Humiliation of the Senate culminated when Nero
coerced some of senators to join him in performances as actors, musicians, charioteers and
gladiators. Paradoxically, Nero, one of the bloodiest murderers, who ordered killing his own
mother, decreed a prohibition of gladiatorial combats to death.
Infatuated by the Greek life style, he decided to participate on the Olympic games in year
66 A . D. Decision to take an active part on horse races almost resulted in his death, when he
was ejected from a chariot. Even though he gave up race before end, judges awarded him
a crown of victory. According to Durant, „Overcome with happiness when the crowd applauded
him, he announced that thereafter not only Athens and Sparta, but all Greece should be free – i. e.,
exempt from any tribute to Rome.“ 35 The love between the Greeks and Emperor achieved idyllic
proportions after Greek cities concentrated games to one year so Nero could participate on
all of them. He competed in Pythian, Nemean and Isthmian games, singing, acting and took

33 SUETONIUS, G. T. Twelve Caesars..., p. 34.
34 SUETONIUS, G. T. Twelve Caesars..., p. 219.
35 DURANT, W. The story..., p. 283.
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part on gymnastic disciplines. He perceived himself to be an artist even in the moment of
his death. „What an artist dies in me!“ 36 he allegedly uttered before he died.
An admirer of Greek culture was also the Emperor Publius Aelius Hadrian. Unlike Nero,
Hadrian´s reverence of Greek culture was predominantly focused upon philosophy. But Hadrian
was cognizant also of Greek medicine and art. His love of a cradle of the Greek civilization
– Athens, he demonstrated by three visits.37 He supported Athens financially and simplified
the archaic and almost unintelligible legal code, which impeded court proceedings in the
city. In judgment of Hadrian´s biographer Royston Lambert: „No Emperor had done more for
Hellas than Hadrian and none had been so ubiquitously visible…From year 128, it has been
said, Hadrian belonged wholly to the east, putting all his creative energies into the revival and
expansion of Hellenism.“ 38
However, he never let his artistic and intellectual inclinations to divert him from supreme
duty as administrator of the Empire. On the contrary, despite his fill-Hellenism, for which
he, as a young boy, was given the nickname „Graeculus“ – a little Greek, he was firstly the
Roman Emperor and only then an admirer of the Greek culture and beneficiary of Greek
cities. Hadrian was statesmen, and, when it was necessary a warrior, but also an enthusiastic
builder. He enacted construction of several exceptional monuments. W. Durant supposed
that „Probably Hadrian himself designed the double-apsed temple to Venus and Roma which
rose opposite to Colosseum… The temple was notable in several particulars: it was the largest
in Rome; it had two cellars, one for each of the gods, who sat back to back on incommunicative
thrones, and its vaulted roof of gold-plated bronze tiles was among the most brilliant sights of
the city.“ 39 But, W. Durant opined that „His most famous construction was the Pantheon-the
best preserved building of the ancient world…The coffered dome, rising inward from the top of
the walls, was the supreme triumph of Roman engineering. It was erected by pouring concrete
into ribbed sections and letting the whole congeal into one solid mass.“ 40
Still, despite overwhelming influence of the Greek artistic cannon, idealizing humans
to such a degree that they were more like gods than people, Roman respect for a realistic,
occasionally even repulsive nature of life prevailed in a portrait sculpture of the Imperial Era.
Romans, with their down-to-earth attitude felt no need to beautify their features and from
portrait busts and effigies they are coming to us as they looked two millennia ago.
The durability of bronze and stone, materials which were used for statues, preserved,
at least partially, artistic achievements of sculptors working in the Era of Emperors. This,
unfortunately, was not so in the case of paintings. We know about highly esteemed painters
such as Apelles, Polygnotus, Protogenes and Zeuxis, but paintings, with exception of frescos
and mosaics, became victims of their fragility and time.
Specific, but of a high historic and artistic value were portraits on coins. M. Grant noted
the triumph of realistic approach over sycophantic distortion in a portrait of Vespasian: „Under
Vespasian, portrait sculptors and coin engravers had to rise to a new challenge – an emperor
who belonged to an unpretentious social class and wanted show it. Some artists, it is true, tried

