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Milan Vároš
Cesty poľských pamiatok
Skrývali ich aj na Slovensku

V 18. storočí bolo poľské kráľovstvo slabé, roztrieštené, zmietané anarchiou, susedné štáty neprestajne zasahovali do jeho vnútorných vecí. A delili si ho ako koláč.
Francúzsky osvietenský filozof Jean-Jacques Rousseau odkázal Poliakom:
„Nemôžete zabrániť, aby vás zhltli, pokúste sa aspoň, aby vás nemohli stráviť!“
Rusko, Rakúsko a Prusko si ho delili v rokoch 1772 i 1793 a pri treťom delení roku 1795 poľský kráľ abdikoval a Poľsko prestalo existovať. Roku 1815 bola
síce obnovená poľská štátnosť, ale v personálnej únii na čele s ruským cárom.
Na úradoch bola poľština zakázaná, v školách sa mohlo hovoriť len po rusky. Poliaci sa však nevzdávali, vzdorovali povstaniami. Pohár pretiekol v rokoch 1794, 1830, 1846...
Ruský cár Mikuláš I. bol i poľským kráľom. V decembri 1830 ho poľskí
vlastenci zvrhli a jeho miestodržiteľ veľkoknieža Konštantín Pavlovič musel
rýchlo opustiť palác Belvedere vo Varšave. Rusi revolúciu porazili a Poľsko
vyhlásili za „neoddeliteľnú súčasť Ruskej ríše“. Mikuláš I. vo Varšave vyhlásil: „Dal som tu postaviť citadelu a hovorím vám, že v prípade čo aj najmenšieho nepokoja nariadim zničiť vaše mesto. Zdemolujem Varšavu a, samozrejme, neobnovím ju. Verte mi, páni, patriť k Rusku a byť pod jeho patronáciou
je pravé šťastie...“
Dňa 1. apríla 1863 sa dal cár Mikuláš I. korunovať vo Varšave za poľského
kráľa. Na hlavu mu nasadili nádhernú diamantovú korunu cárovnej Anny Ivanovny, netere cára Petra I.
Poľsko bolo prvou krajinou, ktorú obsadilo hitlerovské Nemecko. A vzápätí si ho rozdelilo so Stalinovým Sovietskym zväzom. To bolo štvrté – fašisticko-komunistické – delenie.
Pri všetkých deleniach sa poľské kráľovské klenoty ocitli vo víre dejín. Roku
1939 s nimi vlastenci utekali pred okupantmi cez európske štáty až do Kanady.

SLOVENSKÉ POHĽ ADY

111

Nemecký bývalý cisár Wilhelm II. predal Varšave
jej národné symboly

Poľské kráľovské insígnie odjakživa ochraňovali na wawelskom kráľovskom
zámku v Krakove. Už v 14. storočí tam zriadili korunnú klenotnicu. Koncom
18. storočia v nej opatrovali niekoľko kráľovských klenotov, medzi nimi päť
zlatých korún – najstaršia mala štyristo rokov.
Vzácnu korunu, ktorou počas 444 rokov (v rokoch 1320 – 1764) korunovali sedemnásť poľských kráľov, prvý odniesol z Poľska Ľudovít I. (z Anjou), od
roku 1342 uhorský panovník. Krátko po korunovácii za poľského kráľa roku
1370 rozkázal zabaliť korunu na cestu do Uhorska, aby tak zabránil úsiliu Poliakov o korunovanie domáceho kandidáta. Na Vyšehrade bola do roku 1412.
Roku 1794 ju odovzdal pruský generál von Ruets svojmu panovníkovi
Friedrichovi Wilhelmovi II. Jeho syn Friedrich Wilhelm III. v rokoch 1808
– 1811 rozkázal roztaviť štyri koruny, štyri žezlá, päť jabĺk, šesť mečov a iné
artefakty a z ich zlata dal vyhotoviť mince so svojím portrétom. Bol to vladár
barbar, surovec a tupec na tróne.
