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Matica slovenská vyhlásila rok 2021 za rok Alexandra Dubčeka. Pri
celkom hojnom množstve podujatí, ktoré do istej miery redukovala pokračujúca pandémia, si Matica slovenská túto osobnosť pripomenula odborne
(vedeckým seminárom) i symbolicky. Legendu československej politickej
scény bude trvalo pripomínať busta, ktorú Matica v pamätnom roku odhalila
na svojom nádvorí.
Práve v roku Dubčeka sme si pripomenuli aj storočnicu narodenia
Štefana Romana, ktorý svetom krajanských komunít zarezonoval azda ešte
o čosi silnejšie. Priemyselník, podnikateľ, jeden z najbohatších mužov vtedajšej Kanady, ale i mecén slovenskej otázky v zahraničí, predstaviteľ exilového politického odboja, zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu
Slovákov a neúnavný bojovník za rovnocenné postavenie a práva Slovákov
vo vtedajšej Európe, i napriek veľkosti svojho diela a zásadného vplyvu
vzniku samostatnej Slovenskej republiky, zostal v úzadí.
Matica slovenská si i napriek tomu v roku 2021 pripomenula Romanovo dielo viacerými spôsobmi. Na deň jeho narodenia odvysielala na
svojom videokanáli historický videofilm z vlastnej produkcie, ktorý v spolupráci s matičnými vedeckými a odbornými pracovníkmi pripravilo jej
informačné ústredie. Títo pracovníci napísali niekoľko článkov i štúdií
venujúcich sa jeho životu a dielu do slovenských i krajanských periodík
a vedeckých zborníkov. V októbri 2021 matičiari odhalili jeho prvú bustu na
Slovensku pre sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. V pláne bol
i vedecký seminár, ktorý však z týždňa na týždeň zmarila pandémia.
Slovensko si Romanovu osobnosť pripomenulo iba veľmi útržkovito. V deň jeho narodenia odvysielalo na verejnoprávnej televízii historický
dokument z vysvätenia katedrály Premenenia Pána v Unionville, krátko si

ho pripomenula vo večernom spravodajstve, Slovenská pošta vydala známku s jeho podobizňou a kremnická mincovňa tejto osobnosti venovala súbor
pamätných euromincí.
O čosi hlasnejšie si spomenuli krajania, ktorí v tomto roku nakrútili
dokumentárny film Reflexie na Svetový kongres Slovákov, pripravili články,
vystúpili na odborných seminároch a najmä veľmi intenzívne spolupracovali so Slovenskom (i Maticou slovenskou) na príprave všetkých jeho pripomienok.
Pomyselným dlhom Slovenskej republiky voči krajanom stále zostáva dielo ekonomických teórií Štefana Romana a Eugena Löbla Zodpovedná spoločnosť (1978), ktoré doposiaľ nebolo vydané na Slovensku. I tejto
úlohy sa možno v budúcnosti ujme Matica slovenská...
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Milí čitatelia,
do rúk sa vám práve dostal tridsiaty ôsmy ročník vedeckej ročenky Slováci v zahraničí. Obsahuje unikátu štúdiu Pavla Pareničku venovanú
ekonomickým teóriám Zodpovednej spoločnosti a príspevok Petra Cabadaja zameraný na biografiu Š. B. Romana. Okrem problematiky slovenského
exilu zborník tradične prináša dolnozemskú problematiku v tomto ročníku
venovanú najmä histórii Kovačice a Poľného Berinčoku, štúdiu orientovanú
na literatúru krajanov z Rumunska, recenziu knižného diela výskumnej pracovníčky z Maďarska zameranú na Čabiansky kalendár a tiež kratšie biografie významných krajanov pôsobiacich v zámorí z pera Petra Cabadaja.
Ročenka prináša vedecké i informačné výstupy zo špecifickej oblasti výskumu krajanskej problematiky, ktoré v takejto podobe a zložení
nereflektuje žiadne iné odborné periodikum či publikácia na Slovensku.
Matica slovenská aj v tomto roku synchronizuje vedecké zistenia odborníkov zo Slovenska i zahraničia práve na jeho stránkach a vyslovuje úprimné
poďakovanie nielen tým, ktorí do nej prispievajú, ale i tým, ktorí ju čítajú.
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ŠTÚDIE
VZNIK A PRVÝCH DESAŤ ROKOV
SLOVENSKEJ KOVAČICE
K oslavám 220. výročia od založenia prvej osady
slovenských hraničiarov
na Banátskej vojenskej hranici

DrSc. Ján Babiak
drj.babiak22okk@gmail.com
Abstrakt
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Na území bližšieho a vzdialenejšieho okolia Kovačice boli nájdené
stopy obývania týchto priestorov ešte od doby nomádov, ale prvé písané dáta
o osade istého alebo podobného mena boli evidované už len po formovaní
Uhorska. Sú stopy, že osada jestvovala aj v tureckej dobe, aj v začiatkoch
habsburskej monarchie, ale zrážky s Turkami v rokoch 1716 ̶ 1718 boli pre
ňu osudné. Ani pokusy hraničiarskych vrchností o jej obnovenie dlho neboli
zdarné. Keď na tieto priestory prišli Slováci, osídlili ju ešte predtým, ako
získali povolenie. J. Čaplovič určil, o ktoré slovenské rodiny išlo a zistili
sa aj ich korene na Horniakoch. Už v roku 1803 sa našinci v tejto osade aj
školsky a cirkevne konsolidovali a chlapi začali aj so svojou hraničiarskou
službou. Paralelne s tým si vystavali osadu a v nej aj najnevyhnutnejšie spoločenské objekty. Neboli to ľahké časy, veď na prácach novej usadlosti sa
muselo začať od začiatku, a tak povedľa hraničiarskych záväzkov bolo dosť
angažovania v pretváraní divokých priestorov na obrábaciu pôdu. Ale darilo sa im, o čom svedčia aj archívne zápisy, aj dosť precízna hraničiarska
evidencia. O ich rozvoji existujú dôkazy aj v prvých štatistických dátach
začiatkom 19. storočia. Osada sa vzmáhala hmotne a duchovne a svojimi
úspechmi sa neustále prezentuje už viac ako dve storočia. Ako úspešná slovenská osada napokon pretrvala dodnes.

Kľúčové slová
Banátska vojenská hranica, Kovačica (Antalfalva) – osada slovenských hraničiarov, život na Hranici, školská a cirkevná konsolidácia
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Abstract
Origin and the first ten years of Slovak Kovacica
Traces of living in these areas, closer and farther surroundings of Kovacica could be found since the time of the nomads, but the first written
data on this settlement with the same or alike name were recorded just after
the formation of Hungary state. There are traces that the settlement existed
both, in Turkish times and during the early Habsburg monarchy. The clashes
with the Turks in years 1716-1718 were fatal to this settlement. For a long
time, the attempts by the border authorities to restore this settlement were
not successful neither. When the Slovaks came to this area, they moved in
before they could even obtain official permission. Consequently J. Caplovic
identified which Slovak families were involved and what were their roots
that he found in Horniaky. As early as 1803, the locals in this settlement reconciled around the institutions such as school or church, and the men began
their border service as well. At the same time, they built a settlement and the
social buildings that were needed the most. These were not easy times, the
new settlement had to start from the beginning and as a result, in addition to
borderline commitments, they engaged into transforming wild areas into the
tillage. Finally, they succeeded, as the archival records show, as well as pretty accurate border records. Hereafter, there are claims about their recovery
in the first statistical data available at the beginning of the 19th century. The
settlement continued to grow materially and spiritually, and its success was
constantly proven over the two centuries. As an excellent Slovak settlement,
it has survived until these days.
Keywords
the Banat military border, Kovacica (Antalfalva) – a settlement of Slovak
border guards, life at the Border, the school and church consolidation