36 DURANT, W. The story..., p. 284.
37 LISSNER, Ivar. The Caesars. Might and Madness. New York : G. P. Putnam´s Sons, 1958, p. 189.
38 LAMBERT, Royston. Beloved and God. The story of Hadrian and Antinous. Secaucus, New Jersey : Meadowland Books,
1988, 108-109.
39 DURANT, W. The story..., p. 421.
40 DURANT, W. The story..., s 421.
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to iron out his rugged, whimsical features into something more orthodox. But others depicted
them exactly as they were, or even added a touch of amusing caricature.“ 41
Masterly examples of Roman realistic sculpture were „histories“ cut in stone. A true
masterpiece of realistic carving to stone is a story of war with the Dacian King Decebalus,
victoriously ended by the Emperor Trajan. A ruthless war with determined enemy of Rome
is depicted on pillar erected as a memory of this bloody struggle. The Column of Trajan is
a monumental memorial, rising above the Forum Traianum to height almost 30 meters, made
of 17 marble cylinders 3,7 meters thick. The cylinders were carved from blocs of marble each
weighting approximately 50 tons. The heavy pieces of stone were transferred from a distant
island of Pharos to Rome. According to W. Durant „…they were shipped to port of Ostia, drawn
against the current up to river, and were moved by rollers up the bank and through streets to
their site.“ 42
Pillar is covered by 124 panels lined-up in a spiral form. The number of cylinders of
which the pillar consists is impossible to determine exactly, their number vary from 19 to
23 marble blocks. A story of two campaigns led by Trajan into Dacia, in a chronological
sequence of events, evolves into a drama richly illustrated by 2500 figures – Dacians and
Romans clashed in a mortal combat. In front of observer individual events of this war are
unfolding in such a detail and precision, that the Column of Trajan, besides its unique artistic
value, is a supremely valuable source of information about the war with Decebal.
Similarly informative is the Arch of the Emperor Titus, commemorating the victory of Titus
over the Jews. In his description of the monument M. Grant valued „…a vigorous interplay
of light and shade (which) appears on a relief upon the inner face of the Arch of Titus of Rome,
depicting soldiers carrying the spoils taken from the Jerusalem Temple in A. D. 70; the artist
creates the illusion that the procession is viewed through an open frame, silhouetted against
the sky.“ 43
Beside memorials, Rome was a home of numerous monumental, but at the same time
highly practical buildings which enabled Romans to enjoy bathing. Not until twentieth century
personal cleanness achieved such a high standard as in the Era of Empire. And, naturally, the
highest concentration of spas was in the Rome. This was possible thanks to, on one side of
an abundant supply of water brought to the city by several aqueducts, but also thanks to
a generous support of emperors, who financed construction of these grandiose buildings.
The first public baths – thermae (hot water) appeared in Rome during the second century
B. C. End of bloody civil wars and economic boom ushered by the Principate was a period of
establishment of numerous public baths. In 33 B. C., when Agrippa took a census of baths,
there were 170 of them in Rome. 44 In fourth century A . D., according to W. Durant, Romans
could bathe in 856 public spas and 1352 swimming pools. Initially, thermae were privately
owned, but fee was very low and entry was free for children. Agrippa made the first step
to provide a free entry to all Romans – „In order to mark his term of office by a sensational
act of generosity he undertook to pay entrance fees for the year of his aedileship. Not long
after he founded thermae which bear his name, and these were to be free in perpetuity. This
was a revolutionary principle in keeping with the paternal role which the empire had assumed
toward the masses.“ 45
41 GRANT, M. History of Rome..., p. 305.
42 DURANT, W. The story..., p. 411.
43 GRANT, M. History of Rome..., p. 307.
44 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 255.
45 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 255.
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Emperors considered a necessity to provide Romans with pleasure of free bathing in
luxurious thermae as a means to foster their popularity. Nero built baths at the Campus
Martius which had a capacity 1600 visitors. Near the Colosseum were located thermae built
by Titus. Trajan, Caracalla, Alexander Severus, Diocletian and Constantine followed the
suit. W. Durant described individual procedures, which had made the bathing a state of art:
„Passing to the baths proper, the citizen entered the tepidarium – in this case a warm-air room;
thence he went on to the calidarium, or hot-air room; if he wished to perspire still more freely,
he moved into the laconicum, and gasped in superheated steam. Then he took a warm bath and
washed himself with a novelty learned from the Gauls – soap, made from tallow and the ashes
of the beech or the elm. The bather progressed to the frigidarium and took a cold bath; he might
also dip into piscine, or swimming pool. Then he had himself rubbed with some oil or ointment,
usually made from the olive; this was not washed off, but merely scrapped off with a strigil and
dried with a towel.“ 46
The size of thermae was imposing. Considering the congestion of Rome, it is almost
incredible that so much space was given to the spas. For example, Caracallas bathing complex
covered 11 hectares and Diocletian baths spread on 13 hectares. The expression „bathing
complex“ is justified because thermae did not serve to bathing only. The principal building,
constructed in quadrilateral shape, was surrounded by a chain of shops. The internal space
was filled-up by gymnasiums and massage rooms. Besides individual physical activities such
as jumping, hurling the disc and running, also collective games were popular. Romans played
with balls of different size. Popular was also a game reminding modern tennis, except that
instead rockets, outstretched palms of hands were used. Visitors of spas could complement
care for body with cultural activities. Guests had access to libraries and could borrow books
– volumina, which could be red in reading rooms. There were also exedrae – rooms designed
for discussion, listening arguments of philosophers and verses of poets. Visitors could enjoy
music concerts and exhibitions organized in art galleries.
Thanks to a large number and size of spas, Romans could devote their time to bathing and
socializing in these luxurious facilities. The result was that „... the Roman people had contracted
the habit of attending the baths daily and pending the greater part of their leisure there.“ 47
Thermae served both sexes without any form of discrimination. Women, who preferred
to bathe without presence of men, could go to balneae, furnished exclusively for women.
However, with increasing number of people who spent part of day in spas, free intermixing
of undressed men and women inevitably led to a promiscuous behavior. To curb spreading of
scandals, the Emperor Hadrian issued a decree ordering seclusion of sexes in the baths. Despite
separation, thermae offered opportunities to indulge also in other pleasures than bathing
only. As J. Carcopino ascertained, „It is all too well established that there lurked under the stately
porticoes vendors of food and drink and procures of both sexes; that many congregated there to
overeat and drink and indulge other disreputable tastes.“48 However, in the final conclusion, he
has words of praise on mass habit of bathing by Romans arguing that „… the Romans learned
to admire physical cleanness, useful sports, and culture; and thus for many generations they
had kept decadence at bay…“ 49
Bathing was not the only pleasure accessible to people of Rome. Various forms of public
entertainment could flourish because number of holidays was steadily increasing. In the
46 DURANT, W. The story..., p. 375.
47 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 257.
48 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 263.
49 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 263.
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second half of the forth century A .D. the total number of holidays amounted to 175. During
dies fasti business activities could be conducting without hindrance. Dies nefasti, however,
were excluded from commercial activities and selected as feriae – public holidays or ludi –
public games. The origin of the oldest public games – Ludi Romani has its origin in the fourth
century B. C., a more that a century later were founded Ludi Plebei, still of later date were
established Ludi Apollinares, Ludi Cereales, Ludi Megalenses and Ludi Florales consecrated
to various deities. The religious devotion, which characterized ludi in the Era of the Republic
receded and festivals became more secular and focused on entertainment.
With emergence of powerful personalities at the close of the Republic, a new type of public
games had been established. Lucius Cornelius Sulla started a tradition of ludi celebrated in
honor of his victories – Ludi Victoriae Sullanae. Julius Caesar followed by establishing Ludi
Victoriae Caesaris. Similarly, Octavian Augustus founded Ludi Fortunae Reducis and his spouse
Livia added Ludi Palatini. J. Carcopino ascertained that already „…at the time of Claudius the
Roman calendar contained 159 days expressly marked as holidays, of which 93 were devoted
to games given at public expense.“ 50 S. Dill calculated growing number of days reserved for
public games during centuries after Augustus: „The number of days which were annually given
up to games and spectacle at Rome rose from 66 in the reign of Augustus to 135 in the reign
of M. Aurelius, and to 175, or more, in the fourth century.“ 51 So many days reserved for games
allowed, actually required, a variety of spectacles capable to attract and amuse masses.
From all sorts of entertainment, only a modest degree of popularity attracted theatres. In
the Imperial Era theatres became a playground of mimes. The intricacy of plot and scenery
receded to a simpler taste of crowd appreciating more erotically toned mimocry. W. Durant
summed-up this development: „Tired of dramas in ancient and pompous verse, Rome welcomed
the new art, thrilled to the grace and skill of the actors, enjoyed the gorgeousness of their
costumes, the splendor or humor of their masks…“ 52
Popular became plays performed by – mime (mimus). Mimes, unlike actors in the classis
plays, had no masks and stories of plays reflected a real life in somewhat farcical fashion.
Some of mimes, with the aim to attract spectators, sank into a lewdness and cruelty. Because
twisted portraiture of life and exhibitions of bloody scenes, Carcopino´s have a serious
reservations to this type of entertainment: „As the mime reached the height of its achievement,
it drove humanity as well as art off the Roman stage. It plumbed the depths of a perversion which
had conquered the masses of the capital.“ 53
Precursor of our modern sport events were athletic competitions of the traditional Greek
disciplines – throwing of discus, running, wrestling and boxing. Athletic disciplines were the
Greek invention and even in Rome a majority of competitors were Greeks. The most ruthless
was boxing. Pugilists, catering to Roman taste for merciless fight, used gloves reinforced with
iron rings. These fights were bloody and frequently ended with serious injuries.
A truly adrenaline sport, capable of ejecting spectators from their seats, were the horse
races. There were two types of these exciting competitions – either races of horses with
jockeys, or chariots driven by two, three or four horses in line. Competitive spirit was enhanced
by establishment of clubs of jockeys and charioteers wearing distinctive colors – red, blue,
green and white. Each club had enthusiastic fans. Thrill was amplified by placing bets,
frequently of exorbitant sums.
50 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 205.
51 DILL, S. Roman society..., p. 234.
52 DURANT, W. The story..., pp. 378-379.
53 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 231.
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A history of horse racing spanned centuries before the Imperial Era. In year 221 B. C.
censor Flaminius Nepos built the Circus Flaminius near site where Palazzo Caetani stays
today. Its dimensions were truly imposing – 400 meters long and 260 meters wide. Smaller
hippodrome – the Circus Gai built by the Emperor Caligula on the site of Vatican, measured
180 by 90 meters. A veritable wonder of architecture was the Circus Maximus, constructed
between the Palatine and the Aventine. The gigantic oval measuring 600 by 200 meters was
delineated by three arcades superimposed in the same way like arcades of the Colosseum.
In the middle of the racing arena was a narrow island – spine (spina) approximately three
hundred meters long, embellished by statues. At each end of the spina were placed circular
pillars (metae), which marked finishing line.54 Octavian Augustus had no qualms to take from
Egypt the obelisk of Rameses II and, after arduous journey to Rome, placed it in the centre
of the Circus Maximus. The lowest tier of seats, reserved to the Roman elite, was of marble,
higher strata was filled with wooden seats and the highest platform was for standing only.
According to the Regionaria of fourth century, the Circus Maximus could accommodate an
incredible number of 385 000 spectators.55
The signal to start a race was given by the presiding praetor or the aedilis who tossed
a white napkin into the area. The number of races, each of seven laps, gradually increased
and during the Principate there were usually a dozen a day.56
Races were extremely dangerous, but generous rewards of money and celebrity status was
a winners reward. Jockeys and charioteers enjoyed popularity comparable to the top sportmen
of today. Some of them won races more than thousand times. According to W. Durant, „At home,
in school, at lectures, in the forums, half the talk was about favorite jockeys and charioteers;
their pictures were everywhere, their victories were announced in the Acta Diurna, some of them
made great fortunes, some had statues raised to them in public squares.“ 57 If we can believe to
contemporary records, several jockeys were exceptionally successful. A charioteer named
Scopus allegedly had been victorious over two thousand times, Pompeius Musclosus three
and half thousand times. These victories made them fabulously rich. Diocles who, after having
competed 4257 times and won the 1462 victories, had the wisdom to retire from the arena
in 150 A . D. with a fortune of 35 million sesterces.58 However, excitement of races, sweet
feeling of triumph and rich financial reward came at price. Determination to snatch a victory,
no matter what, resulted frequently in horrifying accidents. Few of charioteers lived long
enough to celebrate thirtieth birthday.
J. Carcopino characterized the races which so strongly roused emotions of Romans, as
a substitute to political struggles of the Republic: „The excitement which people had sought
in politics they sought now in the races. Their stakes were laid no longer in the Forum but in the
circus, whose „factions“ had become a substitute for the ancient political parties. This mania
was unquestionably the symbol of a moral decline…“ 59
On the scale of popularity, second to none were gladiatorial games. This immensely
popular type of entertainment is to us unquestionably the most controversial in regard to at
least rudimental standards of humanity. For Romans, however, games were an integral part of
54 DURANT, W. The story..., p. 383.
55 CARCOPINO, J. Daily life..., pp. 214-215.
56 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 215.
57 Acta Diurna (Daily Doings) were a sort of newspapers. It originated as a source of news by decision of Gaius Julius
Caesar to inform Romans about proceedings in Senate via posting reports on walls. DURANT, W. The story..., p. 384.
58 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 219.
59 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 221.
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life style and were so popular that emperors were willing to spare no money to finance them.
Gladiator games were not an invention of the Imperial Era. Already in the second century B. C.
games were popular in Rome. Growing corruption during the final decades of the Republic
found an outlet in organizing gladiator games by rich individuals as a way to gain popularity.
The Senate tried to stop this controversial tactic by excluding from canvassing for public
office any person who financed this type of spectacles. However, with fading power of the
Senate, this decree became increasingly ignored.
Traditionally, the combats of gladiators were carried on in temporary structures erected
on the Forum and after games ended they were dismantled. The construction of the first
permanent amphitheater financed a friend of Octavian Augustus, C. Statilius in 29 B. C. The
amphitheater became a victim of destructive fire which erupted in 64 A . D.
Reflecting the need for a new amphitheater, the Emperor Vespasian initiated construction
of building which became one of the landmarks of Rome for millennia to come. Vespasian
died during construction and amphitheater was finished by his son Titus. We know this
monumental edifice as the Colosseum. There is no question that this name is well deserved,
but originally it was called the Flavian Amphitheater. The name Colosseum gained after the
monumental statue of Nero, which stood nearby. According M. Grant, „…this amphitheater,
the earliest in the city to be built completely of stone, remains, for all its horrific purpose, one
of the most marvelous buildings in the world.“ 60
The Colosseum, constructed almost two thousand years ago, withstood vicissitudes of
history, incursions of barbarian hordes and rapaciousness of Renaissance nobles, who used
amphitheatre as a quarry.
The Flavian Amphitheatr could not accommodate as many spectators as the Circus Maximus,
in this type of building it would be impossible, but nevertheless 45 000 persons could be
seated there and in addition 5000 visitors could watch games if they were contended to stay.
Technically, the Colosseum was the most complex and advanced building in the whole Rome
and most likely in the whole Empire.
The lasting durability of building was achieved by use of hard travertine cut from quarries
located in Tivoli. To facilitate transport of heavy blocks, a special road was built. The Colosseum
has an oval shape measuring 188 by 156 meters. Its three superimposed tiers of arcades and
fourth tier made by a solid wall, had a total height of 57 meters. The first row of marble seats,
situated four meters above arena, was protected by a bronze balustrade. These places were
reserved for privileged visitors. The division of seats was strictly in observance of a social
status of spectators. The Emperors and their suites were seated at the center of one of the
longer sites, directly opposite to the section reserved for state dignitaries and persons who
financially contributed to organization of games. Directly above protective wall were seats
of senators. Above the Roman elite, divided into three segments, were sits accessible to
a general public. The Colosseum had no roof, but combatants and spectators were sheltered
by a gigantic awning (velaria). In the underground chambers were located, where animals had
been kept. A quick transport to the fighting arena was provided by elevators. The fighting
arena, measuring 86 by 54 meters, was a wooden floor covered by a layer of sand.
Games carried out in the Colosseum were cruel, sadistic and nerve-wrecking. However,
they were not more perverted than public executions frequently accompanied with use of
hideous torture or burning alive, which were common in the Middle Ages. The main difference
is only a spectacular nature of bloody entertainment, in which Romans found such a deplorable
infatuation.
60 GRANT, M. History of Rome..., p. 317.
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Romans deflected contemporary criticism with an argument that gladiators were content
with their fate. Actually, some men became gladiators voluntarily. Combat in the arena to
death was the ultimate adrenaline experience and some gladiators were depended on it. There
were other motives to fight. Exceptionally good fighter could become a hero of crowds and
gain fame, wealth and freedom. That the lure of combat was real, testified Suetonius – „Even
Roman knights sometimes took part in stage-plays and gladiatorial shows until a Senatorial
decree put an end to the practice.“ 61
Gladiators were professionals, highly specialized fighters. To train a gladiator took a long
time and it was expensive. Special schools (ludus gladiatorius), owned by lanistae were
managed in a similar way like training camps for elite soldiers. Discipline was enforced
ruthlessly, they were punished for the slightest offence, but regardless of their origin, they
had been equal to each other, collectively created familia gladiatoria and only distinction was
their fighting skills. Each gladiator was carefully evaluated in regard to his ability to excel
in particular type of combat. There were the „Samnites“ fighting with shield (scutum) and
sword (spatha), the „Thracians“ who went into combat armed with round shield (parma) and
dagger (sica), the „Retiarii“ whose weapons were a net and a trident. Gladiators trained to
fight wild animals were called bestiarii. S. Dill noted the controversial status of gladiators:
„The gladiator had, indeed, to submit to fearful perils and a cruel discipline…Yet the profession
must have had some powerful attractions. Some of the emperors, Titus and Hadrian, themselves
took a pleasure in the gladiatorial exercises. Commodus, as if to confirm the scandal about his
parentage, 62 actually descended into the arena, and imperial example was followed by men of
high rank…The splendor of the arms, the ostentatious pomp of the scene of combat, the applause
of thousand of spectators on the crowded benches, the fascination of danger, all this invested
the cruel craft with a false glory.“ 63
Drama of deadly fights had a theatrical prelude. Combats were preceded by a march of
gladiators, who paraded around arena, dressed in festive purple robes – chlamys. Approaching
to emperor´s lodge, they raised right hand as a sign of homage and uttered infamous salute
– „Ave Imperator, morituri te salutant!“ After festive march of gladiators was over, weapons
undergo a careful inspection. Pairs of combatants were usually chosen by lot, but occasionally
duelists were fighting using different weapons to made combat more spectacular. A signal to
commence fight was given by shrill sound of trumpets and horns. As in horse races, excitement
of spectators was exacerbated by betting. Defeated gladiator, if he was not killed outright or
mortally wounded, could ask for mercy – he outstretched his left hand in symbolic request
for mercy. If he fought bravely and gained sympathy of the public, crowd raised their fingers
with cry „Mitte!“ – asking for mercy for defeated gladiator. The decision of crowd was usually
confirmed by the emperor. If, however, for some reason spectators decided that defeated
gladiator deserved to die, they cried „Iugula!“ and emperor sealed his fate by turning his
thumb down.
In comparison to gladiators, in a much worse situation were condemned criminals, prisoners
of war, or Christians. This last group of people refused to give homage, even symbolically,
to the Gods of Rome and was recurrently exposed to cruel punishments. Nero condemned
Christians, who were accused of starting a great conflagration which almost destroyed Rome,
to sadistic tortures. Tacitus, who by no means was a friend of Christians, criticized Nero´s
conduct on ground of his unspeakable cruelty: „First, Nero had self-acknowledged Christians
61 SUETONIUS, G. T. Twelve Caesars..., p. 79.
62 Rumors were spreading throughout Rome that his true father was a gladiator.
63 DILL, S. Roman society..., p. 242.
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arrested. Then, on their information, large numbers of others were condemned – not so much
for incendiarism as for their anti-social tendencies. Their deaths were made farcical. Dressed
in wild animal´s skins, they were torn to pieces by dogs, or crucified, or made into torches to be
ignited after dark as substitutes for daylight. Nero provided his gardens for the spectacle, and
exhibited displays in the Circus…“ 64
To amuse and to calm down excited crowds, deadly combats were interspersed by
performances of trained animals. J. Carcopino, citing antic historians Pliny the Elder and
Martial, described these performances as the shows were death, exceptionally, was not
omnipresent: „…teams of panthers were obediently drawing chariots; lions released from their
jaws a live hare they had caught; elephants were gravely kneeling before the imperial box or
traced Latin phrases in the sand with their trunks.“ 65
The most spectacular were the sham battles of war-ships fought of in the arena of the
Colosseum or other places, which were transformed into artificial lakes. These popular shows
initiated Gaius Julius Caesar, who ordered to excavate a basin on the outskirts of city, suitable
for imitation of sea fight. His son-in law, Octavian Augustus, followed steps of his adoptive
father. Augustus celebrated the dedication of the Mars the Avenger temple by staging a replica
of the battle of Salamis on the artificial lake, measuring 1800 by 1200 feet.66
According to Suetonius, Emperor Caudius „Before allowing the water to escape from the
Fucine Lake, he arranged to have a sham sea-fight on it… Twelve Rhodian triremes then engaged
twelve Sicilian ones; the signal for the fight being given by a mechanical silver Triton, which
emerged from the Lake bottom and blew a conch.“ 67 A tragic episode of the Greek history –
commencement of the Peloponesian War – was commemorated in a naval battle between the
Corinthians and Corcyreans as a part of dedication of the Colosseum by the Emperor Titus.
An overwhelming popularity of gladiatorial games made criticism of these bloody
spectacles not an easy task. Even men like Tacitus, who denounced immorality of emperors
and depravity of the Roman society, consented to killings in arena. Cicero, though criticized
spiritual debasement resulting from carnage, judged mortal combats of gladiators as an event
which prepared men against suffering and death. Only Seneca unequivocally condemned
senseless killing, expressing a shock, that „Man, a sacred thing to man, is killed for sport and
merriment.“ 68
Despite all cruelty and disregard for life, traditional Roman religion not only accepted
carnage, but incorporated it into its system. „Religion accepted the games“, wrote Will Durant,
„as proper form of religious celebration and inaugurated them with solemn processions. The
Vestal Virgins and the priests occupied seats of honor in the theaters, at the circus and before
the arena. The emperor who presided was the high priest of the state religion.“ 69
The incorporation of animal and human sacrifices was deeply rooted in the past. In Italy
already Etruscans believed that sacrifice of prisoners of war pleases the gods. For Romans,
gladiatorial games and religion did not constituted a moral dilemma. In religious concept
of Romans, the moral element did not occupy such an important role as in the monotheistic
religiouns. According to M. Grant, „Roman religion was based on mutual trustfulness (fides)
between the divine powers or gods, on the one hand and men and women on the other. The trust
64 TACITUS, C. The Annals..., p. 365.
65 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 238.
66 DURANT, W. The story..., p. 383.
67 SUETONIUS, G. T. Twelve Caesars..., p. 199.
68 DURANT, W. The story..., p. 387.
69 DURANT, W. The story..., p. 388.
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accorded by the gods, and their benevolence… could be secured by meticulous ritual and not
so much, as more recent religious would maintain, by good moral behavior, since for centuries
there was no very prominent moral element in Roman religion.“ 70
A weak point in the state religion was an absence of emotional interconnection between
people and gods – „Roman religion froze in the impulses of faith by its coldness and its prosaic
utilitarianism“, wrote J. Carcopino.71 This was evident especially in Rome. Unlike cities in
provinces and settlements located in country-side, Rome in the Imperial Era became a state
within a state – a gigantic welfare establishment, which provided conditions for a parasitic
life style of a large segment of population. The fusion of religious rites and leisure preserved
the state religion, but for many Romans religious ceremonies had only a decorative purpose.
Already during the reign of Augustus, a class of educated elite emerged with openly skeptical
attitude to religion of their fathers. According to W. Durant, „The rich youths who went to Athens,
Alexandria, and Rhodes for higher education found no sustenance there for the Roman creed.
Greek poets made fun of the Roman pantheon and Roman poets leaped to imitated them.“ 72 To
Ovid, a poet of free love and unrestricted pleasure, religion was only a collection of made-up
stories presenting a series of concocted fables about gods as a reality.
Augustus, with his far-reaching insight, was well aware of a creeping moral decay
threatening the very foundations of the Roman Empire. He did what he could to reinvigorate
old faith, morality and patriotism, but to no avail. Illustrative example of his failure was
a behavior of his own grand daughter Julia, who, together with a coterie of her cronies, held
in contempt grandfathers endeavors to protect Rome from a moral debasement.
Authority of traditional religion was further compromised by behavior of incompetent and
derailed emperors. Emperors like Caligula and Nero, though formally observed traditional
rituals, lived scandalously and contributed significantly to a loss of authority of the state
religion.
Diminishing sanctity of the Roman gods was partly superseded by superstition and
astrology. Even well educated Augustus, according to Suetonius, „…have been scared of thunder
and lighting, against which he always carried a piece of seal-skin as an amulet…“ 73
Astrology became a revered science, believed to be capable of disclosing future. Historians
Suetonius, Tacitus and Dio Cassius recorded predictions derived by seers from stars. The
worries and hopes of people, including emperors, were roused by prophecies. Nero, despite
his contempt of regular religion, was not immune to ominous predictions. Appearance of
a comet at the close of his reign, explained his astrologer Balbillus as a sign of danger to the
Emperors life. Otho reached for imperial throne on the base of prediction made by astrologer
Seleucus. S. Dill opined that „The emperors of Flavian dynasty…were not less devoted to Eastern
superstitions that any of their predecessors“, and „Vespasian… consulted the oracle on Mount
Carmel, and obeyed the vision vouchsafed in the temple of Serapis. His son Titus… consulted
foreign oracles, worshipped in Egyptian temples and was a firm believer in the science of the
stars“.74
In truth, oracles were not new in Rome. The „art“ of prediction of future was practiced in
Rome since time immemorial. But a new feature in the business of future predictions was an
increasing popularity of foreign soothsayers and their exotic ways to determine occurrence of
70 GRANT, M. History of Rome..., p. 19.
71 CARCOPINO, J. Daily life..., p. 122.
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future events. For people prediction of their fate was much more important that ceremonies
of the traditional religion, which, as everything else in the Imperial Rome, was weakened by
profound changes in composition of society. Unlike provinces, this transformation was most
pronounced in Rome. Rome in the Era of Emperors was the most cosmopolitan metropolis
in the antiquity. If Scipio Africanus would walk streets of Hadrian´s Rome, he would have
difficulty to recognize his city. It was not only size of metropolis and maze of temples, baths
and other monumental buildings, but primarily it would be masses of people clearly of foreign
origin, whom he would met everywhere. Besides thousands of slaves who flooded the Rome
after the Punic Wars, an avalanche of immigrants from all parts of the Empire flocked to the
capital looking for opportunities to improve their lives. One of the most numerous groups
of incomers was the Greeks. Greek sculptors, painters and creators of luxurious artworks
made of precious metals which found appreciation among Rome´s rich, domiciled in Rome.
No less appreciating were Greek teachers, doctors and philosophers. Many of these educated
newcomers had ether tepid attitude to the traditional religion or were declared atheists.
The social significance of Greeks is documented by a fact that the Greek langue was used in
streets of Rome on equal terms with the Latin. According to W. Durant, „Nearly all the early
Christians in Rome spoke Greek; so did the Syrians, the Egyptians and the Jews.“ 75
Profoundly different was a community of Jews. The first major influx of Jews into Rome
was involuntary – they were brought as war captives by Pompey in 63 B. C. Unlike Greeks,
Jews formed a close-knit society, staying aloof from the rest of population. Strict observance
of their religious duties, reluctance to share with Romans joy of public bathing and thrill of
bloody gladiatorial games and their emphasis upon family circle made them a distinctive
community. They shunned the Greek lore and the Greek art celebrating nudity was repulsive to
them. Spiritual life was centered at synagogues, which complemented architectural diversity
of Rome. Consequently, they were disliked and became frequently a target of the hostile acts.
Their refusal of all religions as a idolatry, including the Roman Pantheon, was criticized and
despised by Romans. Aloofness, however, did not hamper ability of Jews to actively participate
on economic life of city. Time and energy spared by abstemious style of life spent on trade
and handicraft.
Their situation in Rome was changing in dependence on capriciousness of emperors.
Whereas Caesar and Augustus protected them, Tiberius expelled Jews from Rome, but he
revoked his order and allowed them to return. Claudius confirmed their right to live by their
own laws. Domician again condemned Jews to exile and Nerva again brought them back and
reinstated their civic rights. With changing fortunes, Jews survived in Rome to witness her
downfall. W. Durant summarized composition of this motley structure of Roman population:
„If we add to the Greeks, the Syrians, the Egyptians, and the Jews some Numidians, Nubians,
and Ethiopians from Africa; a few Arabs, Parthians, Cappadocians, Armenians, Phrygians, and
Bythinians from Asia; powerful „barbarians“ from Dalmacia, Thrace, Dacia, and Germany;
mustachioned nobles from Gaul, poets and peasants from Spain, and „tattooed“ savages from
Britain – we get an ethnic picture of a very heterogeneous and cosmopolitan Rome.“ 76 No wonder,
that Suetonius, with revulsion of a haughty Roman aristocrat called Rome „The cesspool of
the world.“ 77
This multitude, coming from all over world, inevitably contributed to a spiritual complexity
of Roman society. New religious concepts were coming from East bringing fresh impulses
75 DURANT, W. The story..., p. 365.
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and novel ideas into city. Emotions and believe in after-life, which occupied only secondary
place in the traditional religion, enchanted many Romans. S. Dill pointed to the emotional
power of deity Magna Mater, which started an invasion of religious cults coming from the East:
„The earliest invader from the East of the sober decorum of old Roman religion, and almost the
last to succumb, was the Magna Mater of Pessinus. There is no pagan cult which S. Augustine,
and many of the Fathers before him, assailed with such indignant contempt as hers.“ 78 The cult
of the Magna Mater can be accounted for a wave of new religious believes which became
popular in Imperial Rome. It was an old religion. But with Vespasian coming to power the
Magna Mater gained unprecedented popularity. Claudius, aware of significance of the Magna
Mater followers, removed the last restrictions limiting the freedom of worshippers.
A great degree of attraction, even though with mixed attitude on part of many Romans,
enjoyed a cult of goddess Cybele. According to S. Dill, „The worship of Cybele, coming from
the same regions as the Trojan ancestors of Rome, was at first a patrician cult. Members of the
proudest houses bore a part in welcoming her to a place in the Roman Pantheon… By a curious
contradiction of sentiment, people were fascinated by aritual, while they despised the celebrants.“ 79
Devoted followers attracted also a cult of Isis, an Egyptian goddess of fertility, motherhood
and trade. Resistance of emperors to this cult was eventually broken. Caligula not only
provided a state funds to finance of building a majestic temple consecrated to Isis in the
Field of Mars, but, „… with shaven head, walked humbly behind the priests, holding reverently
in his arms the statue of Anubis, the Egyptian monkey god“. 80
These religious cults, in sharp contrast to the traditional Roman religion, utilized to maximal
degree their power to stir-up emotions and need for unification with supernatural being. They
were able to bring forth submerged impulses leading to surrender and devotion. Ability of
these religions to subvert rational side of human being filed many Romans with revulsion and
hate. Juvenal denounced mercilessly fraudulent and deceiving character of oriental religions
which, in his conviction, were spiritually polluting Rome.
Emperor Tiberius, similarly convinced that spiritual invasion from East was detrimental
to Rome, „… abolished foreign cults at Rome, particularly the Egyptian and Jewish, forcing all
citizens who had embraced these superstitious faiths to burn their religious vestments and
other accessories“. 81
A Roman enchanted of mysticism, could choose from an array of other exotic religious –
from southern Italy, spread worship op Pythagoras with its doctrine of reincarnation. Many
Roman soldiers stationed at eastern boundaries of Empire became devotees of the Parthian
god Mithras – a symbol of light in an eternal struggle of Good against Evil.
A triumphant march of exotic eastern religious cults culminated during the reign of Varius
Avitus „the creative god“– Elagabalus. A young priest of eastern deity – Baal, by decision of
Roman soldiers stationed in Syria, became an emperor and ushered one of the most quixotic
episodes in Rome´s history. He was fourteen years old and his elevation to the throne was
secured by his mother and grandmother, who influenced decision of Syrian soldiers with gold.
Elagabalus, however, was a ruler only in name. According to W. Durant, „Pleasure, not Baal
was his god, and he was resolved to worship it in all its genders and forms“. 82 The Praetorian
Guard eventually ended grotesque reign of this oriental quasi god. Elagabalus was murdered
78 DILL, S. Roman society..., p. 547.
79 DILL, S. Roman society..., p. 549.
80 DURANT, W. The story..., p. 390.
81 SUETONIUS, G. T. Twelve Caesars..., p. 132.
82 DURANT, W. The story..., p. 624.

