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Zlatá bula 
a klenot Matice slovenskej
„Toto je naša zlatá bulla! To je náš priepustný list, snímajúci z nás bremeno a väzby nevole a dávajúci nám 
prvý pôžitok slobody. To je náš občiansky diplóm, vyhlasujúci nás dosavádnych cudzincov vo vlastnej našej 
otčine za občanov tejže otčiny. To je smluva našej národnej jednoty, pod ktorej ochranou a vlivom národ 
slovenský sjednotí, vyvinie, a rozmnoží svoje duchovné a hmotné dosávaď roztratené alebo v zabudnutej 
nečinnosti hynúce sily, – k čemu nech mu Boh, jako dosiaľ milostive pomáhať ráči!“ Týmito	slovami	
zhodnotil	Ján	Francisci	schválenie	Stanov	Matice	slovenskej.	Panovník	František	Jozef	I.	povolil	
Maticu	slovenskú	a	potvrdil	jej	stanovy	21.	augusta	1862.	

Text: Pavol Madura | Foto: Archív MS a redakcia

ŠIKOVNý KLEMENS AJ 
FRANcIScIHO AMáLIA
Stanovy	 Matice	 slovenskej	 z	 roku	
1862	sú	najvzácnejším	klenotom	Ar- 
chívu	MS	a	jediným	jeho	dokumen- 
tom,	 ktorý	 získal	 štatút	 národnej	 
kultúrnej	pamiatky	na	základe	Uzne- 
senia	 vlády	 SSR	 z	 11.	 mája	 1988.	
Stanovy	 sú	 začlenené	 do	 archívne-
ho	 fondu	Matica slovenská I. (1857) 
1863 – 1875 (1912) pod	 porado-
vým	 číslom	 17.	 Okrem	 samotných	 
stanov	sú	v	ňom	uložené	ďalšie	tri	do- 
kumenty.	Ide	o	potvrdzovaciu	klau-
zulu	 uhorskej	 miestodržiteľskej	 ra- 
dy	č.	38441	z	31.	mája	1863,	ozná- 
menie	o	doručení	jedného	exemplá- 
ra	potvrdených	stanov	Jánovi	Fran-
ciscimu	z	8.	júna	1863	a	vyhlásenie	
Gustáva	Izáka	o	získaní	stanov	z	ar-
chívu	 spolku	FEMKE	 z	 15.	 novem-
bra	1918.	Pre	svoj	význam	sú	ulože-
né	v	ochrannej	koženej	kazete	v	tre-
zore.	 Stanovy	 sa	 skladajú	 z	 dvoch	 
častí.	 Prvou	 je	 ozdobný	 obal,	 dru-
hou	samotný	text	dokumentu	ulože-
ný	vo	vnútri.	Obal	 zhotovila	a	 ruč-
ne	vyšila,	podľa	návrhu	maliara	Jo-
zefa	Božetecha	Klemensa	(8.	marca	

Obal stanov. Vyzdobený je kovovými 
nárožnicami, v ktorých sú vsadené ozdobné 
kamene
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si	pripomíname	200.	výročien	 jeho	
narodenia),	manželka	Jána	Francis- 
ciho	 Amália.	 Zdobený	 obal	 matič-
ných	stanov	je	symbolický.	Vznik	Ma- 
tice	 slovenskej	 roku	1863,	na	 tisíce	
výročie	 príchodu	 Cyrila	 a	 Metoda	
na	 naše	 územie,	 symbolizuje	 cyri- 
lo-metodský	 dvojkríž	 na	 troch	 vr-
choch.	Súčasníci	považovali	rok	1863	 
za	pamätný	rok	nielen	pre	Slovákov,	
ale	pre	všetkých	Slovanov.	Symboli-
ku	 slovanskej	 vzájomnosti	 dokladá	
uvedenie	textu	STANOVY	MATICE	