Posledný nemecký cisár Wilhelm II. ušiel po páde monarchie roku 1918 do
Holandska. Roku 1925 predal Národnému múzeu vo Varšave prostredníctvom
obchodu so starožitnosťami vo Viedni časť poľských korunovačných insígnií
Augusta III. Saského. Nemalú sumu potom minul s kurtizánami.
Roku 1929 sa odohrala ďalšia pozoruhodná udalosť. Nemecký autor Jürgen
Abeler v knihe Kronen. Herrschaftszeichen der Welt (Koruny. Panovnícke insígnie sveta), ktorá vyšla vo Wuppertale roku 1980, napísal: „Bola to malá senzácia, keď sa roku 1929 našla v zbierke divadelných rekvizít v Historickom múzeu v Drážďanoch koruna Augusta II. Silného, pokladaná za nezvestnú a zničenú. Poľské korunovačné predmety neboli pre Prusov nič iné ako štátnopolitické zábavky v štýle dvorného baroka. August II. Silný roku 1704, niekoľko
rokov po svojej korunovácii, požiadal Emanuela Benischa, jedného z umelcov
modelujúcich z vosku, aby mu urobil masku z tváre. Použili ju na zhotovenie
figuríny kráľa oblečeného v ornáte, určenej na to, aby bola na jeho česť a slávu
vystavená v zbrojnici. V neskorších rokoch ju však odložili – putovala do skladu, lebo význam európskych kabinetov voskových figúr upadal, keď spomienka na ich predstaviteľov začala na javisku svetového divadla blednúť... V súvislosti s výmenou majetku medzi slobodným štátom Sasko a rodom Wettinovcov po prvej svetovej vojne preletela európskou tlačou správa, že správca majetku rodu Wettinovcov predal korunu kráľa Augusta III. Saského poľskému
Národnému múzeu. Ernst Heinrich, vojvoda Saský, vtedajšia hlava rodu Wet-
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tinovcov, na opätovnú otázku uviedol, že okolo roku 1920 bola pozlátená strieborná koruna skutočne predaná poľskému obchodníkovi s umeleckými predmetmi. Artefakt, veľmi podobný korune Augusta II. Silného, ktorý sa ešte vtedy nachádzal v rodovom poklade, mohol byť korunou Augusta III. Saského
a ako jeho koruna sa dostal do varšavského Národného múzea...“
August II. splodil stovky ľavobočkov, August III. bol jeho jediným legitímnym synom.
Putovanie po Európe prekonal i korunovačný meč poľských kráľov Szczerbiec, jedna z najväčších historických pamiatok poľského národa a štátu. Pochádza z prvej polovice 13. storočia.
Rukoväť meča je pokrytá plechom, čepeľ je z ocele. Najprv slúžil ako symbol
kniežacej súdnej moci. Prvý raz ho použili roku 1320 pri korunovácii Vladislava I. Lokietka, prvého zjednotiteľa poľských území. Roku 1795 meč v Krakove
ukoristili Prusi a odniesli ho do Drážďan. O pätnásť rokov sa stal jeho majiteľom bohatý poľský zberateľ Dimitrij Labanov-Rostovskij, ktorý ho po čase ponúkol na predaj poľskému generálovi W. Krasińskému. Roku 1843 si starožitnú zbraň kúpil ruský zberateľ Anatolij Demidov a zavesil si ju vo svojom paláci v San Donate pri Florencii. Odtiaľ si meč odniesol roku 1870 ruský zberateľ
A. P. Bazilevskij do svojej parížskej vily.
Roku 1884 kúpila Szczerbiec ruská cárska vláda pre Ermitáž. O štyridsať rokov – roku 1924 – ho komunistická Moskva vrátila Poľsku. Druhá svetová vojna opäť dramaticky zasiahla do osudu tejto nevšednej starožitnosti, o čom si
ešte povieme.