80

MESTO a
DEJINY
in year 222 A. D. According to J. Burckhardt, four years of Elagabalus rule were filled-up with
„The incredible voluptuousness, the Asiatic pomp of idolatry, the thougtless surrender to the
pleasures of the moment…“ In opinion of historian Jacob Burckhardt, „His destruction arose
from an awakened sense of shame in the soldiers.“ 83
By its radical transformation of existing values and gradual, but inexorably increasing
popularity, was gaining a position of prominence the Christianity. Among all religious believes
existing parallel to the traditional religion, it was only the Jewish and the Christian religion,
which categorically refused to accept a divine nature of Roman deities. Adherents of both
religions paid a price for their non-conforming approach. However, unlike inwardly based
Jewish religion, Christianity was constantly gaining new members. The upper strata of Roman
society and a large segment of populace registered this trend with a growing irritation.
Initial tolerance gave a way to such a degree of hostility as was never exhibited against any
other religion in the past. As was already mentioned, Nero used the negative sentiments of
many Romans to Christians to accuse them of starting fire which almost destroyed Rome.
Christians, despite a lack proof of their guilt became collectively „public enemies“ and were
inhumanly tortured and killed.
A sort of total war erupted between Christians and Roman state – „To a Roman his religion
was part of the structure and ceremony of government, and his morality culminated in patriotism;
to a Christian his religion was something apart from and superior to political society; his highest
allegiance belonged not to Caesar but to Christ.“ 84 Pacifism and detachment from „earthly“
matters became other reason to persecute Christians from state authorities.
The fate of Christians largely depended on intensity of hate or on a degree of tolerance
of individual emperors. After Nero, during whose reign open adherence to Christian belief
was a capital offence, suppression of Christians run an uneven course. The Emperor Domitian
initially exiled Christians from Rome, but reversed his decision and allowed them to return.
Trajan and especially Hadrian had no sympathy for Christians but neither treated them
with a sadistic rabid hate. The Emperor Aurelius, strongly convinced of necessity to uphold
traditional religion, renewed prosecution of Christians. Commodus, careless of the fate
of Roman religion vis-à-vis to the Christian challenge, persecution of Christians stopped.
Septimius Severus again initiated suppression. Some of the following emperors, such as
Diocletian, intensified the prosecution of Christians with mercilessness, which drove them
underground. However, suffering only reinforced the determination of Christians to pay even
a highest price, for their creed.
The significance of Christianity summed-up historian Edward Gibbon: „A candid but rational
inquiry into the progress and establishment of Christianity may be considered as a very essential
part of the history of Roman empire ... a pure and humble religion gently insinuated itself into the
minds of men, grew up in silence and obscurity, derived new vigor from opposition, and finally
erected the triumphal banner of the Cross on the ruins of the Capitol.“ 85
It is no overstatement that there was no a metropolis in the ancient history of Europe,
like the City of Rome. The „Eternal City“, during the Era of Emperors commanded admiration,
love and hate. It became not only master of Italy but also governed lands far beyond. Roman
engineering mastery transformed landscapes, brought plentiful supplies of water not only
to Rome, but the cities throughout Empire and covered it by a network of excellent roads.
Thanks to countless sources, we know how lived, worked and spent their leisure time Romans in
83 BURCKHARDT, Jacob. The age of Constantine the Great. New York : Dorset Press, 1989, p. 24.
84 DURANT, W. The story..., p. 647.
85 GIBBON, E. The decline and fall..., p. 143.
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a minute detail. We know their vices, their reckless way of life, partly possible by exploitation
of masses of people living outside of the Capital. But, no matter what is our judgment, we
can not ignore a majestic splendor of ancient Rome, which bequeathed to us treasures of its
ancient glory.
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SLOVENSKO V ROKOCH NESLOBODY 1938 – 1989 III. MENŠINY.
KRAKOV 24. – 25. APRÍL 2013
Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania a Spolkom Slovákov v Poľsku usporiadali v dňoch 24. –
25. apríla 2013 v Krakove vedeckú konferenciu zaoberajúcu sa obdobím totality na Slovensku a zameranú konkrétne na problematiku menšín.
Program konferencie bol rozdelený do šiestich tematických okruhov, predstavujúcich jednotlivé aspekty menšinovej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. V prvom bloku pod názvom Národnostný
obraz Slovenska v rokoch 1939 – 1989 priblížili Pavol Tišliar s príspevkom Národnostná skladba obyvateľstva Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Branislav Šprocha s príspevkom Demografický obraz
národnostných menšín na Slovensku 1945 – 1989 skladbu obyvateľstva na našom území. Vo svojich
príspevkoch sa opierali predovšetkým o sčítania ľudu a prehľadným spôsobom uviedli obecenstvo do
problematiky národnostných menšín na Slovensku.
V druhom tematickom bloku zameranom na otázku maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1938
– 1945 vystúpili Ján Mitáč – Zásahy maďarských orgánov proti predstaviteľom slovenskej menšiny na
okupovanom južnom Slovensku v rokoch 1938 – 1944/1945 a Pavel Mičianik – Pôsobenie maďarských
teroristických skupín na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi 1938 – 1939. Na základe archívnych prameňov z regionálnych archívov, aj z ústredných inštitúcií sa autori venovali postaveniu a pôsobeniu slovenských predstaviteľov a ich prenasledovaniu zo strany maďarských orgánov. Je na škodu, že na konferenciu nedošiel István Janek. Jeho príspevok Maďarská diplomacia a činnosť maďarskej menšiny na
území Slovenska v rokoch 1938 – 1939 by určite priniesol aj pohľad z druhej, maďarskej strany.
V treťom bloku sa usporiadatelia rozhodli venovať slovenským menšinovým komunitám v rokoch 1938 – 1945. Pozornosť sa sústredila predovšetkým na územie hornej Oravy a severného Spiša
a na Slovákov obývajúcich toto územie, ale Miroslav Kmeť so svojím príspevkom Slovenské dolnozemské
komunity v rokoch 1938 – 1945 priblížil aj problematiku dolnozemských Slovákov na území Juhoslávie,
resp. Chorvátska a Rumunska. V tomto bloku ďalej vystúpili Juraj Krištofík (Horúca jeseň 1938 na slovensko-poľských hraniciach. Reflexia v súdobej tlači), Juraj Lepiš (Anexie obcí hornej Oravy a severného Spiša 1938 – 1939), Eduard Laincz (Postavenie Slovákov na severnom Spiši po návrate z Poľska v rokoch 1939 – 1945. Náboženské a kultúrne pomery) a Milica Majeriková-Molitoris (Slovenskí utečenci
z Poľska v ČSR po roku 1945). Prednášajúci poukázali na útlak Slovákov zo strany poľských orgánov,
keď tieto neuznávali slovenskú menšinu, ale obyvateľstvo pokladali za Poliakov a vystavovali ho tvrdej
polonizácii. Autori príspevkov svoju pozornosť zamerali predovšetkým na kultúrny, hospodársky a spoločenský život na daných územiach počas rokov 1939 – 1945. Je na škodu, že diskusie v tomto bloku sa
nezúčastnili aj poľskí historici z pobočky poľského IPN sídliaceho práve v Krakove, ktorí majú na problematiku slovenského obyvateľstva hornej Oravy a severného Spiša diametrálne odlišný názor.
Nasledujúci blok mal názov Židovská, ukrajinská, rusínska a poľská otázka. Postupne v ňom vystúpili so svojimi príspevkami Martin Garek (Ilegálni ukrajinskí utečenci na Slovensku a postoj slovenskej
vlády v rokoch 1943 – 1944), Anton Hruboň (Gardistické represálie voči Židom na konci druhej svetovej
vojny), Michal Šmigeľ a Marek Syrný (Národnostná otázka na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 /so zameraním na tzv. menšie menšiny – rusínsku, židovskú a poľskú/) a nakoniec Martin Šromovský (Postoj
vládnej moci v Československu k židovskej otázke v rokoch 1948 – 1953 /Úvod do problematiky/). Autori
priblížili menej známe aspekty, resp. takmer úplne neznáme aspekty menšinovej problematiky týchto
národnostných skupín, keďže najmä menšinám Ukrajincov a Rusínov sa v našej historiografii venovala zatiaľ menšia pozornosť.
Piaty blok niesol názov Menšiny v hľadáčiku moci. Vystúpili v ňom Tomáš Černák (Menšiny v centre moci: Národnostný, náboženský a sociálny pôvod vedúcich funkcionárov KSS v rokoch 1944 – 1950),
Karol Janas (Postoj orgánov verejnej správy k rómskej problematike na juhozápadnom Slovensku v 50.
rokoch 20. storočia) a Peter Jašek (Štátna bezpečnosť a maďarská menšina na Slovensku v období normalizácie). V danom bloku mal vystúpiť aj Peter Sokolovič s príspevkom Proti „zradcom a kolaborantom“: Úloha národných výborov v rokoch 1945 – 1948 v procese „riešenia“ menšinovej politiky, pre pracovné povinnosti sa konferencie nemohol zúčastniť. Účastníci priblížili publiku postoj komunistických
orgánov k menšinám, keď možno konštatovať, že komunistická moc nemala záujem riešiť aktívnejším
pozitívnym spôsobom predmetnú problematiku, keďže pripustenie existencie menšinových problémov
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na Slovensku by oslabovalo vedúcu úlohu KSČ v Československu a poukazovalo na možné problémy
vo východnom bloku. Napriek tomu sa menšinová otázka riešila, čo možno pozorovať predovšetkým na
príklade maďarskej a rómskej menšiny.
Posledný blok niesol názov Menšiny v kontexte hospodárskych a cirkevných pomerov na Slovensku
v rokoch 1938 – 1945. Vystúpili Peter Mičko (Problematika pracovného pobytu českých zamestnancov
na Slovensku v rokoch 1938 – 1945), Zdenka Muráriková (Zamestnanosť, národnostné a sociálne pomery v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 – 1945) a Ľuboš Kačírek (Postavenie
kresťanských náboženských minorít po vzniku prvej Slovenskej republiky). Postavenie či už českých zamestnancov, alebo náboženských minorít počas obdobia 1939 – 1945, ako vyplynulo z prednesených
príspevkov, bolo poznačené privilegovaným postavením katolíckej cirkvi a presadzovaním národnostného hľadiska, keď sa slovenské úrady snažili obsadiť predovšetkým slovenskými úradníkmi a odsun
českých zamestnancov začal už v októbri 1938, resp. v niektorých sférach života po marci 1939. Naďalej
ale ostávali na Slovensku niektorí českí zamestnanci, ktorí dostali ponuku pracovať v slovenských službách (išlo predovšetkým o odborníkov, ktorých bol na Slovensku nedostatok).
Príspevky prednesené na pôde Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove priniesli množstvo poznatkov
a priblížili veľa viac či menej známych tém, ktoré v našej historiografii neboli dostatočne spracované.
Každý blok sprevádzala plodná diskusia, ktorá rozširovala načrtnuté otázky a témy a prinášala nové
podnety na výskum. Prednesené príspevky, aj tie, ktoré neodzneli priamo na konferencii, budú publikované na jeseň 2013 v pripravovanej monografii.
Martin Garek
KOŠICE 2013 – REMEMBERING THE CITY – PROJEKT NADÁCIE TERRA RECOGNITA A UNIVERZITY
PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, S PODPOROU MEDZINÁRODNÉHO VIŠEGRÁDSKEHO FONDU.
BRATISLAVA 12. JÚN 2013
V polovici júna sa na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave so súčasne prebiehajúcou konferenciou Každodenná multietnicita v strednej Európe /
Mindennapi multietnicitás Közép-Európában konal workshop k príprave monografie s názvom
Remembering the city. A guide through the past of Košice (ed. Slávka Otčenášová, Csaba Zahorán,
Veronika Gayer). Workshop, ktorý sa uskutočnil 12. júna v Bratislave, nebol ojedinelou akciu viažucou sa k príprave spomínanej monografie, keďže 26. a 27. októbra 2012 sa uskutočnila pracovná prezentácia medzinárodného projektu Alternatívny sprievodca históriou Košíc 2013 pod patronátom Évy
Czimbalmosné Molnár, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach, a prof. PaedDr. Štefana Šutaja,
DrSc., vedúceho Katedry histórie FF UPJŠ. Počas druhého dňa prezentácie prebiehal v Rovás ArtCafé
v Košiciach interný seminár autorov o metodologických prístupoch a možnostiach spracovania dejín
Košíc v spolupráci mladých slovenských a maďarských autorov. Hlavnú náplň seminára tvorili diskusie medzi autormi na témy Obrazy „druhých“: historické mýty a stereotypy v slovenskej a maďarskej
historiografii či Práca s prameňmi v multietnickom kontexte. Už spomínaný bratislavský workshop,
ktorý nadviazal na závery uvedenej prezentácie, bol spojený s konferenciou, ktorá začala od 10. 00 hod.
1. panelom s názvom Etnocentrizmus a v rámci tejto časti vystúpila i jedna z autoriek Remembering
the city. A guide through the past of Košice Veronika Gayer (Ústav pre výskum etnických menšín,
Maďarská akadémia vied) s príspevkom Národná a teritoriálna príslušnosť v myslení maďarskej inteligencie v medzivojnovom Československu/Nemzeti és területi hovatartozás a csehszlovákiai magyar értelmiség gondolkodásában 1918 – 1938. Zaujímavé príspevky predniesli i ostatní prednášajúci, napríklad na súčasnú problematiku maďarskej menšiny v Podzoborí reagoval príspevok Zoltána Ilyésa (Ústav
pre výskum etnických menšín, Maďarská akadémia vied): Používanie minulosti v posilňovaní národnej
identity maďarskej komunity v Podzoborí/A múlt felhasználása a zoborvidéki magyarság nemzeti identitásának erősítésében, či Csilla Fedinec (Ústav pre výskum etnických menšín, Maďarská akadémia
vied): Čia história? Regionálna historiografia stredoeurópskymi očami/Kinek a történelme? Regionális
történetírás közép-európai szemmel, ktorá prezentovala etnické rozpory na príklade vojenských pamätníkov na území Ukrajiny. Samotný workshop venovaný projektu Košice 2013 – Remembering the City
začal o 14.00 hod. za účasti jedného z editorov Mgr. Csabu Zahorána, ktorý celý workshop viedol. Za
slovensko-českú stranu boli prítomní Mgr. Denisa Hilbertová (Karlova univerzita), Mgr. Jakub Drábik
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(Karlova univerzita) a Mgr. Maroš Melichárek, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), za maďarskú stranu Mgr. Veronika Gayer (Maďarská akadémia vied), Mgr. Anna Diána Mitropulos (Univerzita
Eötvösa Loránda) a István Janek, PhD. (Maďarská akadémia vied). Kľúčovými východiskami workshopu boli diskusie autorov a editorov projektu o textoch, terminologických otázkach a niektorých
sporných témach medzi maďarskou a slovenskou historiografiou. Po úvodnom slove editora Csabu
Záhorana, ktorý na základe geografických ilustračných materiálov predstavil niekoľko sporných historických medzníkov vnímaných slovenskou a maďarskou historiografiou (existencia Veľkej Moravy,
Uhorského kráľovstva, revolučné roky 1848/49, mierová zmluva z Trianonu, obnovenie Československa
po roku 1945 a i.), autori o nich následne diskutovali v kontexte dejín Košíc. Po tomto metodologickom a formálnom úvode nasledovala diskusia jednotlivých autorov k sporným a problémovým otázkam
v konkrétnych textoch. Najväčšia pozornosť bola venovaná tým kapitolám, ktorých autori sa zúčastnili podujatia: Košice in the early modern period, National minorities in Košice soon after WW II., From
Kassa to Košice, from Košice to Kassa, Czechs in Košice, Košice during socialist times and Roma in
Košice. Vzhľadom na protichodné ponímanie oboch historiografií bola najproblematickejšia interpretácia kapitoly o národnostných menšinách po roku 1945, no autori v spoločnej diskusii prekonávali stanovené stereotypy a plánovaná publikácia by mala priniesť nový rozmer v poznaní dejín Košíc. Diskusia
posunula hodnotenie vzťahov na novú úroveň, keďže v rámci danej problematiky vyvstali ďalšie nezodpovedané otázky, napr. česko-slovenské vzťahy, ktoré stoja tak trošku v pozadí oproti vnímaniu a evaluácii vzťahov slovensko-maďarských. Účastníci workshopu po ukončení diskusie a stanovení ďalšieho
možného postupu práce zotrvali na konferencii, v rámci ktorej bola na 18.30 hod. naplánovaná prezentácia projektu Košice 2013 – Remembering the City. Záverečnou fázou workshopu bola spoločná večera
účastníkov v tradičnej reštaurácii Slovak pub na Obchodnej ulici v Bratislave. Aj táto spoločná akcia
slovenských a maďarských historikov dokázala, že rozvíjanie multikultúrneho dialógu a prekonávanie
stereotypov má v historickej obci svoje opodstatnené miesto. Nám ako autorom, editorom, no i verejnosti zostáva veriť, že kniha Remembering the city. A guide through the past of Košice čoskoro uzrie svetlo
sveta a svojím obsahom pomôže spropagovať Košice – Hlavné mesto kultúry 2013.
Maroš Melichárek
LEMKOVIA, BOJKOVIA, HUCULI, RUSÍNI – HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ, MATERIÁLNA A DUCHOVNÁ KULTÚRA.
SVIDNÍK 14. – 16. JÚN 2013
V dňoch, keď vo Svidníku prebiehali 59. slávnosti Rusínov-Ukrajincov Slovenska, sa na pôde tunajšieho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori
pod vedením riaditeľa múzea PhDr. Miroslava Sopoligu, DrSc., pripravili podujatie mimoriadneho významu i mimoriadneho rozsahu, ktoré sa zaradilo do série konferencií periodicky organizovaných na Slovensku a v Poľsku. Tohto roku prejavilo záujem o aktívne vystúpenie okolo 170 bádateľov.
Organizátori nakoniec pozvali približne 70 z nich. Reprezentovali celý rad popredných inštitúcií z piatich európskych krajín a USA.
Odbornú časť podujatia otvoril v prvý deň podujatia úvodný referát hlavného organizátora
M. Sopoligu, ktorý hovoril o slovensko-ukrajinských vzťahoch v oblasti múzejníctva. Autor poňal svoje
vystúpenie synteticky, ako príspevok k oslavám 120. výročia založenia Slovenského národného múzea.
Množstvo referátov, ktoré odzneli v rámci druhého dňa konferencie, museli organizátori z praktických dôvodov rozdeliť do štyroch sekcií. Dve sekcie boli venované histórii (s chronologickým medzníkom v roku 1948) a dve etnológii.
V rámci sekcií si prítomní vypočuli tematicky pestré príspevky. Z nich osobitne spomeniem tri zaujímavé príspevky, ktoré mali svojím zameraním presah i k urbánnym dejinám.
V prvej sekcii (História do r. 1948) vystúpili Paul Best (Southerm Connecticut State University
New Haven, Connecticut, USA), ktorý sa vo svojom príspevku sústredil na rusínsku imigrantskú komunitu v americkom meste Yonkers, a Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), ktorý vo
svojom subjektívne ladenom príspevku Podole – jako ojczyzna moich rodziców na príklade pamätí členov vlastnej rodiny poukázal na komplikovaný vzťah regionálnej a národnej identity. V druhej sekcii
(História po r. 1948) si prítomní vypočuli referát Alicje Maliszewskej (Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego) o myšlienkovom svete mladých Ukrajincov žijúcich vo Varšave.
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Pracovnú časť medzinárodnej vedeckej konferencie uzatvorilo plenárne zasadnutie, na ktorom
predsedovia sekcií spolu s ďalšími významnými odborníkmi zhodnotili konferenciu a vyzdvihli najvýznamnejšie výsledky. Zdôraznili, že z konferencie bude v krátkom čase publikovaný zborník.
Domnievam sa, že konferencia poukázala na aktuálnosť problematiky i na potrebu hlbšieho výskumu v jej jednotlivých parciálnych otázkach. Organizátorom podujatia patrí za prípravu a priebeh akcie takého rozsahu absolutórium, a to nielen za výber referátov, ponechanie dostatočného priestoru na
diskusiu, ale aj za bezproblémové organizačné zvládnutie a za nadštandardné zabezpečenie spoločenskej časti konferencie.
Martin Pekár
TRANSFORMATION OF CENTRAL EUROPEAN CITIES IN HISTORICAL DEVELOPMENT.
KRAKOV 20. – 21. JÚN 2013
V dňoch 20. a 21. júna 2013 sa v meste Krakov – Collegium Witkowskiego uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Transformation of Central European Cities in Historical Development
[Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji]. Hlavným cieľom konferencie bol výskum
miest Košice, Miškovec, Opava i Krakov v 19. a 20. storočí. Organizátormi podujatia boli Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Jagiellonská univerzita v Krakove. Akcia sa konala s podporou Medzinárodného Višegrádskeho fondu a bola pokračovaním konferencie, ktorá sa uskutočnila v Košiciach v roku 2012.
Podujatie sa začalo 20. júna 2013 slávnostným otvorením, na ktorom prítomných účastníkov, poslucháčov a hostí privítal generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisanský. Z tematického hľadiska bola konferencia rozdelená do blokov zaoberajúcich sa demografickým vývojom, architektúrou, organizáciou kultúrnych inštitúcií, no najmä vývojom spomínaných miest v 19. a 20. storočí.