8

Prvé dáta
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Niet žiadnej pochybnosti, že juhovýchodná oblasť Panónskej nížiny je najnižšia časť rozsiahlej Karpatskej kotliny. Stačí sa pozrieť na smer
toku riek v Banáte, ktoré cezeň pomaly tečú. Aj častá prítomnosť jazier,
močarísk a mokradí o tom niečo hovorí, veď západná časť – Rovný Banát,
ako ho volajú, priam kypí týmito hydrografickými útvarmi. Jeho južná časť
je v tom ešte svojráznejšia, lebo v severovýchodnej časti Južného Banátu sú
prítomné dve priestranné tektonické prepadliská (Ilanžanská a Alibunárska
depresia), kým na západe ležiace okolie Tamiša a Dunaja je charakteristické
častou prítomnosťou stálych alebo občasných močiarnych plošín. Košava,
ktorá tu od nepamäti duje, vyplnila pomedzie tejto nížiny drobnými nánosmi,
a tak v strede Južného Banátu dominuje najrozsiahlejší pieskový útvar v Európe – Deliblatská piesočina. Práve tu, na rozhraní strednej a západnej časti
Južného Banátu, v pomedzí dvoch kontrastných extrémov – piesku a vody,
piesočiny a mokrade, leží aj chotár osady Kovačica. Z geomorfologického
aspektu sa tu navzájom prelínajú tri povrchové útvary: sprašová plošina ako
najvyššia, ale aj najsuchšia na východe, sprašová terasa v centre chotára
a aluviálna terasa – vlhká, občas až močiarovitá a ďalej na západ vedľa Tamiša sa ponára do naozajstných močarísk. Možno nevyhnutná prítomnosť
vody a široký diapazón rovného alebo mierne zvlneného okolia bol základným predpokladom, aby si na týchto priestoroch predkovia našli svoj útulok,
a to aj v prípade vrtošivých podmienok doby, v ktorej žili. Veď človek tu
žil odnepamäti a stopy po ňom tu aj zostali, no piesok alebo riečne nánosy
skryli jeho stopy pred očami dnešných archeológov.
Preto Južný Banát možno považovať za osídlený už od doby nomádov až po veľké etnické sťahovanie národov. Svedčia o tom aj náleziská
v širšom okolí (Vatin, Starčevo) pochádzajúce zo začiatku predhistórie, ale
budeme spomínať iba náleziská v lokalite kovačického chotáru a jeho okolia. Len pár rokov po príchode Slovákov v roku 1817 boli pri kopaní studní
v neďalekej Padine v piesku v hĺbke dvadsať siah nájdené ľudské kosti.
Možno si len predstaviť, koľko storočí tu viala košava, aby sa kosti ocitli
v hĺbke takmer štyridsať metrov. Aj pri kopaní základov cukrovaru pri Kovačici sa našli archeologické artefakty pochádzajúce z obdobia rokov 1200 ̶

900 pred n. l. (v tomto prípade išlo o bronz a nálezy z obdobia halštatskej
kultúry). Smerom k Padine sa v rokoch 1952 a 1958 našla keramika z rímsko-provinciálnej, sarmátskej a dáčskej doby.
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Geomorfológia Banátu a priečny prierez zemského povrchu zemepisnou dĺžkou
(K₁-K₂) v segmente osady Kovačica (35). Zdroj: archív autora príspevku

V začiatkoch bola oblasť dnešného Banátu pomerne husto osídlená. Už vtedy tu žili etnicky determinované kmene, ale ich fluktuácia bola

10

pomerne častá. Pričinil sa o ňu nomádsky spôsob života vtedajších národov,
a preto sa etnický obraz v týchto krajoch často menil1.
Začiatkom 5. storočia sa do priamej blízkosti dnešnej Vojvodiny
nasťahovali Slovania, a keď Longobardi s pomocou Avarov porazili Gepidov, Slovania prenikli aj do oblastí južnej Panónie. Nový divoký kočovnícky národ Avari agresívne postupoval ďalej na západ, a tak Longobardi pred
nimi ustúpili. Slovania vtedy uznali nadvládu Avarov a spolu s nimi útočili
na Byzanciu. Postupne prechádzali na Balkán, ktorý osídľovali. Až keď boli
Avari pod Carihradom v roku 626 porazení, Slovania sa oslobodili spod ich
jarma. Konečné rozvrátenie Avarskej ríše (kaganátu) v rokoch 791 ̶ 796
umožnilo, aby si podunajskí Slovania utvorili väčšie celky a severnejšie sa
aj štátne organizovali (stalo sa to napríklad na Morave). Keď Frankovia na
čele s Karolom Veľkým vtrhli do Panónskej nížiny, v roku 802 definitívne
zničili štát Avarov. Ale koniec Avarov neznamenal aj koniec Slovanov. Tí
nájazd Frankov prežili a obstáli aj v dominancii bulharských kmeňov na
území dnešného Banátu a Sriemu2. Aj vykopaná keramika v okolí Kovačice
potvrdzuje prítomnosť Slovanov v období raného stredoveku, ba je možné
predpokladať, že tu žili spolu s etnikom Jazygov.

38

Po vzniku Uhorska sú stopy aj o jestvovaní Kovačice

1 Pozri o tom podrobnejšie: BABIAK, Ján. Kovačica a okolie z doby zaviatej minulosťou. In: Kovačický kalendár. Kovačica : Memoriálne stredisko Dr. J. Bulíka, 2021,
s. 32 ̶ 46.
2 Pozri o tej dobe aj: BABIAK, Ján: Za slnkom napoludnie. ASP : Báč. Petrovec 2015,
s. 25 ̶ 28.

11
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V roku 896 vtrhli do Panónskej nížiny ugrofínske kočové kmene
vedené Arpádom. Podľa vzoru Svätoplukovej Veľkomoravskej ríše vyformovali na území celej Panónskej nížiny svoj štát – Uhorsko. Vychádzajúc z veľkomoravských tradícií, Uhorsko si vybudovalo štátnu organizáciu
s administratívnym a cirkevným usporiadaním. Vytvorené boli teritoriálne
jednotky s orograficky podmienenou arondáciou. Deleniu štátu na menšie
územné celky – stolice sa nevyhol ani juh Uhorska, avšak Banát a Sriem si
dlhšie udržali svoju pôvodnú kmeňovú organizáciu a pôsobili ako osobitné
správne jednotky.
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Hneď v začiatkoch novoutvoreného štátu sa v Uhorsku rozvíjala
aj národnostná štruktúra. Počas 11. storočia sa z Transylvánskych hôr na
Dolnú zem, najmä do Banátu presúvali Rumuni. Koncom 11. storočia prešli
cez tieto kraje prvé križiacke výpravy, ktoré muselo znášať najmä domáce
obyvateľstvo. Okrem toho celé 12. storočie bolo poznačené agresiou Uhorska voči okolitým štátom a zrážkami súvisiacimi s uhorskou dominancniou
na juhu Panónie. V konfrontácii Byzancie a Uhorska trpeli Báčka, Banát
a najmä Sriem. V týchto bojoch bolo Uhorsko úspešnejšie a podmanilo si Sedmohradsko, Chorvátsko a Bosnu. Vrchol vojen a ťažkého života
na týchto územiach predstavoval v rokoch 1241 ̶ 1242 vpád Tatárov a ich
pustošenie celého Uhorska. V nestabilnej krajine a popri vnútorných nepokojoch začali južné hranice ohrozovať Turci. Ich prenikanie nezastavil ani
Žigmund Luxemburský. V roku 1428 jeho vojská pri Golubci Turci porazili.
O desať rokov neskôr sultán Murat II. napadol aj uhorské pohraničie.
Ešte od polovice 12. storočia prenikli do Uhorska prvé kolonizačné
vlny, keď do jeho južných oblastí začali prenikať aj Srbi. Uhorsko nastolilo svoju moc aj v rumunských kniežatstvách a Srbsko v dobe Dragutina
a Milutina získalo mačvanské a braničevské oblasti, teda oblasti z pravej
strany Sávy a Dunaja. Tým sa dostalo do priameho susedstva s Uhorskom.