Vo Waweli sa nachádzal aj meč kráľa Žigmunda I. zo začiatku 16. storočia.
Z Nemecka sa zatúlal do Anglicka, po druhej svetovej vojne ho kúpili poľskí
vlastenci v Londýne a roku 1963 ho vrátili domov.
Medzi poľskými korunovačnými klenotmi sa vyníma korunovačné jablko.
Dala si ho vyhotoviť Anna Jagelovská, kráľovná od roku 1576. Na trón nastúpila, keď Henrich de Valois – ktorý sa stal po smrti jej otca Žigmunda I. roku
1572 poľským kráľom – odcestoval z Poľska. Vo Francúzsku totiž zomrel jeho
brat, panovník Karol IX., a vladárenie doma ho väčšmi lákalo.
Do pokladu poľských kráľov patrí aj fragment zlatej reťaze Žigmunda III.
Vasu, švédskeho princa a poľského kráľa, ktorý našli v jeho hrobe roku 1791.
Medzi najcennejšie vzácnosti sa zaraďuje i klobúk zdobený zlatom a perlami. Pápež Inocent IX. ho daroval kráľovi Jánovi III. Sobieskemu z vďaky za porážku Turkov pri Viedni roku 1683. Neskôr patril kniežaťu Radziwiłłovi, ktorý
s ním prišiel roku 1812 do Ruska. Moskovská komunistická vláda vrátila Poľsku tento unikát roku 1924...
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Úkryt pred Švédmi na Slovensku

Poľské korunovačné klenoty od roku 1655 až do roku 1661 skrývali na Slovensku – na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni. Na základe uhorsko-poľskej mierovej zmluvy totiž Stará Ľubovňa patrila v rokoch 1412 – 1772 spolu
s ďalšími spišskými mestami Poľsku.
„Okrem poľských korunovačných klenotov priviezli na hrad aj tzv. švédsku a moskovskú korunu, ktoré boli súčasťou kráľovského pokladu od čias vlády Žigmunda III.,“ zistil PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea (hradu). „Tieto koruny sa pokladali za súkromné koruny poľských kráľov
zo švédskej dynastie Vasovcov. V poľskej historiografii je Ľubovniansky hrad
v tomto období často označovaný ako miesto emigrácie, úkrytu a obrany, ktoré dáva výrazné možnosti kontaktov Poľska so zahraničím...“
Hrad ukrýval kráľovské poklady v okovaných truhliciach zapečatených kráľovskou pečaťou. Priviezli ich ta za vlády kráľa Jána II. Kazimíra, keď na Poľsko zaútočila švédska armáda a nemeckí žoldnieri pod vedením kráľa Karola X. Gustáva. Dobyté mestá sa skláňali pred ním jedno po druhom: Poznaň,
Varšava... Keď si v októbri 1655 podmanili aj Krakov, poklady z Wawelu boli už na Spiši.
Medzi cennosťami sa nachádzala aj korunovačná koruna poľských kráľov –
tzv. koruna Boleslava I. Chrabrého, prvého poľského kráľa, zakladateľa poľskej
štátnosti a dobyvateľa cudzích území: domovinu „obohatil“ o Lužicko, Moravu, Čechy, Slovensko... Roku 1018 dobyl aj Kyjev...
Roku 1656 navštívil Staroľubovniansky hrad kráľ Ján II. Kazimír. Pobudol
tam niekoľko dní a prezrel si ukrytý poklad.