Konferenčným jazykom bola angličtina a so svojimi príspevkami vystúpilo spolu 25 aktívnych účastníkov.
V prvý deň konferencie odzneli príspevky k bloku Demografický vývoj a architektúra [Demographical
and archiectural transformation]. Úvodný referát predniesol Bartosz Ogórek s názvom From demographic ancien régime to modernity within fifty years? Rapid demographic transition of Cracow s population with comparison to other central European cities. Medzi ďalších prednášajúcich patrili Marie
Gawrecká s príspevkom Ethnic and Demographic Changes of Opava in the Long 19th century, Nikola
Regináčová The population development of Košice in the 19th century, Štefan Šutaj Ethnic changes of
Košice after the second world war a Zsolt Marozsán Cityscape changes in Miskolc and Kosice between
the two world wars.
Nasledoval blok s názvom Mestská samospráva – organizácie a inštitúcie [Municipal government
– organizations and institutions], v ktorom vystúpili Tibor Kőmives s referátom na tému City Council
operation in Košice and Miskolc between 1830 – 1860, Peter Fedorčák University education in Košice
in 19th century. Po obedňajšej prestávke vo svojich prednáškach pokračovali: Mária Ďurkovská State
Industrial School in Košice in the interwar period, Dorottya Sziszkoszné-Halász Jewish Organizations
and Institutions in Miskolc in the Interwar Period a Zlatica Sáposová uzavrela blok prednášok s témou
Associations and their activities in Košice in the interwar period.
V ďalšom bloku Prezentácia mesta [Representation of the city] odzneli príspevky od Eva Judit
Bodovics Presentation of the town of Miskolc in the Hungarianpress in 1878, Edyta Gawron Religious
and national identity of Krakow‘s Jews as defined in/by the prewar photographs, Jirásek Opava at the
turn of 21st century, prednášajúci Irena Korbelářová a Rudolf Žaček s referátom Museum – the Mirror
of Permanent Transformation of Urban Society (Opava 1814 – 2014).
Nasledovali príspevky k poslednému bloku prvého dňa s názvom Mesto v pohybe [City on the
move]. Svoje príspevky prezentovali štyria účastníci: Éva Gyulai s referátom Institutions and venues
of culture in Miskolc between 1830 – 1930, Henrich Hrehor Cinemas in Košice in period, Marta Kargól
In black and white. Discourse on dress for family ceremonies in Krakow in the second half of the XIX.
century a Jana Stuchlíková so záverečnou prezentáciou na tému Catering Services in Opava as the
Phenomenon of the Social Changes of 19 – 20 centuries.
Druhý deň konferencie pokračoval v bloku s názvom Počas vojny [During the war time] ďalšími príspevkami, s ktorými vystúpili Ania Czocher s referátom Lost in Everydayness. Memoirs as the
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Historical Sources to the Research of Daily Life of Occupied Krakow, Gábor Simon The role of Miskolc in
the wartime history of Hungary (1939 – 1945) a Martin Pekár s príspevkom The case of Laszlo Csatáry.
Konferenciu uzavrel posledný blok na tému Komunistické obdobie [The communist era]. Svoje
príspevky prezentovali Agnieszka Sikorska-Chlosta Nowa Huta in theory and in practice, Sebastian
Drabik s príspevkom The primery Sources for Research of Polish United Workers Party‘s History in the
region. The case of Krakow, Barbara Klich-Kluczewska The sexual Revolution in Backwater? The projects of social transformation as reflected in practices of Planned Parenthood Association in Krakow
(1959 – 1989). Záverečný príspevok druhého dňa predniesol Tomasz Skrzynski Polish Peasant Party in
the cities 1945 – 1949 (with particular regards to Krakow.
Medzinárodná konferencia Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji splnila svoj
účel i poslanie. Organizátori plánujú vydať z konferencie zborník príspevkov.
Nikola Regináčová
POLSKA – SŁOWACJA – UKRAINA. TRÓJPOGRANICZE WIELOKULTUROWE.
RZESZOW 20. – 21. JÚN 2013
Multikultúrny charakter pohraničných oblastí Poľska, Slovenska a Ukrajiny bol predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, ktorú zorganizoval Inštitút histórie Rzeszowskej univerzity v dňoch 20. – 21. júna 2013 v poľskom Rzeszowe. S cieľom poukázať na historické, kultúrne a spoločenské udalosti odohrávajúce sa v priebehu storočí v oblasti
poľsko-slovensko-ukrajinského pohraničia bolo počas dvoch rokovacích dní prednesených 26 príspevkov
historikov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov z Poľska, Slovenska, Čiech a Ukrajiny.
Prezentované príspevky sa dotýkali otázok prevažne poľsko-ukrajinských i poľsko-slovenských
vzťahov, riešili problematiku z oblasti vojenských dejín, kultúry či postavenia národnostných menšín
vo vymedzenej oblasti.
Zo Slovenska mali na konferencii zastúpenie historické pracoviská univerzít v Ružomberku
a Prešove. Prvý deň konferencie otvoril vedúci Katedry histórie Katolíckej univerzity v Ružomberku
Jaroslav Nemeš s príspevkom Testament rektora špitála v Banskej Bystrici Klementa Seletia (+1533,
Myślenice). Z tejto katedry vystúpili tiež interní doktorandi Pavol Miklovič s témou Uhorsko-poľské
vzťahy druhej polovice 16. storočia v kontexte Ištvánfiho kroniky, Michal Čakloš s referátom Obraz
Poliakov v Slovenských novinách (1868 – 1875) a Igor Strnisko, ktorý prezentoval Reflexiu slovenskopoľských vzťahov v periodiku Slovák. Z Prešovskej univerzity v Prešove na konferencii vystúpili interné
doktorandky z Inštitútu histórie Lucia Tokárová s príspevkom Etnická diverzita horného Potisia v dobe
rímskej a jej odraz v antických prameňoch a Luciána Hoptová s témou Západné Bielorusko ako súčasť
Poľska v rokoch 1921 – 1922 z pohľadu bieloruskej historiografie. Ďalšie príspevky predniesli účastníci z poľských univerzít v Rzeszowe, Krakove, Varšave a Kielcach, ukrajinských univerzít v Ľvove
a Donecku a z Vojenského ústredného archívu v Prahe.
Konferencia naplnila zámer organizátorov a prispela k rozvíjaniu vzájomných vzťahov, prehĺbeniu
medzinárodnej odbornej spolupráce, prezentovaniu najnovších výsledkov historického výskumu, ale
i k pripomínaniu si dedičstva minulosti, ktoré spája Poľsko, Slovensko a Ukrajinu.
Zuzana Tokárová
ZVYŠOVANIE SOLIDARITY V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE: NOVÉ PRÍSTUPY
K MEDZINÁRODNÉMU UZMIEROVANIU. BUDAPEŠŤ 25. JÚN 2013
Dňa 25. júna 2013 sa na pôde Stredoeurópskej univerzity v Budapešti konala medzinárodná konferencia, ktorá bola vyvrcholením projektu The Seven Neighbors of Hungary – Questions of Historical
Reconciliation and Cooperation in the 21st Century [Sedem susedov Maďarska – otázky historického
zmierenia a spolupráce v 21. storočí]. Cieľom projektu bolo skúmať vzťah Maďarska k jeho siedmim susediacim štátom, najmä z hľadiska spoločných iniciatív v oblasti obchodu, politiky a kultúry, ale aj z pohľadu záležitostí týkajúcich sa diplomatického a historického uzmierovania.
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Rok trvajúci projekt sa skladal zo siedmich seminárov, ktoré sa postupne venovali bilaterálnym
vzťahom Maďarska s jedným z jeho susedov – Rumunskom, Slovinskom, Ukrajinou, Chorvátskom,
Rakúskom, Slovenskom a Srbskom. Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu pre rozvíjanie medzinárodného dialógu, na ktorom sa zúčastňovali diplomati, medzinárodne uznávaní experti a študenti. Konferencia pod názvom Improving Solidarity in Central and Eastern Europe: New Approaches to
International Reconciliation [Zvyšovanie solidarity v strednej a východnej Európe: nové prístupy k medzinárodnému uzmierovaniu] bola záverečným výstupom projektu, na ktorej boli vyhodnocované modely medzinárodného napätia a procesu uzmierovania v strednej a východnej Európe na príklade turbulentných vzťahov medzi Maďarskom a jeho siedmimi susedmi.
Konferenciu otvoril a projekt predstavil profesor Péter Balázs, riaditeľ Centra pre výskum záležitostí týkajúcich sa rozširovania sa Európskej únie na Stredoeurópskej univerzite (Center for EU
Enlargement Studies), bývalý komisár Európskej únie pre regionálnu politiku a bývalý minister zahraničných vecí Maďarska. Kľúčovú prednášku predniesol bývalý poslanec Bundestagu a člen OSCE profesor Gert Weisskirchen (Univerzita v Erfurte), ktorý sa zameral na problematiku historického uzmierovania a medzinárodných vzťahov. Vo svojom vystúpení zvýraznil aj záležitosti týkajúce sa historickej
pamäti, národne orientovaných historických naratívov a vyrovnávania sa s vlastnou problematickou
minulosťou na príklade Nemecka. V prvom paneli vystúpil Balázs Trencsényi (Stredoeurópska univerzita, Budapešť) s príspevkom o nezlučiteľných historických naratívoch v regióne strednej a východnej Európy. Ferenc Laczó (Univerzita Friedricha Schillera, Jena) diskutoval o modeloch pamäti. Gábor
Egry (Inštitút pre politickú históriu, Budapešť) analyzoval maďarsko-rumunské vzťahy. Referujúci
v druhom paneli sa venovali konkrétnym prípadom medzinárodného uzmierovania. Barbara Kunz
(Nadácia Genshagen, Schloss Genshagen) diskutovala o francúzsko-nemeckom projekte spolupráce
a historického uzmierovania. Mitja Žagar (Inštitút pre etnické štúdie, Ľubľana) priblížil proces uzmierovania na Balkáne. Slávka Otčenášová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) priblížila problematiku slovensko-maďarských vzťahov a súčasných spoločných projektov snažiacich sa o uzmierovanie.
Druhú časť konferencie tvorila diskusia za okrúhlym stolom, ktorú moderoval Péter Balázs.
Zapojili sa do nej veľvyslanci zo štátov susediacich s Maďarskom. Zúčastnení analyzovali tému vzájomných vzťahov Maďarska so susednými štátmi a zaoberali sa možnosťami budúceho rozvoja bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce. Projekt podporila nadácia Friedrich Ebert Stiftung v Budapešti.
Slávka Otčenášová
VÝCHODNÉ SLOVENSKO V SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH DEJINÁCH.
KOŠICE 4. JÚL 2013
Vedecká konferencia s názvom Východné Slovensko v slovenských národných dejinách sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča konala dňa 4. júla 2013 ako sprievodné podujatie Svetového stretnutia Slovákov v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry 2013.
Organizačne sa na usporiadaní podujatia podieľala Matica slovenská, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a Dom Matice
slovenskej v Košiciach. Miestom konania konferencie bola historická aula Rektorátu Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
Na úvod konferencie tajomník Matice slovenskej Peter Cabadaj v stručnosti predstavil históriu
Svetových stretnutí Slovákov, konaných od roku 1980 v trojročných cykloch. Uviedol, že tohtoročné
košické bolo už dvanástym v poradí. Pred odovzdaním slova pozvaným hosťom vedúci predstavitelia
Matice slovenskej udelili zlaté medaily predsedu Matice slovenskej historikovi Ladislavovi Tajtákovi
a literárnemu vedcovi Jánovi Gbúrovi za ich vedecký prínos v oblasti kultúrnohistorického výskumu
východného Slovenska. Slávnostný príhovor predniesli hostia konferencie, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, námestník primátora mesta Košice Ján Jakubov a hovorca ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča Michal Kaliňák, ktorý ospravedlnil neúčasť ministra na konferencii.
Prvým prednášajúcim bol literárny historik Imrich Sedlák, ktorý sa viac ako 50 rokov venuje výskumu integračného procesu východného Slovenska ako neoddeliteľnej súčasti národnopolitického života Slovákov. Vyvrcholením jeho práce je trojdielna monografia Východné Slovensko v letokruhoch ná-
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roda, vydaná v roku 2012, ktorej závery sumarizoval na konferencii v rozsiahlom príspevku s názvom
Východné Slovensko – integrálna súčasť Slovenska. Zdôraznil, že sa vždy snažil o vymazanie vykonštruovaných odstredivých tendencií, snažiacich sa poukázať na zvláštnosti historického vývoja východoslovenského regiónu a samostatného kmeňového vývoja jeho obyvateľov – Slovjakov. Kritika smerovala na
hlavného predstaviteľa uvedených názorov historika Ondreja Richarda Halagu, ktorého označil za „vypätého regionálneho nacionalistu“ a „politického čechoslovakistu“. Imrich Sedlák vyjadril poľutovanie
nad podporou Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach pod vedením niekdajšieho riaditeľa Mariána
Gajdoša pri vydaní posledného diela O. R. Halagu Memorabilia z Európy a vlasti z roku 2008, ktorým
mu umožnil aktualizovať jeho 60 rokov staré názory hodné pochovania (podľa vlastných slov). Zároveň
vyjadril želanie, aby Košice konečne dostali dlho očakávanú vedeckú monografiu vlastných dejín.
Druhý prednášajúci, historik Ferdinand Uličný, referoval na tému Východné Slovensko v stredoveku. Predtým, ako rozvinul niekoľko vybraných historických téz, vymedzil geograficky podľa neho vágny termín „východné Slovensko“. Tento pojem v jeho verzii zahŕňa iba slovenské časti bývalých uhorských žúp Šariš, Zemplín, Abov a Uh, bez Gemeru a Spiša. Ďalej poukázal na výsledky slovenskej vedy
v archeologickom (Vojtech Budínsky-Krička) a historicko-lingvistickom (Branislav Varsik, Ferdinand
Uličný) dokazovaní kontinuity slovansko-slovenského osídlenia východného Slovenska. Hlavným výstupom jeho referátu bol poznatok, že východné Slovensko sa v stredovekom dejinnom úseku nevyznačovalo nijakými vývojovými špecifikami v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska.
Tretí príspevok s názvom K otázke koncepcie dejín východného Slovenska predniesol historik Ladislav Tajták. Poukázal na skutočnosť, že v reprezentáciách slovenských vzdelancov od konca
18. storočia východné Slovensko predstavovalo nepretržite nedeliteľnú súčasť slovenského národného
života, čím odmietol konštrukt O. R. Halagu o jeho osobitnom historickom vývine.
Štvrtý prednášajúci, historik Peter Švorc, v príspevku s názvom Východné Slovensko v medzivojnovom období poukázal na ťažkosti s pričleňovaním východného Slovenska k Československu, na jeho administratívne delenie, národnostne zmiešané obyvateľstvo a kľúčové politické udalosti tohto dejinného
úseku. Na margo doterajšieho historiografického spracovania danej témy uviedol, že až na zopár výnimiek zostáva východné Slovensko v tomto smere terra incognita.
Piaty príspevok s názvom Literatúra v integračnom procese východného Slovenska predniesol dekan
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a literárny historik Ján Gbúr. V príspevku sa sústredil na niektoré teoretické a literárno-historické problémy literárnej produkcie východného Slovenska po roku 1989.
Šiesty príspevok s názvom Postavenie Slovákov na okupovanom území južného Slovenska: spoločenská a politická situácia na príklade mesta Košice odznel z úst historika Vojtecha Kárpátyho.
Prednášajúci sa sústredil na vykreslenie celkovej situácie v Košiciach pred Viedenskou arbitrážou
a po nej, s dôrazom na politický život v Košiciach, aktivity miestnych odbočiek Strany šípových krížov
a Národného zväzu Nemcov v Maďarsku, ako aj na represie voči predstaviteľom slovenskej menšiny
a na životnú úroveň obyvateľstva.
Po bloku vedeckých príspevkov tajomník Matice slovenskej Pavol Parenička v rozsiahlom referáte
sumarizoval význam celoživotného diela Imricha Sedláka. Po ňom odznel referát o živote a diele slovenského bibliografa a cirkevného historika Michala Fedora od literárneho historika Miša KováčaAdamova. Dva krátke referáty prezentovali riaditeľ Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej Viliam Komora, ktorý referoval o rusínskej menšine ako integrálnej súčasti kultúry Slovenskej
republiky, a jeho zástupkyňa Margaréta Vyšná, ktorá nastolila otázku prehodnotenia štátnej politiky
voči národnostným menšinám. Diskusia bola z časových dôvodov zrušená. Všetky príspevky konferencie budú publikované v druhom ročníku vedeckého zborníka Matice slovenskej Slovakistika II.
Konferenciu ukončili prítomní funkcionári Matice slovenskej zverejnením tlačovej správy s dvoma
výstupmi: „1. Východné Slovensko bolo a je integrálnou súčasťou Slovenska od začiatkov slovenských
národných dejín až do súčasnosti; 2. Metropolou východného Slovenska je mesto Košice a konferencia
vyzýva košické univerzitné a akademické pracoviská, aby pristúpili k dokončeniu spracovania monografie venovanej Košiciam.“
Vedecká konferencia Východné Slovensko v slovenských národných dejinách sa konala bez prizvania košických vedeckých pracovísk (Katedra histórie FF UPJŠ, Spoločenskovedný ústav SAV), ktorým bola záverečná správa adresovaná a ktoré boli v súvislosti s aktívnou či pasívnou podporou diela O. R. Halagu kritizované. Nebolo preto možné si vypočuť stanovisko aj z druhej strany. Schizofrénia
ohľadne komplexného hodnotenia Halagovho vedeckého prínosu sa neprejavuje len v historickej obci,
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ale aj u politických špičiek. Košický samosprávny kraj a mesto Košice, oba subjekty participujúce na
usporiadaní tejto konferencie, finančne podporili aj vydanie Halagovho posledného diela Memorabilia
z Európy a vlasti, ktoré na jednom mieste obsahuje prínosné štúdie k dejinám Košíc, zároveň však
kontroverzné state o východoslovenskom separatizme. Preto asi najlepšie vystihol prístup k odkazu O. R. Halagu historik Ladislav Tajták, ktorý upozornil na nutnosť rozlišovania medzi nesporným
Halagovým prínosom do slovenskej historiografie dotýkajúcim sa stredovekých dejín Košíc, a jeho zavrhnutými omylmi o samostatnom kmeňovom vývoji východného Slovenska.
Ondrej Ficeri
VILIAM MALÍK 1912 – 2012. BRATISLAVA 18. APRÍL – 14. JÚL 2013
Ulice mesta, trhy, poľné cesty, ľudské pohľady, oblohu, kroje či stroje zaznamenávajú z odstupu
a blízko zároveň fotografie Viliama Malíka (1912 – 2012). Meno s dátumom narodenia a úmrtia – nič
viac a nič menej netvorí názov výstavy fotografa dokumentaristu Viliama Malíka – „Viliam Malík
1912 – 2012“. Daná storočnica vystihuje legendu Malíkovho života. Aktívne fotil ešte aj v posledných
rokoch svojho života. Životopisné údaje nemajú vyjadrovať výročie, ale jeho život a s ním aj obdobie
Slovenska, ktoré zachytil. Takto vystihol názov výstavy a pri tej príležitosti aj vydanej knihy kurátor
Aurel Hrabušický.1
Viliam Malík patrí k zakladajúcim osobnostiam modernej slovenskej fotografie. Nebol profesionálnym fotografom, no aj ako amatér či poloprofesionál vykonal na tomto poli veľa. Intenzívne sa angažoval aj v organizátorskej činnosti. Zaujímala ho dokumentárna fotografia. Venoval sa jej intuitívne
od mladosti a to spôsobom, aký sa oceňuje len v poslednom období. Jeho najprínosnejšie diela vznikli v 30. a 40. rokoch a po roku 1989. Keďže žil v ústraní a aktívnejšie začal opäť fotiť po roku 1989, výraznejšieho uznania sa mu dostalo od 90. rokov. Prvú samostatnú výstavu mal až ako 83-ročný v roku
1995. Od toho obdobia vystavoval pravidelne v rámci rôznych podujatí. V roku 2007 mu Stredoeurópsky
dom fotografie za celoživotné dielo udelil ocenenie Osobnosť slovenskej fotografie. Akousi predohrou
k tohtoročnej výstave bola úspešná a navštevovaná expozícia Nové Slovensko (Slovenská národná galéria, 30. 6. 2011 – 15. 1. 2012, kurátori: Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová, Petra Hanáková,
Dagmar Poláčková). Okom objektívu zobrazovala spoločenské a hospodárske zmeny na Slovensku od
medzivojnového obdobia. Nezastupiteľnú výpovednú hodnotu tu mali práce Viliama Malíka. Vzhľadom
na významnú úlohu Malíka v dejinách slovenskej fotografie zaradila Slovenská národná galéria (SNG)
do svojho výstavného plánu retrospektívnu výstavu k storočnici fotografa. Pred jej realizáciou však zomrel, a preto sa pozmenili aj prípravy výstavy. Zámeru sa vystavovateľ nevzdal a v retrospektíve prezentoval už ukončené Malíkovo dielo. Autor odišiel ako posledný predstaviteľ medzivojnovej fotografickej moderny na Slovensku.
SNG predstavila expozíciu Malíkovej fotografickej tvorby v koncepcii kurátora Aurela Hrabušického
od 19. apríla do 14. júla 2013 na 3. poschodí priestorov Esterházyho paláca. Ide o prvú retrospektívnu
výstavu diela Viliama Malíka. Na vernisáži 18. apríla 2013 bola zároveň prezentovaná aj rovnomenná
publikácia o tvorbe a živote Viliama Malíka, vydaná v spolupráci združenia Photoport, vydavateľstva
Slovart a SNG.2 Z rozsiahlej tvorby autora vystavili viac ako 150 fotografií a po prvýkrát aj Malíkove
filmové dokumentárne záznamy z 30. a 40. rokov.
Zámerom kurátora bolo obsiahnuť mimoriadne široké spektrum tém, ktorým sa Malík venoval,
a taktiež celý mimoriadne dlhý časový úsek jeho tvorby.3 Expozícia sa sústredila na jeho významné práce z 30. a 40. rokov a miesto venovala aj neskoršej tvorbe, najmä tej po roku 1989.