Uhorsko v začiatkoch druhého milénia. Zdroj: archív autora príspevku

12

3 POPOVIĆ, D. J. Srbi u Banatu do kraja osamnaestog veka. SAN : posebna izdanja
knj. CCXXXII, Etnografski institut, knj. 6, Beograd 1955.
4 BABIAK, Ján: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem (6) – Do Kovačice – opreteky.
Hlas ľudu, Nový Sad 1996, roč. 53, č. 15, s. 4; BABIAK, Ján: Prvých 150 (k)rokov.
In: Kovačica 1802-002, MS Kovačica 2002, s. 49.
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Aj koncom tohto storočia srbskí panovníci ako uhorskí vazali získali veľké majetky v priestoroch južného Banátu, ale aj širšom okolí.
Počiatky srbských osád Pančevo a Kovín boli zaevidované ešte
v polovici 12. storočia (v roku 1153). Vychádzajúc z dát starších historikov
(F. Pesty, 1880, F. Milleker, 1926 a D. J. Popović, 1955), vidno, že z ľavej
strany Dunaja začalo vyrastať viac osád so srbským etnikom. Formovali tu
Kovinskú stolicu (Kewu), v ktorej sa hneď stanovilo aj pravoslávne ústredie, ktoré bolo priamo napojené na Pećsku patriarchiu, a tým srbskej entite
dodávalo osobitnú istotu. Ako uvádza D. J. Popović3, v priamej blízkosti
dnešnej Kovačice boli Zeldoš (južne od Crepaje, 1334), Padina (1342),
Farkaždín (1363) a Ilandža (1375). V ďalšom storočí neďaleko vznikli aj
Dobrica (1425), Seleuš (1456) a Hajdušica (1454).
Predpokladáme, že už vtedy už ako osada existovala aj Kovačica.
Ľudové podanie hovorí, že bola nazvaná podľa kováčskej vyhne (srb. kovačnica), ktorá stála centre dnešnej Kovačice, na Druhej ulici, na mieste, kde
je dnes dom rodiny Jonášovcov. Musel to byť rozumný kováč, keď si vyhňu
na rázcestí medzi Pánčevom, Bečkerekom a Vršcom vystaval. Pre karavány,
ktoré odtiaľ prichádzali, bol viac ako potrebný. Keďže kováč nemôže pôsobiť bez vody, vykopali tu aj prvú studňu a obložili ju drevom, aby sa nezasypala. Neskôr tu vyrástlo ešte zopár domčekov, a to znamenalo počiatky
stredovekej dedinky.4
V písomných dokumentoch bola osada prvýkrát zaznamenaná ako
Kovašdinc (Kovasdincz). Spomína sa v roku 1458 v súvislosti s kovinskou
feudálnou rodiny Sydo, ktorá sa spolu so Srbmi postavila proti sedmohradskej rodine Huňadyovcov (Hunyady), požadujúc svoje liberálnejšie postavenie na juhu kráľovstva. Ale ťah Kovín-Smederevo bol ešte predtým
dôležitým strategickým bodom. Po náhlej smrti Huňadyho potlačil jeho syn
Matej Huňady (Korvín), vtedy už ako nový kráľ Uhorska zemepanskú revoltou a udržal tak v Uhorsku svoje centralistické úmysly. Pokus o získanie
väčších práv feudálov označil za zradu a celý Kewský (Kovínsky) zemepan-

ský majetok, v rámci ktorého sa uvádza aj Kovaždinc, skonfiškoval a dal
do patronátu rodiny svojej matky, teda rodine Siladiovej (Szilágy). Pre tieto
Korvínove snahy historici dobu kráľa Mateja považujú za dobu konsolidácie
uhorského štátu.
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Kovínska stolica (Kewe) v Uhorsku v druhej polovici 14. storočia.
Zdroj: internet

Ale aj po tejto konsolidácii sa postavenie poddaných v Uhorsku
podstatne nezlepšilo. K tomu dopomohla aj slabá vláda Jagelovcov, ktorá
vrátila Uhorsko do stavu anarchie a rozvrátených financií, ale aj rabovania zo strany vojakov. Tí si pre nedoriešené financovanie často svoj žold
vymáhali od poddaných. Preto na jar roku 1514 vypuklo v Sedmohradsku
Dóžovo povstanie. Pri Temešvári ho však šľachtické vojská kruto potlačili,
a to s následkami, ktoré vyústili v ešte horšom postavení poddaných. Prišiel
zákaz voľného pohybu (sťahovania) a ostali tak nastálo pripútaní k pôde.
Platilo to aj pre Kovačicu.

14

Kovačica v tureckej dobe
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Keď v priebehu 15. storočia Turci rozvrátili Byzantskú ríšu a obsadili celý Balkán, Uhorsko tieto turecké úspechy podceňovalo. Až keď Süleyman II. v roku 1521 na začiatku svojho panovania dobyl Belehrad – zlatý
kľúč Uhorska, a v roku 1526 s veľkou armádou prekročil Dunaj, Uhorsko
zamestnávajúce sa v bojoch o trón, konečne zbadalo, odkiaľ mu hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ale v bitke pri Moháči (29. augusta 1526) už ani
málopočetné, narýchlo pozbierané vojsko Ľudovíta II. nebolo schopné zastaviť tureckú presilu. Aj v roku 1529, smerujúc k Viedni cez kraje južnej
Panónie, prehrmelo stotisícové vojsko Süleymana II. Ale pohyb tureckého
vojska zasiahol Banát len periférne, hoci po moháčskej bitke tieto kraje boli
často vystavené krutosti tureckých vojenských hôrd, ktoré smerovali na sever alebo sa odtiaľ vracali. Osmanskí vojaci vtedy páchali veľké zločiny.
Prepadávali osady, plienili, znásilňovali, rabovali, pálili a vraždili, ba aj do
otroctva odvádzali. Pred tureckými násilnosťami sa domorodé obyvateľstvo
zachraňovalo útekom a skrývaním v ťažko prístupných močiaroch, ale aj tak
mnohí zaplatili svojím životom.
Po rabovaní sa Turci napokon rozhodli vybudovať sústavnú
územnosprávnu časť svojho štátu aj na severe Osmanskej ríše. V roku 1541
rozdelili oblasť medzi Balatonom a Tisou na tri pašalíky (kanižský, budínsky a jágerský). V rokoch 1551 a 1552 organizovali veľkú oblasť smerom na
východ až po turecké vazalské kniežatstvá Erdeľ a Vlašsko ako Temišvársky
pašalík. Jeho najjužnejšia časť – Temešvársky sandžak bola ďalej delená na
menšie územnosprávne celky – náhie. Južný Banát však padol pod tureckú
moc ešte záborom z roku 1541. Nemoslimské obyvateľstvo platilo v období mieru tureckej správe daň presne určenú deftermi, a tak sa ani v novom územnosprávnom zriadení poddaným nevodilo dobre. V čase vojen sa
všetko to len zhoršilo a v roku 1594 banátski Srbi povstali proti Turkom.
Boli to ťažké chvíle a celkovú situáciu ešte zhoršili zrážky medzi Tureckom
a habsburskou monarchiou, najmä keď išlo o zrážky v priamej blízkosti.
Turecké vyčíňanie pokračovalo aj celé nasledovné storočie.
Za ten čas Turci nič nepostavili, nič neobnovili, nič nezveľadili.
Počas osmanského panovania sa pôda neobrábala, neodvodňovala, čoho
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dôsledkom bolo, že roľníctvo takmer zaniklo. Kraj ešte väčšmi zdivel. Aj
napriek všetkému v písanej dokumentácii temešvárskeho obvodu z roku
1685 podľa Pestyho možno nájsť zápis, že tu bola osada Kovasincze (Kovačica), kým D. J. Popović pripúšťa aj názov Kovašinci, a v širšom rozsahu aj osady Kovín (Kubin), Glogonj, Sakule, Tomaševac a Margitica (dnes
Ban. Dubica).
Keď v roku 1683 dva mesiace Turci po druhýkrát obliehali Viedeň
a Habsburgovcov, v poslednom momente zabránilo nemecko-poľské vojsko
pod vedením Jána Sobjeského tureckej expanzii v Panónskej nížine. Naznačovalo to koniec tureckej moci v Panónskej nížine. Vo veľkej vlasteneckej (viedenskej) vojne (1683 ̶ 1699) Turci, posúvajúc sa na juh, boli čoraz
častejšie porážaní. V roku 1688 padol aj Belehrad. Habsburské vojsko vtedy
preniklo do Macedónska a Bulharska a len nová vojna Rakúska a Francúzska, ako i reorganizácia moci a vojska v Turecku zabránila ďalším úspechom
Habsburgovcov. Turci rýchlo vrátili stratené územia na Balkáne a prenikli aj
do Sriemu a Slavónie. Rakúske vojsko vo vojne proti Turkom v roku 1691
v bitke pri Slankamene zožalo úspechy znovu, ale ďalšie bojové ťaženie
vedúce na juh stroskotalo už pri Belehrade. Keď velenie rakúskej armády
prevzal mladý Eugen Savojský a dňa 11. septembra 1697 pri Sente porazil Turkov, bol v Sriemských Karlovciach v roku 1699 bol podpísaný mier.
Habsburská monarchia sa teda zbavila Turkov, ale Banát stále zostal v rámci
tureckej ríše.