Henryk Sienkiewicz v románe Potopa jeho návštevu opísal: „V Ľubovni hrmeli na privítanie hostí delá, až sa veže a cimburie zahalili dymom, zvony vyzváňali ako na požiar. Nádvorie hradu, na ktorom kráľ vystúpil, chodba a zámocké schody boli obtiahnuté červeným súknom. Vo vázach z Talianska horeli orientálne aromatické oleje. Väčšia časť pokladu, zlatý a strieborný riad,
koberce, gobelíny utkané majstrovskými flámskymi rukami, sochy, hodiny,
klenotmi zdobené skrine, stolíky vykladané perleťou a jantárom už skôr pozvážali do Ľubovne, aby ich zachránili pred švédskou hrabivosťou. Teraz to
všetko bolo tu rozostavené, porozvešané, priam oči oslepovalo a menilo hrad
na akúsi čarovnú rezidenciu...“
Začiatkom roku 1658 sa rozšírili zvesti, že poklady na Ľubovnianskom hrade sa „zmenšujú“, preto sejm vymenoval komisiu, ktorá mala všetky poklady
skontrolovať, a súčasne nariadil: „... ktokoľvek by počas týchto ťažkých časov
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zobral alebo ukradol čokoľvek z poľských klenotov, je povinný to ihneď odovzdať...“
Inventúru neurobili, a tak sa nevie, či v Starej Ľubovni niečo nezmizlo a neskončilo niekde dobre ukryté, zakopané či zamurované – možno v hradnej Kaplnke sv. Michala...
„Po ukončení švédsko-poľskej vojny nepoznáme presný stav kráľovského pokladu,“ napísal Dalibor Mikulík. „Aj napriek prísnemu nariadeniu a hrozbám
trestu sa v neskorších správach zjavili údaje o zmiznutých častiach pokladu,
ktoré boli následne odkúpené od ich nových majiteľov. Napríklad roku 1663
boli vykúpené štyri kusy zlatých reťazí od Stanislava Kazimíra Benievskeho a Jána Leščinského. Množstvo klenotov sa už do kráľovského pokladu na
Wawel údajne nikdy nevrátilo...“
Tajomstvo zmiznutých pokladov si možno zobral so sebou do hrobu Juraj
Sebastián Lubomirski, príslušník významnej poľskej magnátskej rodiny. Bol už
tretím spišským starostom – po starom otcovi a otcovi –, ktorý sídlil na Ľubovnianskom hrade.
Po skončení švédsko-poľskej vojny sa ocitol vo vážnom spore s kráľom. Panovník mu skonfiškoval všetky majetky a odsúdil ho na smrť. Roku 1655 Lubomirski s rakúskymi vojakmi obsadil Starú Ľubovňu a podnecoval odboj proti
Jánovi II. Kazimírovi. Zomrel roku 1667 vo vyhnanstve.
Keď sa vojna roku 1661 skončila, po šiestich rokoch truhlice previezli späť
do kráľovského hradu Wawel v Krakove.
Na Ľubovnianskom hrade vystavujú litografiu Alfonza Muchu, znázorňujúcu symbolické korunovanie Francesca II., strýka španielskej princeznej Izabely de Bourbon-Zamoyski. Jej manžel Jozef Zamoyski bol posledným majiteľom Starej Ľubovne, ich potomkovia tam žili aj v rokoch druhej svetovej vojny.
Poľské korunovačné insígnie na Ľubovnianskom hrade – hoci sú to len repliky z dielne poľského reštaurátora Józefa Walczyka – od roku 2010 pripomínajú dôležitú kapitolu z ich dejín.
Cez Bukurešť a Londýn až do trezoru banky v Kanade

Keď včasráno 1. septembra 1939 nemecké vojská prepadli Poľsko, za pätami
okupantov sa ponáhľal prof. Dr. Paulsen, prof. Dr. Frey a ďalší umenovedci. Kajetan Mühlmann, ich šéf, mal na sebe tiež uniformu SS a v aktovke dokument:
„Predseda ministerskej rady pre ríšsku obranu maršal Hermann Göring poveril štátneho tajomníka Dr. Kajetana Mühlmanna, aby zisťoval na obsadenom
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poľskom území umelecké poklady. Z poverenia pána maršala žiadam všetky
stranícke, vojenské a civilné orgány, aby ho podporovali pri plnení úlohy a aby
mu poskytli ochranu a pomoc...“
Poľské múzeá a galérie hitlerovci navštívili už predtým ako nenápadní turisti s fotoaparátmi a poznámkovými blokmi. Aj podľa odbornej literatúry si
vopred spísali presný zoznam najcennejších umeleckých diel, pamiatok a starožitností v Poľsku. Popredné miesto medzi nimi zaujímala chýrna zbierka tapisérií od starých flámskych majstrov a najmä korunovačné klenoty.