1 Aurel Hrabušický a Filip Vančo rozprávajú o výstave v SNG a o dvoch knihách z edície Osobnosti slovenskej
fotografie. In hentak bodka-sk [online]. Bratislava, 2013. [cit. 8.8.2013]. Dostupné na internete: <http://www.youtube.
com/watch?v=4-Ztk6FEluo>
2

HRABUŠICKÝ, Aurel. Viliam Malík 1912 – 2012. Bratislava : Slovart, 2013, 159 s.

3 HRABUŠICKÝ, Aurel. Viliam Malík 1912 – 2012. (Text kurátora) In Slovenská národná galéria [online].
Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. [cit. 8.8.2013]. Dostupné na internete: <http://www.sng.sk/sk/uvod/
vystavy/minule/2013/viliam-malik>
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Prvý priestor pri vstupe informoval návštevníka o základných údajoch života a diela Viliama
Malíka. Na niekoľkých fotografiách od detstva po zrelý vek bol sám objektom fotoaparátu. Vydarenou
bola inštalácia nadrozmerného portrétu fotografa s priateľským výrazom a typicky žltým fotoobalom
v ruke. Akoby bol pripravený osobne uvítať každého návštevníka.
Expozícia bola rozdelená chronologicky do hlavných cyklov Malíkovej fotografickej tvorby. Ťažiskom
boli čiernobiele fotografie z 30. a 40. rokov. Témou prác v 30. rokoch bolo najmä mesto a sociálne
témy, dobová Bratislava – jej architektúra, zákutia, ľudia na okraji spoločnosti, vidiek, stavby a udalosti, napr. rozsiahly cyklus fotografií Bratislavy, Na besede (1935 – 1938), Árvácska (1935 – 1936),
Hydrocentrála v Ladcoch (okolo 1938), Silo a mlyn NUPOD v Trnave (1938) a mnohé iné. Plynule nadviazali vojnové 40. roky. Vytratili sa mestské motívy a dominujú témy z vidieka, folklóru, ľudovej zbožnosti, zhromaždenia i jednotlivci, napr. Ženy z Moravského Lieskového (1938 – 1940) a iné. Zo záveru
vojny sú pozoruhodné zábery zbombardovanej Bratislavy, príchodu Červenej armády a presídľovania
obyvateľstva, napr. cyklus Repatrianti (1945), Apolka horí (1944), ale tiež aj pokojné zábery, napr.
Dievča v podbrání (1946 – 1947) a iné. Z obdobia 30. a 40. rokov pochádzajú aj Malíkove filmové záznamy udalostí v Bratislave a na západnom Slovensku, kde v tom období žil. Boli inštalované samostatne
alebo v rámci radenia fotografií, čím konzistentne nadväzovali na fotografie.
Počas komunistickej éry vo fotografovaní poľavil. Z Bratislavy sa odsťahoval kvôli svojmu civilnému zamestnaniu. Na jeho fotkách z tohto obdobia sa objavujú zábery z jeho zahraničných ciest a motívy z okolia, kde žil, ako boli zhromaždenia veriacich alebo tradičné motívy z dediny, napr. Kúpanie
v Kováčovej (okolo 1970), Rómske deti idú na prvé sv. prijímanie (1952 – 1955) a iné. Tento celok sa
odlišuje aj tým, že čiernobiele fotografie vystriedali farebné. Malík začal používať farebný film. Nikdy
však neprešiel k digitálnemu fotoaparátu.
Po páde totality chytila práca Viliama Malíka druhý dych. Tvorí poslednú časť výstavy. Téma
sociálnej fotografie medzivojnového obdobia našla obdobu v 90. rokoch pri pohľade na ľudí v núdzi.
Významný je z tohto obdobia cyklus Bezdomovci (1998 – 2005), ale tiež Vysoké Tatry po kalamite
(2005) či každoročné fotografovanie filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach. Typickým príkladom jeho práce je fotografovanie pomníka Milana Rastislava Štefánika. Fotografoval jeho inštaláciu
v roku 1938 a následne aj reinštaláciu na brehu Dunaja v roku 2009 v Bratislave.
Malíkova tvorba, ako ju predstavila výstava v SNG, nebola vyhranená na určitú tému alebo časové
obdobie. Význam Malíkových prác spočíva vo viacerých rovinách. Venoval sa širokému záberu tém, čím
vynikal nad ostatnými dobovými fotografmi. Zachytával dianie okolo seba prirodzeným a nenúteným
spôsobom bez pridaných efektov, ktorý, ako sa ukazuje dnes, je nadčasový. Ide o „čistý strohý dokumentarizmus“, nie šokujúce a vypäté momenty. Tvorí „obdobu výtvarného civilizmu“. Malíkova tvorba sa
stala základným pilierom slovenského dokumentarizmu.4 Malík svoje témy nevyhľadával ďaleko, ale
fotil život okolo seba. Zachytával udalosti vo vývoji. Na miesta sa vracal. K svojmu objektu pristupoval
s odstupom, no zároveň dosť zblízka na zaznamenanie žiadaného momentu. Aj napriek politickým režimom neskĺzol k tendenčnosti. Rovnako dôležité je, že v jeho práci je očami jedného človeka zaznamenaný nezanedbateľný časový úsek minulosti Slovenska.
O vystavených prácach návštevníkov informovali sprievodné texty. Prehľadné popisy prinášali základné údaje o dielach. K vybraným dôležitejším fotografiám kurátor umiestnil bližšie vysvetľujúci
komentár. Súčasťou výstavy bol aj dokumentárny film o Viliamovi Malíkovi z cyklu Fotografi (RTVS,
Sentimentalfilm, réžia Viera Čákanyová, 2012). Počas celého trvania výstavy organizovali v galérii
sprievodné programy (prednášky, lektorské výklady, diskusie, tvorivé dielne, kurátorský výklad).
Výstava „Viliam Malík 1912 – 2012“ priniesla reprezentatívny prierez fotografickým dielom autora. Splnila zámer ukázať návštevníkovi rôznorodosť a dobovú výpoveď k viac ako polstoročiu minulosti Slovenska.
Katarína Nádaská

4 HRABUŠICKÝ, Aurel. Viliam Malík 1912 – 2012. (videorozhovor s kurátorom) In Slovenská národná galéria
[online]. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. [cit. 8.8.2013].
Dostupné na internete: <http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/minule/2013/viliam-malik>, <http://www.youtube.com/
watch?v=ta-ncTix0bI>
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HOFFMANN, Éva – MARTON, Jenő. KASSA : EURÓPA
KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2013. BUDAPEST : HIBERNIA, 2012, 96 s. ISBN 978-963-7617-62-1.
Turistickí sprievodcovia mestom sa dostávajú do pozornosti urbánnych historikov v stredoeurópskom priestore od 90. rokov 20. storočia.
V rámci kultúrnohistorického prístupu v urbánnej histórii turistický sprievodca mestom ako
druh reprezentatívnej publikácie predstavuje
vhodný materiál pre výskum vnímania mesta
jeho obyvateľmi a návštevníkmi, rovnako ako pre
výskum vytvárania obrazu, resp. imidžu mesta.
Pritom imidž mesta sa zároveň spolupodieľa na
vytváraní mestskej identity. Obraz mesta sprostredkovaný určitým turistickým sprievodcom
však nezodpovedá odrazu reality, je iba mentálnou predstavou určitej sociálnej skupiny alebo
elity mesta, ktorá takúto publikáciu vydáva.
V prípade recenzovaného turistického sprievodcu Kassa : Európa Kulturális Fővárosa 2013,
vydaného v budapeštianskom vydavateľstve
Hibernia v roku 2012, sa jedná o kolektívnu reprezentáciu dvoch maďarských autorov, pričom
prvý, Jenő Marton, je vedúcim spomínaného turistického vydavateľstva, a druhou autorkou je
košická sprievodkyňa Éva Hoffmann. Už sám názov sprievodcu prezrádza, že hlavným podnetom
na vydanie sprievodcu je titul Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý Košice hostia v roku
2013. To ale zaiste nebola jediná pohnútka.
Podobných sprievodcov by sme totiž analogicky
márne hľadali v susednom Česku alebo Poľsku.
Tam totiž Košice nezastávajú pozíciu dôležitého
miesta národnej pamäte, ako je tomu v prípade
Maďarov, pre potreby ktorých doposiaľ neexistoval aktualizovaný sprievodca Košicami. V úsilí
spropagovať mesto v Maďarsku a zaktivizovať nevyužitý turistický potenciál na maďarskej strane
bolo vydanie recenzovaného sprievodcu podporené samotným mestom Košice a Slovenskou agentúrou turistického ruchu.
Vzhľadom na vysokú popularizačnú funkciu
a široký komerčný záber na obyvateľstvo mesta a jeho návštevníkov (v tomto prípade orientovaného na maďarského čitateľa) má turistický
sprievodca konkrétny dopad na vytváranie mentálneho obrazu mesta. Pretože sa stalo pravidlom,
že turistických sprievodcov nepíšu odborníci, ale
laici, ktorí nie sú pri selekcii údajov nijako obmedzovaní a opravovaní, pričom ich práce sa dostávajú do pozornosti oveľa širšieho okruhu záujemcov o históriu, než je tomu v prípade odborných
historiografických diel, je nevyhnutné podrobiť
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ich analýze a poukázať na chyby, ktorých sa autori dopustili, aby sa predišlo vytváraniu neprávd
a tradovaných mýtov, ktoré takýto typ publikácie
zvyknú sprevádzať. Popritom bude nemenej zaujímavé sledovať, akým spôsobom vytvárajú na začiatku 21. storočia svoj obraz o Košiciach príslušníci maďarského národa, resp. slovenskí občania
maďarskej národnosti.
Útly sprievodca s 95 stranami, 180 fotografiami a piatimi mapami je svojím rozsahom iba
základným a stručným popisom druhého najväčšieho mesta Slovenska. Košice sú v predslove
tradične vykresľované ako priateľské, tolerantné, multikultúrne mesto, križovatka obchodných ciest a kultúrnych tokov s tradíciou spolunažívania rôznorodých národných skupín, ktorá
dodnes obohacuje mestskú kultúru a mentalitu.
Vyznanie autorky predslovu Évy Hoffmann z pozície národnostnej menšiny – „preto sa tu cítime
tak dobre“ - vyznieva pre Košice veľmi lichotivo.
Keď autorka vymenúva zoznam najdôležitejších
udalostí a osobností mesta, nenecháva nikoho
na pochybách, že Košice sú jedným z najpríťažlivejších miest na mentálnej mape príslušníkov
maďarského národa: „tu v krypte dómu odpočíva
František II. Rákoci s matkou Helenou Zrínskou,
tu zomrel Štefan Bočkaj v roku 1606, tu sa sobášil Gabriel Betlen s Katarínou Branderburskou
v roku 1626, tu pôsobil a tvoril Ján Bačáni (János
Batsányi), František Kazinci (Ferenc Kazinczy)
a Dávid Baróti Sabó (Dávid Baróti Szabó), tu sa
narodil spisovateľ Sándor Márai, umenovedec
Imrich Henslmann či sestra Sára Salkaházi....“
(s. 3). Text na vnútornej strane obalu komentuje
vývoj Košíc v poslednom období: „Najväčšie mesto
Horniakov [Felvidék] úspešne prekonalo zmenu
režimu a ťažkosti spôsobené vznikom samostatného Slovenska.“ Autori v tejto súvislosti narážajú najmä štýlovú rekonštrukciu Starého Mesta,
kvôli ktorej sú dnes Košice „najatraktívnejšie slovenské mesto“, pričom jednoznačnú zásluhu za
jeho zveľadenie pripisujú vtedajšiemu primátorovi Rudolfovi Schusterovi (s. 10 a 20). Osobnosť
neskoršieho prezidenta Slovenskej republiky
symptomaticky rozlišuje zahraničných sprievodcov mesta od slovenských, v ktorých jeho meno
z najrôznejších spoločenských dôvodov v zásade
nefiguruje.
Sprievodca je tematicky rozdelený do desiatich kapitol (Zemepis – dejiny, Staromestské
prechádzky, Prechádzky mimo Starého Mesta,
Košické židovstvo, Sándor Márai, Hlavné mesto kultúry, Zábava – pohostinnosť, Šport, Štipka
gastronómie, Užitočné informácie). Nechýba ani
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slovník základných slovenských výrazov. Na vnútornej strane obalu knihy umiestnená prehľadná
mapa centra Košíc prekladá niektoré uličné názvy do maďarčiny, nie však doslovne, ale do podoby
z dualistického obdobia. Tento preklad nie je prevedený dôsledne, pretože Mlynská ulica sa v tom
čase volala nie Malom, ale Kossuth Lajos utca
a Alžbetina ulica Deák Ferenc utca. Bez uvedenia poznámky na okraji mapy, že sa jedná o uličné názvy mesta spred roku 1918, je takéto dvojjazyčné uvádzanie názvov verejných priestranstiev
nepatričné a mätúce.
V prvej kapitole Zemepis – dejiny sa autori
dopustili niekoľkých závažných faktografických
chýb. Uviedli, že podľa sčítania obyvateľstva
v roku 2011 sa prihlásilo k maďarskej národnosti
6 – 8 % obyvateľov (s. 6). Už len samotný zápis „6
– 8“ je podozrivý, keďže sčítania obyvateľstva prinášajú veľmi presné štatistické údaje. Posledné
sčítanie (2011) ukazuje, že maďarskú národnosť
si zapísalo už iba 2,65 % Košičanov.1 Zo strany
autorov tu ide o zjavné prekrúcanie skutočnosti. Maďarsky hovoriacich obyvateľov je v meste
pravdepodobne oveľa viac ako 2,65 %, možno aj
viac ako uvedených 6 – 8 %, to ale nikoho neoprávňuje uvádzať v sprievodcovi mesta fiktívne
navýšené údaje.
Pri vykladaní počiatkov Košíc sa autori vyhli opisu pôvodného etnického osídlenia Košickej
kotliny, ktoré bolo slovanské. Dejiny mesta začínajú osadou „Villa Cassa“ z roku 1230, pričom nesprávne vyložili chronológiu vývoja názvu
mesta v rôznych jazykových mutáciách reťazcom
Cassovia → Kaschau → Kassa → Košice. Ak už aj je pre
maďarskú stranu ťažko uznať slovanský pôvod
mena mesta v podobe Koša, sami si uškodili, nakoľko maďarské Kassa predchádzalo nemeckému
Kaschau aj latinskému Cassovia. V sprievodcovi
uvádzané pustošenie Košíc Tatármi (v skutočnosti Mongolmi) je mýtom tradovaným košickými dejepiscami a kronikármi 18. a 19. storočia. V prehľade dejín mesta chýba dôležitý rok 1537, ktorý
znamenal obrat v postavení Maďarov v Košiciach.
Od toho roku už Nemci netvorili exkluzívnu elitu
mesta. Autori píšu, že Košická univerzita bola založená v roku 1657 vedľa Premonštrátneho kostola, ktorý sa však začal stavať ako Jezuitský kostol až v roku 1671. Zmienka o návšteve Františka
Jozefa I. v Košiciach (s. 8) v roku 1852 je nekom1 Krajské mesto Košice 2011 [online]. Košice :
Štatistický úrad SR, november 2012, s. 15. [cit. 18. 6.
2013]. Dostupné na internete: <http://portal.statistics.sk/
files/KrajskeSpravy/KE/E_publikacie/kosice-2011.pdf>.