SLOVENSKEJ	 v	 latinke	 aj	 cyrilike.	
Text	matičných	stanov	je	rozvrhnu-
tý	na	16	stranách	do	dvoch	stĺpcov.	
V	ľavom	stĺpci	je	uvedený	text	v	ma-
ďarskom	jazyku,	v	pravom	po	sloven-
sky.	 Zvláštnosťou	 je	 preklad	 názvu	
Stanovy	Matice	slovenskej	v	maďar-
skom	jazyku	v	podobe	A szláv Matica 
Alapszabályai, čo	v	preklade	zname-
ná	Stanovy	Matice	 slovanskej	 a	nie	
slovenskej.	 V	 prvom	paragrafe	 sta-
nov	sa	nachádza	hádam	najviac	cito-
vaná	matičná	veta	v	jej	vyše	150-roč-
ných	 dejinách.	 Jej	 význam	 spočíva	
v	nadčasovosti:	 „Slovenská Matica je 
jednota milovníkov národa a života slo-
venského, a jej cieľ: v členoch sloven-
ského národa mravnú a umnú vzdela-
nosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slo-
venskú literatúru a krásne umenia pes-
tovať a podporovať, a tým i hmotný dob-
robyt slovenského národa napomáhať, 
a na jeho zvelebení pracovať.“	Zvyšná	
časť	 stanov	 je	 venovaná	 typickým	
spolkovým	záležitostiam	ako	posla-
niu,	cieľom,	členskej	základni,	funk-
cionárom,	valnému	zhromaždeniu	
a	podobne.	Sú	datované	5.	februára	
1862	v	Budíne	a	podpísané	predse-
dom	Dočasného	výboru	Matice	slo- 
venskej	 Jánom	 Franciscim	 a	 jeho	
členmi	Jánom	Gotčárom,	Viliamom	
Pauliny-Tóthom	a	Jánom	Palárikom.	

AJ STRATENé, AJ zREŠTAuROVANé
Po	 zavretí	 Matice	 slovenskej	 roku	
1875	sa	stanovy	ocitli	spolu	s	ostat-
nými	 zbierkami	 a	 majetkom	 v	 cu-

dzích	 rukách.	 Objavili	 sa	 až	 roku	
1918.	Získal	ich	Gustáv	Izák,	o	čom	
svedčí	jeho	písomný	záznam	o	tejto	
udalosti:	„Dňa 13-ho novembra 1918. 
roku tieto stanovy pôvodné Slovenskej 
Matice z maďaronskej ruky boli mi do-
ručené „ako - vraj - vzácny dar“ z úcty  
k mojej osobe. Patričný ma požiadal, aby 
som ho pred nikým nemenoval a hovoril, 
že Stanovy cieľom opatrenia vzal pred 
rokmi z archivu Femki v Nitre. Turčian-
sky Svätý Martin 15. novembra 1918. 
Gustáv Izák.“	Ďalej	nasleduje	dopl-
nený	rukopisný	text:	„Pre bezpečnosť 
na radu Cyrilla Kresáka Stanovy ulo-
žil som do pancierovanej kassy Tatry.“ 
Na	výborovom	zasadnutí	24.	augus-
ta	1920	ich	opätovne	vrátil	do	opa-
tery	Matice.	Stanovám	sa	venuje	mi-
moriadna	pozornosť,	napriek	tomu	
na	ne	pôsobia	degradačné	činitele.	

Roku	2012	boli,	aj	s	finančnou	pod-
porou	Ministerstva	kultúry	SR,	reš-
taurované	na	oddelení	laboratórne-
ho	 konzervovania	 a	 reštaurovania	
Slovenskej	národnej	knižnice	reštau- 
rátorom	Mgr.	Petrom	Oravcom.	Vy- 
konala	sa	komplexná	reparácia	po-
škodených	častí	na	knižnej	väzbe	oba- 
lu,	 listoch	a	ochrannej	kazete.	Naj-
viac	poškodenou	časťou	bol	ozdob-
ný	obal.	Reštaurátori	upozornili	na	
skutočnosť,	 aby	 sa	 stanovy	 v	 žiad-
nom	prípade	nevystavovali	ani	neza-
požičiavali,	lebo	by	to	mohlo	urých-
liť	degradáciu	tohto	unikátu.	Pri	vý-
nimočnej	manipulácii	sa	musia	po-
užívať	archívne	rukavice	a	vzhľadom	
na	pečať	otvárať	s	maximálnou	opa-
trnosťou. n
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