Organizácia tureckej správy a smer pohybu tureckého a habsburského vojska vo
veľkej vojne o Viedeň v segmente južnej Panónie
(štvoruholníky: A – Báčka, B – Juž. Banát). Zdroj: archív autora príspevku
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Ani po podpísaní mieru s Turkami však pokoj nenastal a riešenie
sa hľadalo v novej konfrontácii dvoch znepriatelených veľmocí. V novej
tureckej vojne (1716 ̶ 1718) už v prvých stretoch utrpeli veľké straty rakúske jednotky, ktorým velil generál barón Maximilián Petráš, ale aj srbské čaty
pod velením Adama Monasterlia (stalo sa to pri Irigu). Keď sa do boja na
Vezircu, na pomedzí Petrovaradína, Sriemskych Karloviec a Bukovca znovu
zapojil princ Eugen Savojský, boli dňa 5. augusta 1716 Turci opäť porazení.
Už 13. októbra Eugen Savojský zaujal najdôležitejšiu pevnosť v Banáte-Temišvári. Následne vtiahol do Bečkereku Alexander Würtenberský a padli
i Pančevo a Belehrad. Vtedy bolo jasné, že turecká navláda končí aj v Banáte. Podpísaním mieru v Požarevci (21. júla 1718) sa Turci zaviazali, že
sa budú držať len v oblastiach južnejšie od Dunaja. Vojenské strety
v Banáte boli zrejme osudné aj pre Kovačicu, pretože sa táto osada už ďalej
nespomína.

„Osada“ počas prvých rokov v habsburskej monarchii

5 SIRÁCKY, Ján a kol. Slováci vo svete. MS : Martin, 1980, s. 74.
6 APLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kovačici.
SEAVC : Kovačica 1928, s. 9.
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Málokde zostal po Turkoch taký spustošený kraj ako v Banáte. Ako uvádza J. Sirácky, zo súpisu obyvateľstva z roku 1717 vidieť, že
tu žilo ešte menej obyvateľov ako v Báčke; len 2 ̶ 3 osoby na 1 km2.
Vtedy tu bolo iba 65 obývaných a 135 opustených osád.5 J. Čaplovič pre
ten istý rok uvádza, že v Banáte bolo celkom deväťdesiat malých dedín
s úhrnným počtom okolo 2000 domov. Najväčší bol Bečkerek. Ten mal
vtedy len 100 domov6. Aj v opise obyvateľov a ich bydlísk v osadách
v roku 1717 v oblasti Banátu vidno, že v celom Pančevskom dištrikte bolo
vtedy 36 osád, v ktorých bolo spolu 776 domácností. Podľa súpisu z roku
1717 vo Veľkom Uzdíne bolo 30 domov, v Malom Uzdíne 10, v Idvore len
4 a v Pančeve ako centre dištriktu bolo iba 70 domov. V tých najmenších
osadách (v Uzdine, Idvore) najskôr obyvatelia existovali, neskôr však odišli do výhodnejších lokalít. To znamená, že okolo riek ľudia bývali, ale
mimo riek, v západnej časti Južného Banátu, osád nebolo.
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Z týchto dôvodov princ Eugen Savojský ešte po pripojení Banátu
k habsburskej monarchii navrhol – a s odporúčaním sa zhodol aj cisár Karol
VI. (III.), aby táto oblasť nebola pripojená k Uhorsku, aby v nej nebolo uvedené stoličné zriadenie, ale aby sa s ohľadom na blízkosť tureckého impéria
transformovala na osobitnú korunnú provinciu vojenského charakteru, a to
pod priamou správou Viedne. Zámerom bolo aj to, aby sa do Banátu nasťahovalo nemecké etnikum. V roku 1718 sem prišli kolonisti z Nemecka,
Talianska a Španielska, ale zo strachu, že Turci sa do Banátu vrátia, tieto
kraje opustili. Ešte predtým bol však úlohou zabezpečiť vojenskú hranicu
siahajúcu od Banátu až po Dunaj poverený guvernér Banátu, gróf Claudius
Florimund de Mercy. Vtedy aj na mapkách zo začiatku 18. storočia vidno, že sa osady začali osídľovať, pretože v okolí hostincov pre pocestných
počas turkeckej expanzie sa začali rozrastať do podoby osád. Budovali sa
najmä na cestách na trase Biele Kostoly – Vršac – Veľký Bečkerek, Pančevo – Deta – Temešvár, a to s ich križovatkou v Alibunári.
Už na mapke z rokov 1723 ̶ 1725, ktorú dal vypracovať vtedajší
guvernér Banátu Claudius Florimund Mercy, možno vidieť, že zo smeru od
Bielych Kostolov, respektíve Vršcu, sa od Alibunára smerom do Bečkeréka
nachádzali osady Seleuš (Selleush), Ilandža (Illancsa), Dobrica (Dobriza)
a Malá Margita (Margittiz, dnes Banátska Dubica). Obchádzalo sa tým Hajdušické prepadlisko. Potom sa od Malej Margity cesty opäť vetvili na západ cez Jarkovac (Jarkovaz) do Bečkeréka a na východ cez Konak a Boku,
odkiaľ sa dalo napojiť aj na cestu doTemešváru. Východná cesta viedla
smerom z Pančeva cez Novo Selo (Novosello) do Alibunáru, stredná cez
Jenovac (Jenovaz), Malú a Veľkú Crepaju. Odtiaľ sa cesty vetvili do osád
Sakule (Sacula), Tomaševac (Tomaschevaz) alebo Jarkovac (Jarkovaz),
kým západná cesta viedla údolím Tamiša cez nahustenejšie osídlené osady Pančevo (Pancsova), Govedarac (Govedaracz), Jabuka, Sefkerin, Opovo
(Opova), Baranda, Sakule (Sakula), Idvor,... Ale osada Kovačica, ktorá by
mala byť na ťahu strednej trasy, severnejšie od Crepaje, spomínaná nebola.