pletná bez vymenovania ostatných dvoch v rokoch 1857 a 1877. Autori považujú Košice za opevnené mesto až do konca 19. storočia (s. 10 a 12),
pričom hradby boli najneskôr v roku 1840 už odstránené. Vývoju mesta po roku 1918 venujú autori minimum pozornosti. O vývoji za 1. ČSR sa
čitateľ nedozvie nič. Spomína sa iba, že 29. decembra 1918 vpochodovalo do mesta československé vojsko (nie iba české, ako sa zvykne sústavne
v maďarskej spisbe uvádzať). Nesprávne uviedli roky príslušnosti Košíc ku Maďarsku v podobe 1938 – 1944. Píšu, že po druhej svetovej vojne vznikla 2. ČSR (tento termín sa používa pre
obdobie 1938 – 1939) a spomínajú aj tunajšie
Benešovo úradovanie v dočasnom hlavnom meste, počas ktorého bol prijatý pre menšiny diskriminačný Košický vládny program (s. 24).
Kapitoly Staromestské prechádzky a Prechádzky mimo Starého Mesta stručne opisujú pamätihodnosti historického jadra mesta. Tu
je potrebné upozorniť na tieto faktografické chyby: s. 13 – cintorín okolo dómu bol zrušený už
v 18. storočí, nie 19. storočí, s. 14 – majster Štefan
nepracoval na poslednej etape výstavby dómu, ale
v najdôležitejšej štvrtej medzi rokmi 1462 – 1490,
s. 22 – podstavec sochy maratónca nie je z mramoru ale granitu, s. 24 – architektom Župného
domu nebol Langler, ale Langer, s. 25 – Košická
univerzita spočiatku nemala právnickú a teologickú fakultu, ale filozofickú a teologickú, právnická fakulta bola založená až v roku 1777, s. 26 –
nad hlavným portálom Františkánskeho kostola
sa nenachádza plastika košického erbu od 80. rokov 20. storočia, kedy boli odkryté pôvodné gotické artefakty stredovekého portálu, s. 30 – je
potrebné uvádzať úradný názov technického múzea v podobe Szlovák Műszaki Múzeum, jeho
zakladateľom nebol Sándor Mihalik, ten pracoval pre Felsőmagyarországi Múzeum, s. 35 –
Dominikánsky kostol nie je najstaršia cirkevná stavba, ale najstaršia dodnes stojaca cirkevná
stavba, s. 38 – na Alžbetinej ulici nie je Jakobyho
galéria, ale Východoslovenská galéria, s. 44 – na
Bankove nie je najstarší hotel, ten bol v Levočskom
dome, s. 46 – hrad na Hradovej sa nestal ruinou
po Tatárskom (správne Mongolskom) vpáde, ale
v neskoršom období.
Treba oceniť, že autori v texte uvádzajú pri
názvoch ulíc v zátvorke aj slovenský ekvivalent. Avšak súčasná jazyková kodifikácia zaväzuje písanie veľkých písmen v podobe Námestie
Maratónu mieru, alebo Námestie osloboditeľov
a nie naopak (s. 40). Uvádzať slovenské ekvivalenty by bolo vhodné aj u názvov inštitúcií, čo by
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určite uľahčilo turistickú orientáciu prostredníctvom slovenských úradných tabúľ a nápisov. Za
výrazný nedostatok sprievodcu možno považovať
vynechanie kaviarne Slávia, najvzácnejšej košickej secesnej stavby, a funkcionalistického obchodného domu Baťa v zozname popisovaných pamiatok. Autori síce spomínajú, že v Čákiho paláci
sídlil Ústavný súd Slovenskej republiky, avšak
jeho súčasné pôsobisko preskočili, hoci ho návštevník pri korzovaní Hlavnej ulice neprehliadne. Maďarského turistu by zaiste zaujímalo, že
Košice sú ústavným zákonom stanovené za sídlo
Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Kontroverzné sa javí uvádzanie busty Jánosa
Esterházyho ako turistickej pamiatky (s. 30). Na
rozdiel od slovenskej historickej pamäte zastáva
János Esterházy v tej maďarskej kladné miesto.
Avšak autori neuvádzajú, že busta nie je súčasťou verejného priestoru mesta, a že stojí na súkromnom pozemku. Tým môže maďarský turista
nadobudnúť mylný poznatok, že János Esterházy
je síce pre slovenskú verejnosť osobnosť neprijateľná, ale v tolerantných Košiciach neexistovala
prekážka odhaliť mu bustu. Nenasvedčuje tomu
ani jej konfliktné odhalenie na nádvorí súkromného domu.
Samostatná kapitola je venovaná košickým
Židom. Po polstoročí útlaku totalitných režimov v Košiciach opäť funguje Židovská náboženská obec, ktorá aktívne participuje na duchovnom živote mesta. Ten sa vyznačuje miestnym
špecifikom, ktorým je ekumenické spoločenstvo
Ekumena združujúce deväť kresťanských cirkví a Židovskú náboženskú obec so štatútom pozorovateľa. Ak je samostatná kapitola v turistickom sprievodcovi venovaná len židovstvu, je na
zamyslenie, prečo autori nezaradili do publikácie
zmienku o Ekumene (Ekumenické spoločenstvo
na území mesta Košice), ktorá sa dotýka širšieho spektra obyvateľov Košíc. Na rozdiel od busty
J. Esterházyho výrazne napomáha k šíreniu tolerancie v meste.
„Máraiománia“, ktorá zachvátila Maďarsko
aj Slovensko v posledných dvoch desaťročiach, sa
plne odzrkadľuje aj v tomto sprievodcovi. Sándor
Márai je nesporne osobnosťou, ktorá zviditeľňuje Košice v celosvetovom meradle, a preto mu je
v sprievodcovi venovaná nadmerná pozornosť.
Kapitolu pripravoval pracovník Petőfiho literárneho múzea v Budapešti Tibor Meszáros, špecialista na Máraiho dielo, ktorý popísal všetky
miesta pamäte viažuce sa na košické roky tohto svetového spisovateľa. Textový opis je doplnený samostatnou mapou. Zvláštnosťou sprievodcu
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je, že po košickej obhliadke nasleduje opis miest
spojených s Máraiho pôsobením v Budapešti.
Takto sa prostredníctvom košického turistického sprievodcu maďarskí návštevníci Košíc dozvedia o vlastnom hlavnom meste nové vedomosti.
Osobnosť Sándora Máraiho tak ešte viacej prepojuje úzke väzby východoslovenskej metropoly
a maďarského hlavného mesta, čo je nesporne aj
prínosom celého sprievodcu.
Kapitola Hlavné mesto kultúry podáva
stručný prehľad o kultúrnych aktivitách počas roku 2013. Čitatelia sa dozvedia, aký prínos pre mesto bude mať naštartovanie kreatívnej ekonomiky v postindustriálnych Košiciach.
Čo sa investičnej výstavby týka, nie je uvedený popis najdôležitejších dejísk kultúrnych akcií Kulturpark a Kunsthalle. Hoci ich vizualizácie nechýbajú, je nedostatkom publikácie, že ich
nevyznačila na mapke mesta. Rovnako škodlivým prešľapom je uvádzať Medzinárodný maratón mieru ako prvý svojho druhu na svete (v skutočnosti druhý po Bostone, s. 73).
Zo zostávajúcich kapitol treba upozorniť na
chybu označovať Levočský dom ako najstaršiu budovu v meste (s. 77), alebo považovať súčasné košické vodné pólo za úpadkové (s. 84). V texte sa
vyskytuje nemalý počet preklepov, gramatických
chýb a slovakizmov (ako na to upozornil košický
dejepisec Zoltán Balassa).2 Zo strany slovenského čitateľa sa javia zaujímavé niektoré postrehy,
ktoré by sa v slovenskom sprievodcovi sotva objavili (napr. že z košických kúpalísk z roka na rok
ubúda, lebo Košičania aj tak uprednostňujú blízke maďarské akvaparky).
Na záver je potrebné konštatovať, že autori
vo veľkej miere sústredili pozornosť na maďarské
reálie minulých i dnešných Košíc. Je síce pochopiteľné, že publikácia určená pre maďarského turistu obracia pozornosť na súvislosti viažuce sa
na maďarskú kultúru, avšak Košice po roku 1918
a najmä po roku 1945 prekonali rozsiahlu etnonacionálnu transformáciu, ktorej odrazom sú síce
naďalej multikultúrne, avšak prevažne slovenské
Košice. Promaďarský diskurz celej publikácie je
natoľko evidentný, že dokonca vynecháva zavraždenie košických mučeníkov vojakmi maďarského národného hrdinu Gabriela Betlena, ako aj
ich svätorečenie Jánom Pavlom II. v Košiciach
v roku 1995. Rovnako sa nič nedočítate o košic2 BALASSA, Zoltán. Egy „vidám” útikönyv Kassáról.
Košice : Rovart, 6. 9. 2012. [cit. 18. 6. 2013]. Dostupné
na internete: <http://www.rovart.com/hu/egy-vidamutikonyv-kassarol_2624>.
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kom rodákovi Ferencovi Szálasim a terore jeho
Strany šípových krížov v rokoch 1944 – 1945.
Autori čitateľa ochudobnili o informácie odohrávajúce sa v Košiciach počas 1. ČSR (napr. Košická
moderna, taktiež súčasť umeleckého programu Európskeho hlavného mesta kultúry) alebo
o udalostiach v prelomových rokoch 1968 a 1989.
A tak sa paradoxne najviac pozornosti dostáva
slovenskej kultúre cez kuchyňu v kapitole Štipka
gastronómie, s podrobnými receptami na slovenské špeciality ako kapustnica a bryndzové halušky. Maďarský pohľad na Košice zostáva aj v pokročilom roku 2013 naďalej emočne selektívny.
Ondrej Ficeri
ŠEDIVÝ, MIROSLAV. KRVAVÁ ODYSSEA: ŘECKÝ BOJ
ZA NEZÁVISLOST 1821 – 1832. PRAHA : EPOCHA,
2011, 232 S. ISBN 978-80-7425-087-3.
Každý národ má svoje mýty, legendy i hrdinov.
Z obyčajných ľudí sa stávajú hrdinovia po tom,
čo dokážu vykonať významné skutky. Rovnako
tak bolo tomu i v prípade Grékov – mená ako
Georgios Karaiskakis, Theodoros Kolokotronis
či Alexandros Ypsilantis sa stali pre tento slávny národ nesmrteľné a tým, že sa dokázali so šabľou v ruke postaviť osmanskej moci, si získali
i miesto v povestnom panteóne gréckych bájnych
hrdinov. Neboli to však veľké epické bitky či taktické ťaženia, no ich hrdinský duch dokázal zapáliť i srdcia ostatných spolubojovníkov a tak
dospieť k vznešenému cieľu, ktorým bola nezávislosť Grécka. Sloboda a nezávislosť boli najdôležitejšie myšlienky, ktoré vo svojej Ýmnos is tin
Eleftherían (Hymna slobody) zvečnil grécky básnik z ostrova Zakynthos Dionysios Solomos (1798
– 1857). Táto zhudobnená báseň dnes znie pri
všetkých významných udalostiach v Grécku,
keďže sa neskôr stala i národnou hymnou, ktorá
navždy Grékom pripomína ich víťazný boj proti
nenávideným Turkom. Aj publikácia, ktorá sa na
pulty kníhkupectiev a internetové portály (keďže publikácia sa dá kúpiť aj ako e-book) dostala
roku 2011, poukazuje, že veci nie sú vždy ani celkom biele, ani čierne a tak ani na prvý pohľad antagonistický vzťah Turkov a Grékov možno nebol
až taký, ako sa to mohlo javiť, a ani ich boj nebol
tak celkom iba ich vlastným bojom.
Ide o prácu mladého českého historika
Miroslava Šedivého Krvavá odyssea: řecký boj za
nezávislost 1821 – 1832. Kniha vyšla v rámci edície Polozapomenuté války, kde okrem nej už vy-

šlo viacero zaujímavých titulov, ako napríklad
Povstalci, vlastenci, pučisté a de Gaulle. Drama
alžírské války 1954 – 1962 (Ivan Brož), Krve po kolena. Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie (Luboš Taraba) alebo Velká siouxská válka (Jozef Opatrný). Samotný názov edície hovorí
o vojnách, ktoré sú verejnosti málo známe, a to
na 100% platí aj o boji Grékov za nezávislosť od
Osmanskej ríše. V slovenskej historiografii problematike gréckeho boja za nezávislosť doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť, čo je zrejme
spôsobené jednak jazykovým hendikepom, jednak odlišnou orientáciou výskumu slovenských
historikov. Väčšia pozornosť bola vynaložená na
výskum antického Grécka,1 moderné grécke dejiny sú viac zastúpené v prácach českých historikov.2 Miroslav Šedivý patrí ku generácii mladých českých historikov a v súčasnosti prednáša
na Katedre historických vied Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Ako pedagóg
zastrešuje viaceré predmety, napríklad Dějiny
Středomoří, Moderní dějiny Balkánu, Dějiny
habsburské monarchie 1., 2., či Střední Evropa
a Orient. Podieľa sa na mnohých projektoch a je
autorom viacerých monografií, vedeckých štúdií
a odborných článkov.3 Predstavovaná publikácia
1 Napríklad: NOVOTNÁ, Mária. Dejiny a kultúra
antického Grécka a Ríma. Bratislava : VEDA, 2007, 600 s.
2 Z najvýznamnejších prác možno spomenúť:
DOSTÁLOVÁ, Růžena – OLIVA, Pavel – VAVŘÍNEK,
Vladimír. Řecko. Praha : Libri, 2002, 146 s.; HRADEČNÝ,
Pavel. Holocaust řeckých Židů za druhé světové války.
In POJAR, Miloš (Ed.). Stín šoa nad Evropou. Praha
: Židovské muzeum, 2001, s. 155-176; HRADEČNÝ,
Pavel. Řekové a Turci : nepřátelé nebo spojenci? Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2000, 226 s.; HRADEČNÝ,
Pavel. Dějiny Řecka. 2. vyd. Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2007, 768 s.; KRÁLOVÁ, Kateřina –
TSIVOS, Konstantinos et al. Vyschly nám slzy... Řečtí
uprchlíci v Československu. Praha : Dokořán, 2012, 336
s.; KRÁLOVÁ, Kateřina. Nesplacená minulost. Řeckoněmecké vztahy ve stínu nacismu. Praha : Karolinum,
2012, 286 s.; KRÁLOVÁ, Kateřina. Řečtí Židé a holocaust.
In Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER051, Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2008, 23 s.;
KRÁLOVÁ, Kateřina. Role tzv. „cizího faktoru“. Řecká
krize v historickém kontextu mezinárodní politiky. In
Mezinárodní politika, 2011, roč. 35, č. 9, s. 4-7.
3 Projekty – Rýnská krize 1840, Metternich a Východní
otázka 1821 – 1841. Najvýznamnejšie publikačné výstupy
M. Šedivého: ŠEDIVÝ, Miroslav. Metternich, the Great
Powers and the Eastern Question. Pilsen : University
of West Bohemia, 2013, 1033 s.; ŠEDIVÝ, Miroslav.
Armáda Muhammada Alího a egyptský nacionalismus
první poloviny 19. století. In Nový Orient, 2012, roč. 67,
č. 3, s. 23-27; ŠEDIVÝ, Miroslav. Austria‘s Role in the
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sa okrem obligátnych častí, ako sú úvod, doslov,
chronológia, poznámky, zoznam použitej literatúry a resumé v anglickom jazyku, skladá z 15 kapitol bez číselného označenia. Kapitoly chronologicky predstavujú postupný boj a s ním spojené
problémy Grékov v boji za nezávislosť.
Prvá kapitola s názvom Řecko na počátku
19. století popisuje predpoklady vypuknutia ozbrojeného boja, rovnako i politickú, spoločenskú
a sociálnu situáciu v osmanských provinciách na
prelome 18. a 19. storočia. Autor veľmi presne pomenúva jednotlivé problémy, v ktorých sa kedysi mocná Osmanská ríša ocitla. Najvýraznejším
exponentom krízy bola podstatne oslabená moc
sultána, ktorá, ako autor zdôrazňuje, v niektorých miestach ríše prakticky neexistovala.
M. Šedivý prezentuje fakty v súlade s modernými
tendenciami historickej objektivity, keď viackrát
prízvukuje, že Grékov nemožno vnímať len ako
obete systému, práve naopak, mnoho z nich patrilo k neodmysliteľným častiam osmanskej mašinérie. Dôležitou súčasťou prvej kapitoly je i analýza štruktúry gréckej spoločnosti a jej rozdelenie
na kleftov, arnatolov a kaposov.4 Závažnú časť budovania národného povedomia a presadzovanie sa
gréckeho nacionalizmu autor spája s významnými gréckymi osvietencami. Adamantios Korais
(1748 – 1833) bol mysliteľom, ktorý presadzoval
vytvorenie moderného jazyka vychádzajúceho
zo starej gréčtiny (zbaveného turcizmov, talianskych a slovanských prvkov) a taktiež odtrhnutie
od konštantínopolského patriarchu. Rigas Feraios
(1757 – 1798) bol najvýraznejším hlásateľom nových tendencií v gréckom národnom hnutí, vypracoval plán na oslobodenie celého Balkánu. Feraios
bol tvorcom ľudového gréckeho jazyka. Svoj emocionálny a nacionalistický náhľad na grécky ja-

Constantinople Armenian Catholics Affair in 1828-31.
In Middle Eastern Studies, 2012, roč. 48, č. 1, s. 51-71;
ŠEDIVÝ, Miroslav. Metternich and the Syrian Question:
1840 – 1841. In Austrian History Yearbook, 2010, roč.
41, published online 21.4.2010, s. 88-116; ŠEDIVÝ,
Miroslav. Bitva u Navarina: 20. říjen 1827. In Historický
obzor, 2010, roč. 21, č. 3-4, s. 50-57; ŠEDIVÝ, Miroslav.
The Question of Austrian Influence in Constantinople in
the 1830s: The Stametz-Meyer Affair. In Prague Papers
on the History of International Relations, 2009, roč.
2009, č. 1, s. 181-194.
4 klefti (κλέφτης – z gréckeho kradnúť) podobní
balkánskym hajdukom, armatoli (grécky Αρματολοί)
mali slúžiť na potláčanie povstaní, no paradoxne, keďže
boli prevažne gréckeho pôvodu, pridávali sa na grécku
stranu. ŠEDIVÝ, Miroslav. Krvavá odyssea: řecký boj za
nezávislost 1821 – 1832. Praha : Epocha, 2011, s. 18-19.
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zyk vyjadril vo svojej Vojnovej hymne, resp. pochode (vplyv Marseillaisy), ktorá je výrazom silných
pocitov začínajúceho balkánskeho nacionalizmu.
V roku 1797 vypracoval Deklaráciu práv človeka
a Ústavu republiky. Kapitola s názvom Společnost
přátel a invaze do podunajských knížectví je venovaná vysvetleniu existencie revolučnej organizácie, tzv. Filiki eteria (grécky Φιλική Εταιρεία)
Spoločnosť priateľov, ktorá sa podieľala na príprave revolúcie a jej hlavným cieľom bolo založenie nezávislého gréckeho štátu. Zakladateľmi boli
Athanasios Tsakalov (1788 – 1851), Emmanuilos
Xanthos (1772 – 1852) a Nikolaos Skufas (1780
– 1818). Autor opisuje fungovanie organizácie,
jej zámery, no i problémy, s ktorými sa potýkala. Dôležitou súčasťou druhej kapitoly je i otázka,
kto sa mal stať vedúcou osobnosťou spoločnosti
a prečo sa práve oblasť podunajských kniežactiev stala miestom začiatku povstania, nie ako
by bolo možné všeobecne očakávať – Peloponéz.
Autor v tejto časti práce popisuje zaujímavým
spôsobom zdrvujúcu porážku gréckej armády vedenej Alexandrom Ypsilantim v bitke pri meste Drăgăşani i pád elity vojska, tzv. Svätej légie
(grécky Ιερός Λόχος), ktorá mala pôvod v antických jednotkách Kartága a Téb. Ypsilantis bol
na úteku zatknutý rakúskymi úradmi a v luxusných podmienkach väznený v Terezíne, jeho relatívnu slobodu, ako píše autor, potvrdzuje i liečebný pobyt v slovenských Piešťanoch.5 Nasleduje
kapitola s názvom Ali paşa z Janiny a počátek povstání v Řecku, ktorá prezentuje kontroverznú postavu Aliho Paşi z Janiny, resp. známeho ako Lev
z Janiny, ktorý sa ocitol aj v románe Gróf Monte
Cristo od Alexandra Dumasa. Autor popisuje jeho
cestu k moci, jeho krutú, no zároveň veľmi schopnú povahu, čo mu umožnilo vytvoriť autonómny
štátny útvar v oblasti Epiru, Thesálie a južného
Albánska. Miroslav Šedivý nevybral túto osobnosť do svojej práce náhodne. Po sérii intríg mal
sultán Mahmud II. zámienku na zničenie odbojného pašu; Ali sa snažil za pomoci Grékov, ktorým prisľúbil množstvo ústupkov a hovoril o ich
nezávislosti, dostať k cárskemu dvoru a tam žiadať o pomoc. Ali paša však grécku podporu kvôli
svojmu predošlému postupu nezískal a jeho hlava
sa ocitla v Istanbule (ako sa píše v knihe, sultán
k nemu neprechovával až taký odpor, aby akceptoval jedného Angličana, ktorý chcel kúpiť Aliho
hlavu a ukázať ju nabalzamovanú na Britských

5

ŠEDIVÝ, M. Krvavá odyssea: řecký..., s. 37.
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ostrovoch...).6 Ako sa môže čitateľ dočítať na
stránkach knihy, aj pád Aliho pašu bol jedným zo
spúšťačov revolúcie, keďže napätie, ktoré nastalo po jeho odstránení, bolo v tejto oblasti Balkánu
enormné. Veci sa tak dali do pohybu. V kapitole
Brutalita války a tragédie ostrova Chios sa autor
snaží poukázať na fakt, že často prezentovaný názor o boji statočných Grékov proti „zlým“ Turkom
nie je adekvátny. Tento názor bol spájaný s udalosťami na ostrove Chios, kde došlo k vyvraždeniu tamojšej gréckej komunity r. 1822. Gréci sa
taktiež dopúšťali vraždenia a krutostí na moslimskom obyvateľstve. V tejto súvislosti možno spomenúť vyvraždenie tureckých kupcov v meste
Galati či v Jasy. Na Peloponéze Gréci vyvraždili asi 25 000 Turkov a najväčšia masakra sa odohrala v Tripolise, keď sa mesto 5. októbra 1821
vzdalo Grékom, po čom nasledovala genocída
8000 obyvateľov, z toho bolo 2000 detí a žien. Ako
píše vo svojej knihe Miroslav Šedivý, Gréci sa od
Turkov v krvavých praktikách líšili akurát tým,
že si neosvojili i odrezávanie uší, ktoré inak Turci
posielali sultánovi ako dôkaz horlivosti. Čitateľa
dozaista zaujmú kapitoly s názvami Filheléni
a Lord Byron a filheléni humanisté, ktoré sa venujú fenoménu tzv. filhelenizmu a propagácii
gréckej otázky v Európe.7 Tento fenomén mal svoje korene v obdive k antike, ktorá výrazne ovplyvnila západoeurópsku civilizáciu, no i USA, kde
bola počas rokovaní o novej ústave prejednávaná možnosť používania klasickej gréčtiny.8 Čitateľ
sa oboznámi s menami najvýznamnejších filhelénov, ako boli spisovateľ Victor Hugo, americký senátor Daniel Webster, slávny ruský spisovateľ Alexander S. Puškin, americký lekár Samuel
Gridley Howe, britský premiér George Canning,
škótsky historik Thomas Gordon, anglický spisovateľ a dobrodruh Edward John Trelawny, francúzsky maliar Eugène Delacroix alebo francúzsky
generál Charles Nicolas Fabvier. Najznámejším
predstaviteľom filhelénskeho hnutia bol nepochybne George Gordon Byron (1788 – 1824),
ktorého misia v Grécku vyznela značne paradoxne, rovnako i jeho finančné prostriedky „použité“ na nezmyselné účely.9 Dôležitou súčasťou
6

ŠEDIVÝ, M. Krvavá odyssea: řecký..., s. 43.