Nemci si z Národného múzea vo Varšave odniesli mnoho starých a vzácnych mincí, medailí a iných zlatých starožitností. Korunovačné klenoty kráľa
Augusta III. a jeho manželky Jozefíny tam nenašli, hoci v prvom poľskom múzeu ich vystavovali ešte v lete 1939. Pracovníci múzea klenoty skryli, no okupanti čoskoro zistili miesto úkrytu a vzápätí aj tieto vzácne pamiatky odvliekli do ríše. Zapísali ich ako „prírastok“ do inventára drážďanskej Zelenej siene.
Po čase klenoty Augusta III. spolu s mnohými inými cennosťami uložili v pevnosti Königstein pri Drážďanoch. Koncom vojny sa ocitli v rukách ruských vojakov a po rokoch ich vláda Sovietskeho zväzu vrátila Poľsku.
Ostatné insígnie spolu s gobelínmi a inými cennými artefaktmi si Poliaci
zachránili v cudzine. Ich evakuácia z Varšavy a Krakova a potom cez rozbúrenú Európu bola veľmi zložitá. V panike, ktorá nastala 1. septembra 1939, zrazu
nebolo áut na odvoz národných pokladov do bezpečia.
V dramatických chvíľach, keď sa už zdalo, že nič sa nepodarí zachrániť, vedúcich pracovníkov wawelského múzea Dr. Stanisława Taszakowského a Dr.
Stanisłava Swirzalského potešil vlastenec František Mis. Svojou loďou na prepravu uhlia odviezol cennosti po Visle do mesta Kazimierz. Odtiaľ skupina
statočných mužov utekala s pokladmi autami, vlakmi a sedliackymi vozmi cez
Luck a Tarnopiľ do Bukurešti. Na niektorých miestach povedľa áut, vlakov
a vozov vybuchovali bomby z fašistických lietadiel.
V rumunskej metropole sa pokladov takmer zmocnil nemecký vyslanec, ale
rumunskí vlastenci tomu zabránili.
Poklady zamierili do Francúzska, kde pribudli ďalšie poľské cennosti: zlatý poklad, korunovačný meč z 12. storočia, rukopisy Fryderyka Chopina a iné
neoceniteľné starožitnosti. Profesor Alfred Oesterheld v knihe Legenda o zlate, ktorá vyšla v Lipsku roku 1941, poznamenal, že „poľskí politici stroskotali“,
no v tej istej vete skonštatoval: „... a ušli aj so zlatou korisťou...“
Keď hitlerovské hordy vtrhli v júni 1940 do Francúzska, z Bordeaux vyplával k anglickým brehom poľský parník Chorzóv. Odvážal najcennejšie poklady
poľského národa. Francúzsku loď plávajúcu za ním Nemci potopili.
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V Londýne poľské poklady neboli dlho. Ešte predtým, než začali nemecké lietadlá zhadzovať bomby na britské mestá, odplávali neoceniteľné artefakty z Varšavy a Krakova na poľských lodiach Batory a Sobieski spolu s anglickými parníkmi, naloženými anglickým štátnym zlatým pokladom, cez Atlantický oceán, brázdený aj nemeckými ponorkami, do Kanady. Poľské vzácnosti
uložili na farme neďaleko prístavu Halifax a potom v Štátnom archíve v Ottawe, meč Boleslava Chrabrého, chýrny Szczerbiecz, a iné pamiatky uschovali
v Bank of Montreal v Ottawe.