18

Pusta Kovačica na Banátskej vojenskej hranici

7 MILLEKER, Felix: Istorija Banatske vojničke granice. Pančevo 1926, s. 23.
8 Pusta (srb. pustara) znamená samostatne stojacu poľnohospodársku usadlosť a deserta je vskutku pustatina, opustené, neosídlené miesto.
9 Napríklad v biografických dátach o Petrovi Stanisavljevićovi alias Rajićovi,
jedného zo zakladateľov a podpredsedovi Matice srbskej, je naznačené, že sa narodil
v Kovačici v roku 1780, otec mu zahynul v boji s Turkami. Keď sa jeho matka s deťmi
uchýlila v kláštore Kovilj, o talentovaného Petra sa osobitne staral archimandrit Jovan
Rajić (pozri o tom aj: MÁRKO, Ján: Pred príchodom slovenských osadníkov. In: Kovačica 1802 ̶ 2002, s.46 ̶ 47).
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Keď sa v roku 1750 Mária Terézia konečne rozhodla presunúť
hraničiarov z dávno zrušenej potissko-pomorišskej hranice a 1. novembra
1751 vydala nový poriadok na vojenskej hranici (Regulamentum militare),
začalo sa so sťahovaním hraničiarov z okolia Moriše a Tisy na pozície za
hraničiarskym koridorom na Dunaji. Spevňovanie kordónu zrýchlil aj mor
v tureckej ríši. Ediktom zo dňa 29. februára 1752 bolo okrem iného povolené presťahovanie stovky rodín na pustu Kovačice a Crepaje. Potissko-pomorišskí hraničiari vtedy osídlili 18 lokalít, medzi inými aj Veľký Uzdín,
Kozlovac a Kovačicu7.
Ale či tu išlo o hraničiarov, alebo tých, ktorí požiadali oslobodenie
od služby na hranici, nie je známe, lebo až o 15 rokov neskôr, v roku 1767,
bola osada Kovačica opäť evidovaná ako osada neobsadená hraničiarmi.
Preto bolo nevyhnutné dať pozemky tohto chotáru do prenájmu podnikateľom. Chotár si najčastejšie prenajímali bohatí dobytkárski veľkoobchodníci, hoci sa dá predpokladať, že tam nejaký laz bol, nie však hraničiarska
osada. Takéto lokality na hranici boli nazvané pustami, nie pustatinami.
Ale pojem pusta (lat. praedium) si naši historici zle vysvetlili, vlastne pomiešali s pojmom desertus, deserta8, čo im potom spôsobilo dosť problémov, z ktorých nevedeli vyviaznuť. Podobne to bolo aj s Kovačicou, pretože
niektoré pramene hovoria, že tu dedina existovala9.
No osídlenie lokality hraničiarmi v konečnom dôsledku nebolo
úspešné ani pri formovaní Ilírskeho banátskeho regimetu (1774). Vtedy sa
totiž v bližšom okolí formovali osady Idvor, Padina (rumunská a srbská)
a celý rad osád z druhej strany piesočiny, lebo na pomedzí Deliblatskej piesočiny a Tamiša sa hraničiarske osady na mapách nenachádzajú; evidované

sú ako pusty. Na Griseliniho mapke sú naznačené len dve osady, avšak tiež
ako pusty (predie). Na trase Crepaja – Jarkovac existovala pusta Veľká Crepaja (Velliki Czrepay), na polceste medzi Crepajou a Sakulami ležala pusta Ostin (Uzdín). Na ďalšej mapke Tamišského Banátu sú okrem týchto púst
zaznamenané aj Kovačica (Kovaczitza), Debeľača (Debeliacza), Baranda
a Zeldoš (Seldos).10 Tiež na dôkladnej veľkej historickej mape habsburskej
monarchie (1763 ̶ 1787)11 sú v priamej blízkosti srbkej Padiny naznačené
pusty Kovačica, Debeľača, Velika Crepaja a Baranda.
Ale paralelne s Ilírskym banátskym regimentom, v západnej časti
Banátskej vojenskej hranice bol formovaný aj Nemecko-banátsky regiment.
Ten však nemal takú rozlohu ako Ilírsky, a preto na vyváženie priestorovej
kompetencie bola nevyhnutná nová reorganizácia na Hranici, ktorej časť
z jej srbských osád bola odovzdaná Nemeckému banátskemu regimentu.
6. mája 1776 16 srbských osád západne od Uľmy padlo pod nemecké
velenie.
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Mapka Tamišského Banátu z roku 1776, kde je naznačená pusta Kovačica.
Zdroj: Historický archív Pančevo
10 Mapka Tamišského Banátu. Historický archív, Pančevo 1776.
11 Historische Karten der Habsburger Monarchie, 1763 ̶ 1787, http://mapire.eu.
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Okolo srbskej Padiny neboli žiadne hraničiarske osady.
Zdroj: internert - Historische karten Habs. monarchie 1763 - 1787, part.

Toto vyvolalo revoltu hraničiarov, čo bolo aj dôvodom na nové sťahovanie
srbských hraničiarov aj oslabenie tejto časti Hranice. Zrejme to velenie nemalo Hranice celkom pod kontrolou alebo podceňovali problém nebezpečia zo strany Turkov, no nové útoky vojska Osmanskej ríše prinútili toto
vedenie venovať viac pozornosti aj obrane v priestore medzi Deliblatskou
piesočinou a Tamišom.
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Osudné nové zrážky s Turkami
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Keď sa v roku 1788 opäť začala vojna medzi habsburskou monarchiou a Turkami, na začiatku bolo rakúske vojsko úspešné. Ale v septembri
roku 1788 sa Turkom začalo dariť a pomerne ľahko posunuli front stretov
k Dunaju. Vtedy padlo do ich rúk aj Pančevo, prehnali sa celou juhozápadnou časťou Banátu a rýchlo prišli až po Tomaševac. V noci zo 17. na 18. septembra 1788 vtrhla do Tomaševca ľahká turecká jazda a zabila osemdesiat
vojakov vedených stotníkom Radivojevićom. Ale Tamiš zastavil turecké
nájazdy smerujúce ďalej na sever. Ale 2. októbra 1788 Turci prešli rieku
Tamiš a vtrhli do Orlovatu, aby o dva dni vpád do tejto osady zopakovali,
dedinu vyrabovali a ľudí odviedli do zajatia. Možno si len predstaviť, ako sa
mali všetky osady na pomedzí Tamiša a Deliblatskej piesočiny. Vyľakaný
ľud sa rozutekal, kde stačil a dediny zostali napospas tureckému vyčíňaniu.
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Ako prežila Kovačica a okolité pusty, ktoré sa nachádzali na trase
postupu čelného útoku tureckého vojska, možno len predpokladať. Aj práve
presťahovaní Slováci z Bardáňa do Ečky sa takmer rozutekali, ale župní
pandúri im v tom zabránili a vrátili ich späť. V celkovom napätí a strachu
tŕpli ečanskí Slováci len 13 km od Turkov, až kým sa na obzore nezjavilo
habsburské vojsko, ktoré tiahlo zo severu a úspešne sa vzoprelo vyčíňajúcemu osmanskému vojsku. Následne sa nová rakúska vojenská posila pomerne rýchlo zmocnila svojho hraničiarskeho územia a Turkov vyhnala aj
z Pančeva. Následky vojny však zostali.
Po týchto zrážkach boli všetky opatrenia habsburských vrchností
orientované na to, aby sa stav na Banátskej vojenskej hranici čím skôr konsolidoval. Sčasti sa to aj podarilo, ale vrátiť osadníkov do osád, kde priamo
vyčíňalo turecké vojsko, už nebolo jednoduché. Napríklad na osude rodiny
Stanisavljevićovcov vidno, že ušla do kláštora pri Kovilji a späť do Kovačice sa zrejme ani nevrátila. Podľa historikov tento turecký útok znamenal
aj koniec osady srbská Padina, preože sa po tomto roku táto osada už nespomína. Ani narýchlo formovaná blízka osada Badina nemala dlhé trvanie,
napriek tomu, že sa sem ovyvatelia vrátili.
Založiť novú osadu v širšej oblasti chotára Kovačice nebolo jednoduché, lebo chotáre jednotlivých osád boli dávané do prenájmu. Predtým,
ako to vznikla vojenská hranica, prediálne priestranstvá boli pomerne nedefinované. Majiteľom chotára bol štát a všetky pozemky dal do pôsobnosti
vojenskej hranice až neskôr. Aby bol z pozemkov nejaký ekonomický efekt,
chotár bol daný do prenájmu. Celú prediálnu sústavu držala Aerarial Hungaria Regie (Južná maďarská spoločnosť), ktorá z pozície veľkopodnikateľa prenajímala menším podnikateľom veľké komplexy.
Na najvýhodnejšom mieste týchto prenajatých celkov ležiacich na
bohatých pastvinách si dočasní majitelia obyčajne stavali záchytné objekty pre statok a ľudstvo. Boli to malé útulné stavby budované ako útulne
pre pastierov, avšak ani formou, ani funkciou neboli pravými osadami. Ani
nemali trvalý charakter. Aj veľkosť a kvalita stavby objektov na prenajatých plošinách sa skôr podobala na improvizované staveniská. Boli to
samoty, pastierske strediská, skôr vysunuté články ekonomických stavieb
z gazdovstiev v už jestvujúcich osadách. Nemali predpoklady spĺňať požia-
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12 PECINJAČKI, S. Graničarska naselja u Banatu, 2. Tom : Matica srpska, Novi Sad
1985, s. 433 a 613.