7 Zaujímavé prepojenia grécko-britských vzťahov
opisuje článok KRÁLOVÁ, K. Role tzv. „cizího faktoru“...,
s. 4-7.
8

ŠEDIVÝ, M. Krvavá odyssea: řecký..., s. 88.

9 Viac k aktivitám Byrona v Grécku pozri: DAKIN,
Douglas. The Greek Struggle for Independence, 1821 –
1833. Berkeley : University of California Press, 1973,

gréckej vojny za nezávislosť bola i intervencia
egyptského vazala sultána Mehmeda Aliho (jeho
meno má v historiografii viacero alternatív, napr.
Muhammad Ali či Mehmet Ali Paša), ktorú autor opisuje v kapitole Pod egyptskou taktovkou.
Kľúčovou udalosťou, ktorá začala ako náhodný
incident medzi britsko-francúzsko-ruskou flotilou, blokujúcou osmanské lode a prístavy, a turecko-egyptskou flotilou v navarinskom zálive
(20. októbra roku 1827, dnes záliv Pylos), prerástol do veľkej námornej bitky, ktorá prakticky
rozhodla o osude celej revolúcie. Udalosti spojené s touto príhodou približuje kapitola s názvom
Bitva u Navarina. Menej známe fakty pre čitateľa
pripomína kapitola s názvom Utrpení katolických
Arménů a rusko-osmanská válka, kde sa možno
dočítať o problematických vzťahoch nielen medzi katolíckymi a ortodoxnými Arménmi žijúcimi v arménskom miléte (vyvrcholili perzekúciami
r. 1828 a následným vysťahovaním z Istanbulu),10
ale i o celkovej animozite všetkých konfesií žijúcich na Balkánskom polostrove. Záverečná kapitola s názvom Nezávislost opisuje kľukatú a komplikovanú cestu londýnskych diplomatických
rokovaní vedúcich k ustanoveniu hraníc nového
gréckeho štátu, panovníka i jeho definitívneho
medzinárodného uznania. Autor v závere načr-

s. 107-120; ŠEDIVÝ, Miroslav. Filheléni v řecké válce
za nezávislost. In Historický obzor, 2011, roč. 22, č. 5-6,
s. 106-116; ŠEDIVÝ, Miroslav: Lord Byron a řecké
povstání. In Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 1, s. 24-28.
10 Milét – všetci stúpenci iných monoteistických
náboženstiev (vedľa kresťanov tiež Židia), ktorí mali
svoje knihy (t. j., ktorých náboženstvo sa zakladalo
na knižnej biblickej tradícii), sa stali chránenými
poddanými sultána (zimmi). Toto obyvateľstvo bolo
rozdelené v súlade so svojou náboženskou príslušnosťou
do zvláštnych cirkevných správnych celkov – Millet,
ktorým sa dostalo v rámci ríše rozsiahlej autonómie.
Všetci vyznávači jednej náboženskej viery bez ohľadu
na to, akého boli etnického pôvodu a akým jazykom
hovorili, boli považovaní za príslušníkov spoločnej
národnosti. Prvým a najväčším cirkevno-autonómnym
celkom bol „grécky Millet“ (Millet-i Rum), ktorý zahŕňal
celé obyvateľstvo ríše ortodoxne kresťanskej viery, nielen
Grékov, ale aj príslušníkov iných národností (napríklad
Srbi, Bulhari a ďalší). Sultán Mehmed II. zveril riadenie
celého ortodoxne kresťanského Millet-u carihradskému
patriarchovi a do tejto funkcie, ktorá zahŕňala v sebe
aj úrad „ethnarchu“ (vodca národa) menoval Gennadija
Scholaria, zaprisahaného odporcu myšlienky znovu
zjednotenia pravoslávia s rímskokatolíckou cirkvou.
HRADEČNÝ, Pavel: Řekové a Turci..., s. 5-6. ÁGOSTON,
Gábor – MASTERS, Bruce. Encyclopedia of the Ottoman
Empire. New York : Facts On File Inc., 2009, s. 383-384.
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táva i problematickosť existencie nového štátneho celku a taktiež koncepcie jeho budúcej politiky.
Práca je obohatená o množstvo portrétov
osobností, dobových máp, litografií, malieb a iného obrazového materiálu, ktorý je umiestňovaný
priamo v texte, čo vo výslednom efekte príjemne prepája text s obrazovou predstavou čitateľa. Istým menším nedostatkom je mierna kolísavosť charakteru práce, ktorá je síce napísaná
na základe kvalitného výskumu mnohých cudzojazyčných zdrojov a prameňov, no vyznieva skôr
populárno-náučne ako rýdzo vedecky. Zrejme
však túto skutočnosť možno pripísať povahe edície, v ktorej práca vyšla, nič to však neuberá na
autorovom širokom rozhľade v skúmanej problematike či na atraktivite prezentovaného textu. Dokazuje to i fakt, že kniha nevyšla ako ojedinelý počin autora, ale po dlhodobom výskume
a mnohých publikačných jednotkách priamo súvisiacich s recenzovanou prácou. Publikáciu
Krvavá odyssea: řecký boj za nezávislost 1821 –
1832 preto možno odporučiť všetkým záujemcom o grécke dejiny, študentom ako doplnok pri
príprave na predmety ako dejiny Balkánu, dejiny
Stredomoria a pod., no samozrejme i historikom
a vysokoškolským pedagógom.
Maroš Melichárek
MATUŠTÍK, RADISLAV – GREGOR, RICHARD –
MARHEVSKÁ, GABRIELA. JÁN MATHÉ – HĽADAČ
DOBRA. KOŠICE : RESULT, VÝCHODOSLOVENSKÁ
GALÉRIA, 2010, 286 S. ISBN 97-80-967141-8-6.
„Nesúdi, že dobré je dané, ale že sa musí poznať a poznaním rozvinúť...Je to teda človek sám,
ktorý je sám zo seba hľadačom dobrého.“ Práve
tieto slová historičky a teoretičky umenia Růženy
Vackovej (1901 – 1982) otvárajú rozpravu o diele sochára Jána Mathého (1922 – 2012).1 Zároveň
tiež pomenúvajú knihu, keď autor textu Radislav
Matuštík (1929 – 2006) štúdiom textov blízkych
Mathému rozpoznal moment „dobra“ vinúci sa
ako červená niť sochárovou tvorbou a životom.
Predkladaná publikácia je prvou súbornou monografiou o diele Jána Mathého a súčasne posledným textom z pera teoretika a kritika umenia Radislava Matuštíka. Po sochárovej nedávnej

1 Bližšie k osobnosti a dielu Jána Mathého pozri
tematickú webovú stránku. [cit.6.8.2013]. Dostupné na
internete: <http://janmathe.com>
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smrti je publikácia najnovším referenčným bodom pre poznanie jeho tvorby.
Košický sochár Ján Mathé vytvoril počas
svojho života obdivuhodné dielo. Keďže v dobe
totalitného režimu pôsobil mimo oficiálneho výtvarného prúdu, jeho tvorba bola z ideologických
príčin opomínaná. Žil a tvoril v ústraní. Zmena
prišla koncom 80. a najmä v 90. rokoch. Na výstave Jána Mathého v Slovenskej národnej galérii v roku 1998 prišiel Radislav Matuštík s myšlienkou na napísanie knihy. Rukopis monografie
ukončil v roku 2005 krátko pred svojou smrťou, ktorá vydanie knihy pozastavila. Po niekoľkých rokoch sa podarilo myšlienku realizovať. Redaktorských a editorských prác sa ujali
Richard Gregor a Gabriela Marhevská ako autori
koncepcie. Na tvorbe knihy sa podieľala aj umelcova manželka Eva Mathéová.2
Kniha je venovaná pamiatke už spomenutej
Růženy Vackovej a kňaza, historika umenia a katolíckeho teológa Josefa Zvěřinu (1913 – 1990).
Tieto osobnosti katolíckej inteligencie, neskôr členovia disentu, formovali mladosť Jána Mathého
počas jeho štúdií v Prahe. Ich odkazu však ostal verný až do konca života a duchovne sa niesol v celej jeho tvorbe. Uctiť si ich pamiatku preto zapadá do celkového kontextu Mathého diela.
Kniha začína Predslovom, ktorého autorkou
je sochárova manželka Eva Mathéová. Stručne
priblížila vznik a význam knihy, aby sa „osamelý
ľudský osud umelca a jeho diela“ nestal „predmetom neporozumenia a nezáujmu“. (s. 7) Nasleduje
Úvod, ktorým začína odborný text Radislava
Matuštíka. Autor si hneď na začiatku stanovuje cieľ publikáciou zaradiť „Jána Mathého do vývinu slovenského i európskeho sochárstva“. (s. 9)
Mathého charakterizuje najprv ako „mladého
idealistu“ a „nadšeného bojovníka proti dobovým
deformáciám“, vyrastajúceho medzi vierou a nádejou, smrťou a vraždením, snami a realitou.
Vyzdvihuje sochárovu „rýdzu čistotu umeleckého a ľudského postoja“. (s. 9) Napokon Matuštík
zhodnocuje, že „Mathého zásluhou dospieva slovenská moderná plastika ku svojim základom“.
(s. 10) Vďaka jeho postkubistickej nonfigurácii

2 Tri otázky o knihe Radislava Matuštíka Ján Mathé
– hľadač dobra. (Rozhovor Ivany Komanickej a Evy
Mathéovej.) In Romboid, 2010, roč. 45, č. 10, s. 68-69;
RAKÚSOVÁ, Gabriela. Pocta sochárovi. In Impulz,
2011, roč. 7, č. 1, s. 42. Prezentácia knihy sa uskutočnila
v decembri roku 2010 vo Východoslovenskej galérii
v Košiciach a v Dome umenia v Bratislave v rámci
výstavy Reflexia kresťanstva v súčasnom umení.
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vyrovnal vývin slovenského sochárstva s náskokom slovenskej maľby a grafiky. Vymedzuje si
predmet štúdia základnými medzníkmi života
umelca a obdobiami jeho tvorby, ktoré následne
rozoberá v ôsmich chronologicky radených kapitolách s podkapitolami.
Prvá kapitola: 1922 – 1945 sa venuje jeho
detstvu a ranej mladosti do nástupu na umelecké štúdiá. Ján Mathé sa narodil 14. júna 1922
v Košiciach. Maturoval na premonštrátskom
gymnáziu na Kováčskej ulici v Košiciach. Ako
mladý maturant sa musel zapojiť do bojov na
východnom fronte. Domov sa vrátil v máji roku
1945. Už v tomto období prejavoval svoj talent
a vytvoril prvé dodnes zachované práce. Sú to
mužské a ženské tragiku a smútok vyjadrujúce figúry ovplyvnené pozorovaním nemocničného prostredia (otec pracoval v nemocnici) a vojnovými
skúsenosťami. Na jeseň v roku 1945 odišiel študovať na Akadémiu výtvarných umení v Prahe.
Týmto výklad prechádza do Druhej kapitoly:
1945 – 1950: Akadémia výtvarných umení. Mathé
študoval na oddelení medailérstva a sochárstva u uznávaného profesora Otakara Španiela
(1881 – 1955). Matuštík tu uviedol aj okolnosť,
že Mathé zmeškal konanie prijímačiek, no vďaka
zhovievavosti vrátnika, ktorý privolal profesora
Španiela, mohol nádejný sochár predstaviť svoj
talent. Práve univerzitné roky boli rozhodujúce
pri dozrievaní Mathého životného presvedčenia.
Nesúhlas s dianím po socialistickom prevrate
v roku 1948 predznačil jeho postavenie do ďalších desaťročí. Osobne sa úspešne angažoval proti odvolaniu prof. Španiela z Akadémie a naďalej, hoci ilegálne, sa aktívne zúčastňoval stretnutí
katolíckych akademikov, ktoré viedli už spomínaní Josef Zvěřina a Růžena Vacková. Matuštík
sa hlbšie venoval tomuto úseku Mathého života,
pretože dané roky zásadne ovplyvnili celý ďalší sochárov život a tvorbu. Umelecky (Španiel),
kultúrne a duchovne (Vacková, Zvěřina) vyzretý mladý sochár sa po skončení štúdia vrátil do
Košíc, kde, aj keď často cestoval, zostal žiť celý
život. „Tam sa rozhodol byť sochárom i hľadačom
dobra, ďaleko od Bratislavy, kde prevažovala čoraz väčšmi spolupráca umelcov s mocnými tohto
sveta.“ (s. 14) Z tohto obdobia Matuštík upozorňuje na portrétnu tvorbu Mathého v duchu školenia prof. Španiela. Poukazuje taktiež na to, že
už v tom čase z jeho prác (Mičurinka I, 1950) badať postupné smerovanie k sochárskej opisnosti,
čo oponuje neoklasickým vzorom Španiela.
Tretia kapitola: Sochárske dielo päťdesiatych
rokov približuje prvé samostatné obdobie tvor-