Po skončení druhej svetovej vojny vynaložila poľská vláda veľké úsilie,
aby dostala z Kanady korunovačné klenoty, tapisérie a ostatné drahocennosti. Poľskí emigranti a Maurice Duplessis, guvernér provincie Quebec, tomu
dlho bránili. Po vážnych diplomatických roztržkách medzi Poľskom a Kanadou sa Poliaci obrátili na UNESCO a potom i na Organizáciu spojených národov.
Konečne 29. novembra 1960 kanadský veľvyslanec vo Varšave Gordon Southam navštívil poľského ministra zahraničných vecí a odovzdal mu list svojej
vlády – súhlas s vrátením pokladov.
V prvých dňoch roku 1961 ich v tajnosti odviezli z Kanady do amerického
prístavu Boston.
„Nikdy nezabudnem na trasu, ktorú sme prekonali v rade áut s vojenskou
eskortou do prístavu v Bostone, kde nás čakala poľská loď Krynica,“ spomínal
profesor Jerzy Szablowski. „A hoci rokovania trvali veľmi dlho, treba uznať, že
pamiatky nášho národa sme dostali vo veľmi dobrom stave...“
Krynica zamierila do Poľska...
Drahocenné artefakty na Krynici poľská vláda poistila na dvesto miliónov
dolárov vo viacerých poisťovniach v Európe, Kanade a USA.
Dňa 16. januára 1961 zaviali na starodávnych vežiach kráľovského Wawelu v Krakove červeno-biele poľské zástavy. Tisíce svetiel, ohňostroj a prekrásny
hlas zvona Žigmund vítali návrat vzácnych pamiatok poľského národa.
Aj osud poľských regálií bol nielen dramatický, ale i tragický. Takisto úzko
súvisel s ich nositeľmi.
Stanislava II. Augusta Poniatowského, posledného poľského panovníka,
zvolili za kráľa roku 1764 vďaka podpore cárovnej Kataríny II., jeho milenky
(potvrdil to v memoároch). Usiloval sa všestranne pozdvihnúť krajinu, podporoval kultúru a umenie. Netrvalo to dlho, do Poľska vtrhli vojská Kataríny II. spolu s pruskými oddielmi. Stanislav II. August Poniatowski abdikoval,
dožil v Petrohrade, kde roku 1798 zomrel. V čase jeho vlády korunovačné klenoty reštaurovali a potom prvýkrát vystavili pre verejnosť.
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Knieža Józef Poniatowski, syn rakúsko-českej kňažnej Kinskej a synovec
posledného poľského kráľa Stanislava II. Augusta Poniatowského, ašpiroval na
poľský trón. Po revolúcii roku 1791 bojoval s národným hrdinom Tadeuszom
Kościuszkom proti Rusom, bol ministrom Varšavského kniežatstva, zúčastnil sa vpádu francúzskych vojsk do Ruska, Napoleon ho povýšil na maršala, po
bitke pri Lipsku roku 1813 sa zranený utopil v rieke Weisse Eister...
Skupina poľských poslancov chce, aby parlament vyhlásil Ježiša Krista za
poľského kráľa. Hoci projekt 46 poslancov (zo 460-členného sejmu) – z vládnej
strany Právo a spravodlivosť (PiS), koaličnej Ligy poľských rodín a opozičných
ľudovcov – bol hotový už dlhšie, držali ho v tajnosti.
Otcovia projektu majú v klobúku argumenty z histórie aj teológie. Odvolávajú sa na kresťanskú tradíciu Poľska a operujú autoritou pápeža Jána Pavla II., ako aj prímasa Stefana Wyszyńského. Kritiky sa im však ušlo aj z radov
cirkvi. „Kristovi netreba vyhlásenie poľského sejmu, že je kráľom našich sŕdc,“
poznamenal biskup Tadeusz Pieronek.
Správa agentúry Reuters, december 2006
(Z pripravovanej knihy Osudy korunovačných klenotov na Slovensku)