23

38

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

davky ani len malej osady, a to dokonca ani kopaničiarskeho typu alebo
lazu. Bol to len jeden zo spôsobov využitia objektov budovaných pre bežné
potreby extenzívneho dobytkárstva, hoci z niektorých sa časom aj stali nejaké stavebné celky na puste.
O prvých nájomcoch týchto priestranstiev
sa mnoho nevie, ale od
roku 1786 je známe, že
v rámci tohto neobsadeného komplexu sa juhozápadným smerom nachádzali
pusty Veľká a Malá Crepaja, Debeľača, Kovačica
a Uzdin. Podľa týchto prameňov mala v roku 1790
kovačická pusta 3618 k. j
a 1174 kv. siah zeme a bola
v prenájme Aerarial Hungaria Regie za poplatok
610 forintov ročne. V roku
1796 chotárna plocha Kovačice obsahovala 3772
Hraničiarske osady (na okrajoch) a rozdelené
k. j. a 1772 kv. siah, z čoho prediálne chotáre pre plánované nezaložené osády
(v strede). Zdroj: Historický archív v Pančeve,
bolo 876 k. j. nížiny a 2696
mapka z roku 1784
k. j. a 1174 kv. siah vyššieho pozemku. Prenájom nížinnej časti stál 28 korún za jutru a prenájom
vyššie položeného pozemku 12 korún za jutru12. Bolo to však v časoch,
keď veliteľstvo vojenskej hranice paralelne s transformáciou kantonskej
organizácie na regimentskú žiadalo, aby sa aj v Nemeckom banátskom
regimente, teda 12. hraničiarskom pluku, dokončili formovanie nových
hraničiarskych osád, a v rámci nich aj Kovačica. Pričinili sa o to aj značné
zmeny na pravej strane Dunaja v Osmanskom sultanáte.

V novej situácii – nové opatrenia
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Dianie na druhej strane hranice prinútili vojenské vrchnosti habsburskej monarchie byť ostražitejšími. Kvôli ohrozeniu Osmanskej ríše zo
strany Napoleonovej rozpínavosti sa sultán Soliman III. musel vzdať reforiem v Belehradskom pašalíku, ktoré boli orientované na zlepšenie postavenia srbského národa, a povoliť návrat janičiarov (1801) – predtým odstavenú posilu osmanskej armády pôsobiacu na srbských priestoroch. Tí po
svojom návrate opäť navodili hrôzovládou a ich štyria vodcovia (Angalija,
Kučuk-Alija, Mula Jusuf a Mehmed-aga Fočić) znovu zaviedli bezohľadné
vydieranie, násilnosti a neistotu. Srbsko vrátili do doby dachiov. Odpoveďou na tento neudržateľný stav bol odchod Srbov medzi hajdúchov a celý
národ sa začal pripravovať na vzburu. Aby tomu dachiovia zabránili, v januári 1802 vedúcich Srbov povraždili (tzv. „šeča knezova“). Tým však nepotlačili vzburu, ale dosiahli odchod chlapov do hôr, čím sa prípravy na
povstanie Srbov urýchlilo. Čakalo sa len na vhodnú príležitosť.
Táto pre habsburskú monarchiu háklivá situácia nedala pokoja ani
veliteľstvu vojenskej hranice. Veď srbských hraničiarov v tejto časti vojenskej hranice bolo mnoho, a tak srbská vzbura v susedstve mohla byť pre
štát nebezpečná. Preto rozhodnutie vrchností bolo: hranicu s Belehradským
pašalíkom stoj čo stoj upevniť, učiniť ju nepriechodnou. Snažili sa o to aj
preto, že po poslednej vojne s Turkami sa podmienky na hranici v Banáte
zhoršili tak, že ich bolo zložité napraviť. Potvrdzovala to aj štatistika: podľa
evidencie z roku 1802 bolo sčítaných na celej dĺžke Banátskej vojenskej
hranice na 145 štvorcových míľach len 144 038 ľudí, z toho iba 22 105 aktívnych hraničiarov.
V rámci Nemecko-banátskeho regimentu bolo v tom období
64 644 obyvateľov, v Pančeve 5 712, čo predstavovalo 1005 ľudí na štvorcovú míľu. Hraničiarskych osád bolo na území tohto pluku iba 48. Ešte horšie
to bolo v severnejších častiach tohto regimentu, lebo na priestore štvoruholníka na pomedzí hraničiarskych osád Opovo – Sakule – Ilandža – Seleuš
sa na ploche 300 km² a viac nenachádzala žiadna hraničiarska osada. Aj tie
skôr vybudované zostali bez obyvateľstva, a tak museli byť evidované ako
pustatiny. Z toho dôvodu sa generálne veliteľstvo habsburského vojska vo
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Viedni reskriptom zo 17. septembra 1800 rozhodlo založiť na spomenutom
priestore nové hraničiarske osady,13 a to najmä z radov obyvateľstva nesrbskej národnosti.
Už vtedy sa rozbiehala výstavba Uzdina – novej hraničiarskej osady a na juhu sa konečne konsolidovala aj osada Crepaja. Vzhľadom na silnejšiu spojitosť pozdĺž vojenskej hranice bolo na pomedzí týchto dvoch lokalít nevyhnutné založiť ďalšie osady. Tu už síce hŕstka obyvateľov žila, ale
ich posledná vojna s Turkami preriedila (Kovačica, Debeľača). Aj po šírke
vojenskej hranice na ťahu Opovo – Ilandža bolo miesta aspoň pre ďalšie
dve osady (Padina, Samoš) a južnejšie na ťahu Pančevo – Alibunár bolo
nevyhnutné založiť ešte jednu novú osadu (Vladimirovac). Podobne by sa
formovala kompaktná sieť hraničiarskych osád, ktorou by sa upevnila obranná línia proti Turkom.
Ako jedna z prvých takýchto osád vznikla v roku 1802/1803 Kovačica – prišli do nej Slováci.