by Jána Mathého. V roku 1950 sa Mathé vrátil
do Košíc. V oblasti sochárstva na Slovensku dominovala v tom čase pamätníková tvorba, ktorá
„devalvovala“ sochársku tvorbu. (s. 15) Mathé sa
do pamätníkovej tvorby nezapájal. Keďže bol prvým akademicky školeným východoslovenským
sochárom, stal sa členom viacerých oficiálnych
združení: člen Zväzu československých výtvarných umelcov a jeho krajskej komisie, člen komisie pre schvaľovanie československých mincí
a člen sochárskej komisie pri Slovenskom fonde
výtvarných umení v Bratislave. V rámci týchto
členstiev aj kolektívne vystavoval a cestoval. Jeho
tvorba v 50. rokoch ešte niesla stopy po „žiackom
osvojovaní si majstrovstva“ učiteľa Španiela.
(s. 15) Ťažiskom boli portréty a začínal objavovať
aj nový motív matky s dieťaťom a pohyb. V roku
1955 vznikla jeho prvá razená medaila (X. výročie Národného divadla v Košiciach 1945 – 1955,
1955). Medailérskej tvorbe sa však výrazne nevenoval. Vrcholným dielom prvého obdobia jeho
tvorby je busta Fatma (1958). V rokoch socialistického realizmu je vyjadrením hľadania vlastného nového výrazu korešpondujúceho s moderným sochárstvom. (s. 18) Mathé po skúsenostiach
z Prahy pestoval intenzívnu alternatívnu činnosť.
V jeho ateliéri v rotunde na Zbrojničnej ulici sa
stretávali a diskutovali divadelníci a výtvarníci.
Druhým obdobím Mathého tvorby sú 60. roky,
o ktorých hovoria Štvrtá kapitola: Sochárske dielo šesťdesiatych rokov a Piata kapitola: Exteriér
v šesťdesiatych rokoch. Matuštík túto fázu jeho
tvorby charakterizuje ako odraz „nádeje a lásky,
ale aj úzkosti, samoty a depresie, prináša okrem
komornej (a zväčša derealizujúcej) plastiky aj monumentálny sochársky prejav“. (s. 19) V stručnom
priblížení kontextu a s poukázaním na Mathého
inšpiračné vplyvy (Moore, Barlach, Giacometti,
Brancusi) Matuštík analyzuje Mathého cestu
k tvarom a motívom jeho diel, ku ktorým sa vracal až do konca tvorby. Hlavné tematické okruhy
sochára boli muž a žena, bolesť a smútok, vták
a vzlet. Veľmi príznačné pre Mathého sú práce s dôrazom na vertikálnosť. Matuštík to interpretuje ako „gotizujúci princíp“, ktorý používa pri
stvárňovaní dvojíc, ale aj pri samostatných figúrach a iných dielach (Traja IV/Stojaca rodina
IV, 1967; Dvaja II/Lomený oblúk I, 1965 a iné).
Typickou je predĺžená dolná časť a spojenie postáv v hornej časti. Východiskom pri takomto riešení mu bola gotická architektúra (lomený oblúk,
okno, kružba) so svojimi princípmi a duchovnosťou. Text kladie ďalej dôraz na práce demonštrujúce Mathého prácu s tvarom a riešenie rôznych
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tém, napr. orientácia na oblé tvary (séria Češúca
sa). Matuštík trefne vyjadril Mathého zmýšľanie porovnaním jeho dvoch sôch, vytvorených
v rovnakom čase. Obe zobrazujú ženu a vznikli v roku 1959: Žena s kvetom a Smútok III.
Kontrast medzi sochami (prvá v súlade so socialistickým realizmom, druhá je umelcovým osobným vyjadrením) poukazuje na rozdiel medzi verejnou prezentáciou oficiálneho štýlu a Mathého
vlastným videním „tragického kontrastu doby“.
(s. 23) Sumárne Matuštík vyzdvihol najmä tri
diela: Sám I (1962), Bolesť I (1962) a Do seba
III (1967), pretože najlepšie vystihujú druhé obdobie Mathého tvorby. (s. 32) Od polovice 60. rokov v rámci vývoja európskeho a slovenského sochárstva Mathé dospieva k nonfigurácii a ku
geometrickej abstrakcii. Rozbor abstraktných
prác Matuštík uzavrel dielom Jadro (1969), ktoré
nielenže predstavuje zdarný príklad nonfigurácie, ale je predovšetkým počiatkom významného
umelcovho motívu o zrode života. Matuštík toto
dielo prepája s ťažkou Mathého nehodou z roku
1967. Socha je „výrazom mimoriadnej sily, ktorá
sa nevzdáva, ktorá verí v život“. (s. 34)
Osobitne sa Matuštík venuje Mathého dielam
zo 60. rokov vo verejnom priestore. V rokoch 1960
– 1968 vytvoril v spolupráci s architektmi sedem
významných monumentálnych diel v exteriéroch
Košíc a ďalších blízkych miest a obcí (Vzlet IV,
1961; Odpočívajúca rodina V, 1965; Češúca sa VI/
Žena, 1965; Biomorfná hmota, 1965; Traja IV/
Stojaca rodina IV, 1967; Vták VII/Rozlet, 1968;
Vták V, 1966).
Tretie vývinové obdobie Jána Mathého, ktorému sa venuje Šiesta kapitola: Sochárske dielo
sedemdesiatych rokov, Matuštík ohraničuje zotavovaním sa po nehode od roku 1967 až do rokov 1984/1985, jeho prvej samostatnej výstavy.
Okrem pokračovania v témach z prechádzajúcich prác sa nosnou témou pre Mathého stane
zrod života a materstvo. Od sérií diel s názvami
Klíčenie, Vzrast, Dynamická hmota či Kolíska života prechádza Mathé k zobrazeniu gule – plodu a nachádza definitívne riešenie tejto témy
v sérii skulptúr Plod života I – VIII. Pracoval na
nich v rokoch 1976 – 1995, „kedy je možno vidieť
postupnú humanizáciu a deifikáciu jeho tvorby.“ (s. 43) Za vrcholné dielo toho obdobia i celej
jeho tvorby možno považovať sochu Plod života
V (1977). Ide o monumentálne dielo pre košické Sídlisko nad jazerom. Matuštík k interpretácii diela používa stať z teologického spisu Josefa
Zvěřiny, kde teológ vysvetľuje Plod života ako mariologické a mariánske dielo. Pravý a hlboký
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zmysel Plodu života ostal v dobe jeho inštalácie
skrytý. Po zániku totality sa vďaka teologickoantropologickej interpretácii stalo z Plodu života
„moderné poňatie tradičného motívu“. (s. 65)
Ďalšou časťou, Siedma kapitola: Sochárske
dielo osemdesiatych rokov, Matuštík približuje
Mathého prácu v 80. rokoch. Upozorňuje na pokračujúcu portrétnu tvorbu (Hlava ženy II, 1982;
Hlava ženy III, 1986; Profesor Michal Lacko, S.J,
1992) a na jeho prácu s drevom (Vertikále, 1981;
Prosba II, 1984 a iné). Mathé naďalej hľadá nové
riešenia a pracuje s témami plod života a materstvo a tiež s introvertnými témami pokora a prosba (Plod VIII/Vznik života, 1988; Matka s dieťaťom IX, 1986; Do seba V, 1988 a iné). Matuštík
identifikuje pre 80. roky dva postupy u Mathého.
Začína pracovať spôsobom „taille directe“, priama práca bez predlohy a odlievania, a prevažuje práca s travertínovým alebo mramorovým
blokom vysokým od 22 – 60 cm. (s. 51) Tiež poukazuje na to, že v Mathého „úsilí o novú podobu
jeho sochy v 70. a 80. rokoch je zaujímavá komparácia so svetovým umením“ (Moore, Archipenko).
(s. 54) Na základe Matuštíkovho rozboru vidno,
že Mathé sa, odhliadnuc od oficiálneho štýlu, vyvíjal vlastnou prirodzenou cestou.
Záverečná Ôsma kapitola: Sochárske dielo
od roku 1990 podáva obšírny výklad s mnohými
odvolaniami na diela z poslednej fázy sochárovej
tvorby. Matuštík hodnotí, že najvýraznejším prínosom Mathého v 90. rokoch boli jeho nonfiguratívne práce v „taille directe“ (Skulptúra konvexne-konkávna, 1993; Skulptúra pravouhlá II,
1997 a iné). „Prešiel od výrazného abstrahovania k nefiguratívnemu výrazu, oscilujúcemu medzi organickým a geometrickým tvarom.“ (s. 61)
Dôležitá je tiež skupina diel Meditácií z 90. rokov, ktoré sú jeho návratom k témam pokory, meditácie a introspektívneho vstupovania do seba.
(s. 60) Matuštík vyzdvihuje ich zdarnejšie riešenie oproti predchádzajúcim. Superlatívom „dokonalosti“ označil sochu Živý kameň (2001), ktorá
je vyvrcholením témy Plodu života vo výraznom
nonfiguratívnom podaní. Mathého silný prechod
k nonfigurácii v tom čase je významným vrcholom jeho diela. Matuštík vo svojom texte ako posledné spomína dielo Ochrana života (2003). „Je
Mathého posolstvom a vyjadrením daru života a princípu dobra.“ (s. 64) V Závere Matuštík
identifikuje Plod života a nonfiguratívne skulptúry ako hlavné sochárske prínosy Jána Mathého.
Priniesol u nás nové stvárňovanie hmoty, ktoré
bolo v súlade s jeho presvedčením a kresťanským
svetonázorom.
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Po texte Radislava Matuštíka nasleduje:
Obrazová časť (jej súčasťou je Bibliografia), Súpis
sochárskeho diela, List syna Radislava Matuštíka,
Biografia, Výstavy, niekoľkojazyčné resumé, ktoré pripravili Richard Gregor, Gabriela Marhevská
a Eva Mathéová. Štruktúra publikácie je prehľadná, s obsiahlou obrazovou dokumentáciou.
Ponúka celistvý prehľad Mathého tvorbou, výstavnou činnosťou a životom. Zaujímavou je autentická prezentácia Mathého kresieb na papieri obohatená citáciami z rôznych odborných prác
o sochárovi. Prekvapí iba netradične do tohto celku zakomponovaná Bibliografia (zrejme s dôvodu
nadväzovania na citácie), ktorú čitateľ zvyčajne
nehľadá v obrazových celkoch.3 Hoci Matuštíkov
text z pochopiteľných príčin končí pri roku 2003,
súpis diel pokračuje do roku 2009. Matuštíkov výklad vhodne sprevádzajú v texte prehľadne značené fotografie pojednávaných diel. Tón knihy sa
nesie v bielej, čiernej a sivej farbe, akoby v súlade
s hrou svetla a tieňa na Mathého sochách.
Z formálnych nepresností môžeme uviesť, že
číselné značenie diela pri prvej zmienke v texte je
pri niektorých dielach porušené, napr. Dedinská
žena III (s. 16, 17), Zvárač II (s. 19, 21) a pod.
Nepresnosť sa vyskytla aj pri nesprávnom datovaní Plodu života I do roku 1975. (s. 45) Tieto
drobné nedostatky, ktorým sa inak nevyhne žiadny väčší titul, však nijako nenarúšajú presný výklad knihy.
Matuštík prináša odbornú umelecko-teoretickú analýzu Mathého diela. Objasnil zmysel tvarov, témy, východiská, paralely aj premeny riešení. Vyhol sa zjednodušovaniu a schematizácii, ale
aj umelej glorifikácii. Jasne tu platí, že kritik, teoretik umenia môže sprevádzať umelca pri tvorivom procese a stať sa jeho súčasťou.4 Matuštík
mal na svojom poslednom texte aj osobný interes, keď, ako hovorí list jeho syna (s. 262), pri
Mathého dielach zažil vnútornú skúsenosť s duchovným vnímaním sveta. O to presvedčivejší je
výsledok Matuštíkovho štúdia.
Ján Mathé má okrem komornej tvorby významný podiel na monumentálno-dekoratívnej
tvorbe vo verejnom priestore východoslovenských
miest, najmä Košíc. Diskusie o zmysle a ochra-

ne sôch vo verejnom priestore sú aktuálne živé
na celom Slovensku. Pochopiť význam kvalitnej
tvorby v diskutovanom priestore môže pomôcť aj
predkladaná publikácia.
Monografia Ján Mathé – hľadač dobra predstavuje sochára, ktorý otvoril cestu modernému
sochárstvu na Slovensku. „Hľadanie dobra“ vystihuje umelecký a životný príbeh Jána Mathého
v podaní Radislava Matuštíka. Kniha je vhodným
východiskom pre ďalšie skúmanie Mathého tvorby. Zároveň je reflexiou dvoch osobností, ktoré nepodľahli tlaku doby a žili pre „ars auro prior“.
Katarína Nádaská

3 Pri Bibliografii môžeme upozorniť na neuverejnené
bibliografické jednotky, ktoré eviduje kartotéka
umelcov pri hesle Ján Mathé v Dokumentačnom centre
Východoslovenskej galérie v Košiciach.
4 MLYNÁRČIK, Alex. Nad drobné myši čupiace vo
svojich norách. (nekrológ) In Literární noviny, 2006, roč.
17, č. 39, s. 7.
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ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav et al.
Prověrky a jejich místo v komunistickém
vládnutí : Československo 1948 – 1989.
Edícia Česká společnost po roce 1945, zv.
10. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
2012, 139 s. ISBN 978-80-7285-157-7.
Výskumný projekt s eufemistickým názvom
odkazujúcim na známy výrok Gustáva Husáka
„Kádrový posudok si píše každý sám“ zaznamenal v roku 2012 tlačový výstup, monografiu
Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Zostavovatelia Marie Černá a Jaroslav Cuhra
v úvode vysvetľujú, že previerky v komunistickej strane boli pôvodne opatrením, ktorým bola
regulovaná štruktúra a zloženie Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu. Táto prax sa postupne šírila do ostatných strán Kominterny a práve anotovaná publikácia má priblížiť previerky
v Československu ako fenomén. Je zameraná na
previerky v rôznych obdobiach komunistického
režimu. Previerky doprevádzala verejná kampaň,
ktorá vymedzovala, kto sme my a kto sú oni – nepriatelia režimu. Mali niekoľko funkcií: očistnú,
mobilizačnú, vysvetľovaciu, didaktickú.
Kolektívna monografia obsahuje šesť pôvodných štúdií zameraných na previerky v rozličných dekádach. Jaroslav Cuhra v stati „Nechci
dnes psáti o tom, co všechno dobrého již přineslo straně prověrování.“ (Stranické prověrky 1948
a 1950) približuje prvú previerku v KSČ, ktorá
prebehla v dvoch etapách. Súvisela s medzinárodno-politickou situáciou (Rezolúcia Informbyra),
druhá fáza v roku 1950 s hľadaním vnútorného
nepriateľa. Jakub Jareš sa v štúdii Indiferentní
– možnost převýchovy (Cíle tzv. studijní prověrky na vysokých školách a jejich realizace) venuje previerke na vysokých školách v roku 1948 na
príklade Filozofickej fakulty Karlovej univerzity.
Cieľom vylučovania študentov zo štúdia po tejto
akcii bolo eliminovať budúcich politických protivníkov a ochromiť autonómiu vysokých škôl. Petr
Cajthaml v príspevku Prověrky třídní a politické
spolehlivosti v roce 1958 analyzoval túto kapitolu dejín KSČ. Dôvodov pre ich rozbehnutie bolo
niekoľko. Jednak to bola reakcia režimu na snahy o liberalizáciu z roku 1956, jednak to mohol
byť jeden z krokov na ceste k chystanému politickému kvalitatívnemu skoku – vyhláseniu socializmu. Marie Černá v štúdii Náš nepřítel oportunista (Prověrky v roku 1970 v Československu)
približuje menej známu kapitolu nástupu normalizácie v Československu. Sústreďuje sa na
nestranícke previerky, ktorých subjektom boli
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štátni administratívni a technickí zamestnanci. Autorka vyvrátila zaužívanú tézu o prepojení straníckeho trestu s profesijným postihom, čo
považujem za prínosné. Na nestraníckych previerkach bolo zaujímavé tiež to, že väčšina ľudí
nimi prešla. Ich úlohou bolo interpretovať, udržať a presadiť to „správne“ videnie Pražskej jari.
Dve záverečné state sa týkajú previerok na vysokých školách. Martina Miklová v článku Prověrky
na Lékařské fakultě v Brne na počátku „normalizace“ hovorí o prepúšťaní pedagógov z tejto fakulty. Iniciátorom tohto procesu bol neslávne známy
minister školstva Jaromír Hrbek. Využil na to
dve nové právne normy, novelu vysokoškolského
zákona a novelu Zákonníka práce. Pavel Urbášek
v príspevku Čistky na českých vysokých školách
v letech 1945 – 1990 (Pokus o zobecňující pohled)
načrtol zásahy komunistickej strany do terciárneho školstva v danom období. Ako autor syntetických prác o dejinách školstva s tým nemal
problém, jeho stať prináša zhrňujúce pohľady na
previerky na vysokých školách.
Kolektívna monografia Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí približuje aktuálny stav bádania v problematike straníckych čistiek, na ktorom sa dá ďalej budovať. Po formálnej
stránke sa práci dá vytknúť okrem až komického
preklepu v poznámke č. 3 na s. 54 len absencia
menného registra. Grafické poňatie je relatívne
strohé, čo dnes nebýva v českom prostredí zvykom. Súvisí to pravdepodobne s koncepciou edície. Anotovaná publikácia je nevyhnutnou pomôckou pre ďalší výskum problematiky.
Richard Pavlovič
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JORDANES. GÓTSKE DĚJINY / ŘÍMSKÉ DĚJINY.
PRAHA : ARGO, 2012, 332 S.
ISBN 978-80-257-0744-9.
Jedným z najnovších titulov z Edície Memoria medii aevi, ktorá prináša preklady historických prameňov a literárnych diel k dejinám stredoveku, je prvý český preklad latinských textov
neskororímskeho historika Jordana. Práce o gótskych a rímskych dejinách spísané v polovici
6. storočia, ktoré sú známe pod skrátenými názvami Getica a Romana, významne prispievajú
k poznaniu európskych dejín na sklonku staroveku. Predovšetkým spis Getica predstavuje jeden z mála prameňov k histórii Gótov a prináša
hodnotné informácie o počiatkoch a dejinách gótskych kmeňov.
Z latinského originálu oba spisy preložil
a okomentoval Stanislav Doležal. V úvode publikácie pritom vypracoval obsiahlu kapitolu, v ktorej sa pokúša vyvodiť poznatky o živote a pôvode
Jordana, o ktorom nie je mnoho známe, keďže na
rozdiel od iných historikov zanechal o sebe vo svojich dielach len málo informácií. Isté je len to, že
v polovici 6. storočia pôsobil ako sekretár na území Východorímskej ríše a svoj pôvod odvodzoval
od kmeňa Gótov, ku ktorému sa hrdo hlásil. Spisy
vypracoval okolo roku 551 na konci vlády byzantského cisára Justiniana I., pričom z jeho textov
tiež vyplýva, že prácu na diele Romana prerušil
na spísanie Gótskych dejín, po ktorých Rímske
dejiny dokončil.
Z úvodnej časti publikácie sa tiež dozvedáme o literárnych zdrojoch, z ktorých pri zostavovaní latinských spisov Jordanes vychádzal.
Gótske dejiny vypracoval ako skrátený výťah
z obdobného nedochovaného diela o gótskych
dejinách od Cassiodora. K stručnému excerptu
z 12 Cassiodorových kníh, z ktorých bol, podľa
vlastných slov, schopný prebrať iba hlavnú myšlienku, pretože prístup k nim mal len niekoľko
dní, pripojil vlastný text i výpisky z prác iných
gréckych a latinských autorov, ktoré však väčšinou nemenuje. Osobitná pozornosť je preto v publikácii venovaná Cassiodorovi a jeho dielu, ako
hlavnému Jordanovmu prameňu pre spis Getica,
a otázke vzťahu týchto dvoch prác.
Aj spis Romana zostavil Jordanes prevažne
z diel starších rímskych historikov (Flora, Festa,
Hieronyma, Orosia), nájdeme v ňom len veľmi
málo jeho pôvodného textu. Základnými prameňmi pre prácu Romana boli kroniky – Eusebiova
a Hieronymova kronika. Vzhľadom na to, že
Jordanes citoval mnoho dnes už stratených tex-

tov, dozvedáme sa o týchto prácach práve prostredníctvom jeho spisov.
Autor sa v publikácii osobitne venuje aj otázke významu Jordanových prác, ktorý bol v minulosti a je i v súčasnej historiografii často spochybňovaný. Keďže Romana je skôr výťahom z diel
rôznych rímskych autorov a Jordanes do nej vložil
len málo vlastného textu, ako historický prameň
má nízku hodnotu. Oveľa väčší záujem vzbudzuje spis Getica, ktorý predstavuje takmer jediný
prameň ku gótskym dejinám, hoci i veľmi sporný.
Tomuto spisu bolo vyčítané nielen samotné opisovanie Cassiodorovej práce, ktoré na druhej strane
Jordanes ani netajil, ale napríklad i slabá úroveň
latinčiny, o ktorej sa S. Doležal podrobne zmieňuje. V oboch prácach, ako uvádza, sa objavujú zásadné chyby z hľadiska latinskej gramatiky. Nie
je pritom známe, aká bola Jordanova materinská
reč, ale pravdepodobne ovládal štyri jazyky, popri latinčine zrejme tiež gréčtinu i gótčinu. V súčasnosti je spisu Getica vytýkaný predovšetkým
fakt, že Jordanes do textu vložil mnoho neprávd,
nepresností a výmyslov. Najzávažnejším omylom
je azda ten, že pri opise počiatkov gótskych dejín
stotožnil Gótov s Gétmi, ktorí neboli s Germánmi
vôbec príbuzní. Ako však autor hodnotí, tento
postoj nebol v antickej historiografii výnimočný.
Vzhľadom na to, že sa dielo Cassiodora nedochovalo, predstavuje Getica i napriek kontroverzným
otázkam, ktoré vyvoláva, významný historický
prameň nielen pre dejiny Gótov, ale i iných germánskych kmeňov či Hunov.
Po úvodnej kapitole nasleduje preklad oboch
spisov doplnený o poznámky a vysvetlivky. Gótske
dejiny, celým názvom O pôvode a činoch Gétov
(De origine actibusque Getarum) začína Jordanes
geografickým, resp. etnografickým úvodom o pôvode gótskeho kmeňa, podľa ktorého bola najstaršia vlasť Gótov v dnešnej Škandinávii. Následne
opisuje ich cesty, výboje a vojny, pričom legendy
o pôvode Gótov doplnil i gréckou mytológiou a dejinami Gétov, Dákov alebo Skýtov. Getica končí
porážkou Gótov byzantským vojskom za vlády
Justiniana I., ktorá ukončila dejiny tohto, podľa
jeho názoru najstatočnejšieho, národa. Uvádza
však, že dielo nepísal na ich slávu, ale na česť
toho, ktorý nad Gótmi zvíťazil.
Druhý spis Romana, celým názvom Súhrn dejín čiže o pôvode a činoch národa Rimanov (De
summa temporum vel origine actibusque gentis
Romanorum) zostavil, ako sám uvádza, na požiadanie pápeža, aby zhrnul práce starších autorov o rímskych dejinách od čias legendárneho kráľa Romula až po vládu byzantského cisára
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Justiniana I. v 6. storočí. V spise stručne načrtol vznik Rímskej ríše, jej rozmach podrobením
mnohých krajín i jej následný úpadok až do doby
Justinianovej vlády. Jordanes zároveň objasňuje, že cieľom jeho práce bolo pomôcť záujemcom
o rímske dejiny lepšie ich pochopiť práve vďaka
predloženému stručnému náčrtu.
Český preklad je v závere publikácie doplnený o prehľad rímskych cisárov a kráľov germánskych ríš Vizigótov, Ostrogótov a Vandalov. V tejto časti nájdeme tiež mapu Rímskej ríše v roku
395 so zoznamom rímskych provincií, mapu sťahovania národov i mapu Byzantskej ríše v dobe
nástupu Justiniana I. v roku 527. Na záver nasledujú edičné poznámky, použité pramene a literatúra a tiež menný a miestny register.
Vydanie českého prekladu Jordanových spisov významnou mierou dopĺňa preklady latinských diel a sprístupňuje historické pramene,
ktoré prispievajú k poznaniu európskych dejín
na rozhraní neskorej antiky a raného stredoveku. Predovšetkým spis Getica prináša mnoho zaujímavých informácií a tvorí jeden z najdôležitejších zdrojov pre skúmanie ranej histórie Gótov.
Obe práce pritom odhaľujú najstaršie svedectvá
antických autorov a ich pohľad na rímske dejiny i dejiny iných národov. Publikácia, ktorá nám
podrobne približuje Jordanov život a dielo, aj kontroverzné otázky o význame jeho prác tak nepochybne predstavuje zaujímavé čítanie i pre široký okruh bežných záujemcov o staroveké dejiny.
Lucia Tokárová