Do Kovačice opreteky

13 Pozri JANKULOV, B. Pregled kolonizacije u XVIII i XIX veku, Novi Sad-Pančevo,
2003.
14 Osada mala pôvodne ležať východnejšie – na zlome sprašovej a aluviálnej terasy,
ale pre nízku polohu vody sa od toho upustilo a zvolila sa najvýhodnejšia lokalita.
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Bola to doba ďalších zmien v habsburskej monarchii. Vtedy sa aj
na vojenskej hranici zrušila dovtedajšia kantónska sústava, v jednotlivých
regimentoch bola vykonaná aj ďalšia konsolidácia. Vtedy aj veliteľstvo Nemecko-banátského regimentu definitívne osídlilo hraničiarmi dovtedy neobsadený koridor severnej časti Deliblatskej sprašovej plošiny a v rámci toho
konečne doriešili aj hraničiarsku osadu Kovačica. Preto bolo 17. septembra
1800 rozhodnuté lokalitu Nemecko-banátskeho (12.) pluku riešiť založením
niekoľkých osád – aj Kovačice.14 Túto okolnosť využili Slováci, ktorí sa po
povodniach v Bardáni presťahovali do Ečky, a potom nespokojní s postojom
zemepána Lukáša Lazára sa rozhodli založiť novú slovenskú osadu po tretí
raz.
Kým Slováci v Ečke stavali novú školu-modlitebňu v obave, že sa
im túžba odísť na hranicu nepodarí, farár Ján Basilides sa spolu s richtárom
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Jurajom Sokolom, kurátorom Jánom Selským ml. a celým predstavenstvom
osady obrátil „dňa 15. mája 1802 s prosbou na panovníka Františka I., aby
sa im prepustila pustatina Kovačica,“15 do ktorej by sa chceli ako budúci
hraničiari nasťahovať. Keď svoju žiadosť odovzdali veliteľstvu Nemecko-banátskeho regimentu v Pančeve a od vojenského predstavenstva dostali aj
prísľub, boli takí nedočkaví za novým domovom, že časť budúcich Kovačičanov ani nečakala na právoplatné písomné rozhodnutie. Stačil im aj prísľub
veliteľstva regimentu. Preto opustili Ečku a presťahovali sa na pustu Kovačica. Išlo o rodiny Žolnajovcov, Nosáľovcov, Muchovcov, Mravíkovcov,
Kožíkovcov, Bajzovcov, Bodnárovcov, Melichovcov, Brezovských, Horešovcov a Čemanovcov. Aj v roku 1803 pred hromadným sťahovaním do
Kovačice prišli ďalšie rodiny: Gagesovci, Cickovci, Bohušovci, Košútovci,
Kaštiakovci a Samporovci.16
Ešte po odchode prvej skupiny časť Slovákov, ktorá zostala v Ečke,
považovala akciu presťahovania za vybavenú, preto už 25. mája 1802
predala takmer novú školu v Ečke za 16 zlatých. Začiatkom júna skupina vedená Pavlom Ďuricom a Jánom Babkom odišla do Aradu kúpiť drevo na novú školu v Kovačici. Všetci boli natoľko presvedčení o úspechu
sťahovania do Kovačice, že hneď začali s výstavbou školy. Majstrom tesárom a „nabíjačom“zaplatili preddavok vo výške 20 zlatých, aby v auguste
bolo kúpených 20 jedlí za 64 zlatých a 32 a 1/2 grajciara. V Kovačici bola za
4 zlaté vykopaná aj studňa, ktorá bola nevyhnutná pri budovaní školy.
Pre školu vybrali pozemok dnešného obecného domu stojaceho
vedľa obecného súdu. Budovu stavali až do zimy. Výstavba bola zrejme
realizovaná oficiálne, pretože veliteľstvo vojenskej hranice podrobne kontrolovalo výstavbu novej osady, čo bolo zvykom ešte od výstavby hraničiarskej osady v Uzdíne. Vie sa, že ako náčrt pre výstavbu osady poslúžil
univerzálny plán typu Dorff Sub Lit A vypracovaný vrchnosťami vo Viedni
ešte v roku 1791. V novembri sa majstrom zaplatili ďalšie požiadavky.
Za tento viac ako polrok od príchodu prvých Slovákov do novej osady život pokračoval prirodzene, a preto sa na miestnej matrike viedli zápisy
o prvých potomkoch obyvateľov. Už 1. júla 1802 sa tu narodila Jánovi Žol15 ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 61.
16 Ibidem, s. 62.
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17 ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 63.
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najovi a Alžbete, rod. Sukupovej dcéra Mária a Jánovi Nosáľovi a Alžbete,
rod. Menšíkovej syn Ján. Do finálneho preťahovania ďalších obyvateľov
do Kovačice sa tu narodilo ešte 14 detí, ktoré boli pokrstené v Ečke alebo
kalvinským farárom v Debeľači. 21. novembra 1802 mali sobáš Ján Čeman
a Katarína Andrisová. Za prvý polrok v novej osade nik nezomrel.
Keď na presťahovanie z Ečky do Kovačice prípisom z 12. januára 1803
prišiel aj súhlas od vrchnosti, radosti nebolo konca-kraja. Bola však zima, čo
však nie je adekvátne na sťahovanie. Pre farára Basilidesa ale neexistovala
prekážka, aby si už v januári 1803 stavbu budúcej školy obzrel. V priebehu
ďalších dvoch mesiacov mala každá rodina dosť času na prípravu dlho očakávaného odchodu z Ečky do novej lokality. Už 1. apríla 1803 sa väčšina
novopečených Kovačičanov nachádzala na prvých bohoslužbách konaných
v novom, zrejme pre túto slávnosť pripravenom a vyzdobenom cirkevnoškolskom objekte.
Keď sa 8. apríla do Kovačice presťahovali aj farár Basilides a nový
učiteľ Ján Šimek, všetky problémy tým boli v Kovačici vyriešené. Obaja sa
ubytovali v novej škole, kde sa dokončoval byt pre učiteľa. V júni totiž Kovačičania kupovali „plech na chyžu Pána Rechtora.“17 Keď v máji predali za
270 zlatých aj faru v Ečke a presťahovali si do Kovačice posledné veci, ich
životná etapa v strednom Banáte vedúca cez Bardáň a Ečku, bola zavŕšená. Pripomínali im ju len bardáňsko-ečanské matriky, ktoré si táto skupina
Slovákov odniesla so sebou ako svedectvo svojho predchádzajúceho života.
Zároveň to bola aj pripomienka súdržnosti, vďaka ktorej boli ako skupina
silnejší, a aj nádeji spoločenstva. Vďaka tomuto všetkému bolo založenie
novej osady vo finále úspešné. Budovať osadu neprestali a len čo sa trochu
zabývali, začali v júni 1803 pri škole stavať faru. Ani tu neexistujú detailnejšie zápisy, len z finančnej cirkevnej dokumentácie vyplýva, že Ondreja
Bala a Lukáš Válovec boli vyslaní do Aradu nakúpiť drevo na výstavbu fary.
Keďže však obec nemala v cirkevnej pokladnici dosť finančných prostriedkov, časť potrebnej sumy si požičali od Ondreja Sabu.

Prvé slovenské hraničiarske rodiny v osade
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Nie je zložité urobiť kompletný sumár príchodu prvých Slovákov do
Slovenského Bardáňu alebo Ečky. Farár František Jesenský to totiž v oboch
prípadoch podrobne zaznamenal.18 Po ňom však dôkladnú evidenciu príchodu jednotlivých obyvateľov do Kovačice už nikto neurobil. Preto sa dejiny
Kovačice riešili všeobecným konštatovaním, že Slováci prechádzali z Bardáňu do Ečky a odtiaľ do Kovačice. To však úplne presné nie je.19 Žiadalo
si to presnejšie určenie.
Problém prvých prisťahovalcov do Kovačice napokon doriešil Ján Čaplovič. Kvôli nedostatku priamych prameňov musel siahnuť po archívnej dokumentácii a, vychádzajúc zo zápisov v pozemkovej knihe z roku 1808, sa
mu podarilo určiť, o ktoré rodiny šlo, koľko zeme dostali, ba aj na ktorom
grunte si vystavali svoj dom. Ako uvádza, súpis sa vzťahuje na slovenské
rodiny z konca roku 1803. Z fotokópie súhrnu vidno, že išlo o 140 rodín,20
pri ktorých sa uvádza, koľko pozemku každá rodina dostala (z toho koľko
pôdy na oranie, koľko na pasienky, záhrady a vinice). V prípade čísla 138
zrejme išlo o hraničiarov, ktorí boli oslobodení dane. V závere záznamu sú
uvedené aj dáta o farárovi J. Basilidesovi (dostal 24 jutrá ornice, 19 jutár lúk,
½ jutra záhrady a 1 jutro vinice). Je zaujímavé, že to dostal ako osobný majetok, teda to nebolo pridelené cirkvi. Okrem neho aj krčmár Teodor Ristić
dostal 11 ½ jutra lúk, 1 jutro záhrady a 3 jutrá vinice. Pre ďalšie tri rodiny, asi nehraničiarske, už pôda neostala, no dostali grunt na výstavbu domu
a pri osade aj jutro vinice. Pre poslednú rodinu však ani na vinicu nestačilo.
Podobným spôsobom bola rozdelená celá pôda a správa vojenskej hranice.
Tým bol ukončený problém hraničiarov s touto osadou. Ale do Kovačice
18 Ten istý kňaz to urobil aj po príchode do Kysáča, a tak má vďaka nemu táto osada
zo všetkých slovenských osád v Báčke najdôveryhodnejšie dáta o príchode Slovákov.
19 Veď po nezdarnom štvorročnom živote v Slovenskom Bardáni sa Slováci rozišli
na všetky štyri strany sveta a len jedna skupina (1/4 z celkového počtu rodín) sa
v roku 1788 kolektívne presťahovala do Ečky. Aj tá sa počas 15-ročnej existencie
ešte dopĺňala novými slovenskými rodinami. Počas tejto doby sa obyvatelia navzájom
väčšmi zblížili, a tak kolektívny slovenský prechod do novej osady bol naozaj rozsiahlejší.
20 V sumárom počte okolo 1000 osôb (podľa PECINJAČKI, S. Graničarska naselja
Banata, MS : Novi Sad 1985, knj. II, s. 433).
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aj naďalej prichádzali noví osadníci. Tí však na službu hraničiara už nemali
nárok, ale v začiatkoch formovania osady ešte pozemok a záhradu dostali.
Neskoršie už noví osadníci nedostávali pôdu. Do konca roku 1808 boli evidované rodiny, ktoré získali povolenie v osade vystavať si aspoň bydlisko
(v zátvorke je číslo domu): Michal Valašťan (143), Štefan Suriga (144), Michal Baláš (145) Ondrej Mikuš (146), Martin Kerčak (147), Lukáš Husár
(148), Ján Mikušek (149), Peter Nagy (150), Ján Maršal (151), Ján Nosáľ
(152), Ondrej Mokran (153), Gabriel Naum (154), Ondrej Lováš (155), Pavel Kolaj (156), Štefan Eliáš (157), Pavel Gábor (159), Martin Klbač (160),
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Súpis Kovačičanov z pozemkovej knihy
(druhá časť). Zdroj: J. Čaplovič, 1928.

Súpis Kovačičanov z pozemkovej knihy
(prvá časť). Zdroj: J. Čaplovič, 1928.
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Pavel Bohuš (161), Michal Molnár (162), Ďuro Husák (163), Ondrej Maďar
(164), Ďuro Diak (165), Michal Baláš (166), Pavel Bartoš (167), Maco Čech
(168), Ján Dišpiter (169), Ondrej Kozák (170) a Ďuro Barnák (171). Dom
s číslom 158 nebol obsadený.21
Do decembra 1808 bolo novým osadníkom rozdelených 3424 jutár
a 1000 kv. siah oráčiny, 1436 jutár a 1100 kv. siah na lúky, 77 jutár a 1314 kv.
siah záhrad a 172 jutár viníc. Spolu to bolo 5111 jutár a 214 kv. siah.22 Bolo
to značne viac pôdy než jej mal chotár zaznamenanej ešte v roku 1786. Preto
sa manko vyriešilo zabraním ešte neobsadených susedných chotárov alebo
chotárov, kde bolo viac pôdy ako hraničiarov. Aj v okolí osady sa vyskytovali chotárne celky známe pod menami Vinice, Lúky, Obecné a parcelované
oráčiny K Debeľači, Od Padine, Ku Pančevu, Na uzdinskom,...

Korene kovačických Slovákov na Hornej zemi
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Hoci išlo o sekundárne alebo až terciárne presúvanie Slovákov na
juh, v prípade kovačických Slovákov je na základe identickej alebo takmer
identickej metodológii evidencii ich príchodu a pôvodu F. Jesenského, ktorú
vytvoril ešte v Slovenskom Bardáni, je možné zmieniť sa aj o autentických
oblastiach, odkiaľ novopečení Kovačičania prišli. Na základe poznámok J.
Čaploviča dokážeme uviesť aj vtedajšie regionálne, vlastne stoličné delenie vtedajšieho Uhorska. Najväčší počet rodín pôvodne pochádzalo z Novohradskej stolice (70), Peštianskej (32), Nitrianskej (8) a zo Zvolenskej
(3), hoci možno predpokladať, že väčšina z nich malo pôvod v ešte severnejších častiach Felvidéku (napr. D. J. Popović uvádza, že pôvodnou vlasťou kovačických Slovákov bola Oravská a Trenčianska stolica). Z južnejšie ležiacich administratívnych oblastí prišli Slováci z Vespímskej stolice
(7), Békéšskej (7) a Fejérskej (1), kým prisťahovalci z Báč-Bodrožskej
stolice (Laliť, Pivnica – 3) pochádzali z Vesprímskej stolice (predtým Nitrianskej). Do celkového sumáru však treba započítať aj rodiny, ktoré neboli
dostatočne zaznamenané.
21 ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 68.
22 ČAPLOVIČ, J. c. d., s. 61.
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Ak chceme spresniť pôvodnú vlasť týchto Slovákov, tak z Novohradskej stolice najviacej rodín prišlo z južných svahov Krupinskej planiny, z doliny riečky Tisovník, z osád Senné (Senô – 11), Brusník (6), Ábelová
(5), Lentvora a Nedelište (4), Šuľa a Malá Vieska (3), Priboj a Zavada (2),
H. Tisovník, Madačka, Ľuboreč a Chrťany (1). Z juhozápadnejšie ležiacich
oblastí istej stolice prišli našinci z obcí Selce (4), Krtíš, Straciny a Žihľava
(2), České Brezovo, Pôtor a Turopolie (1). Z obcí severnejšie od Lučenca
prišlo len málo rodín: z Tomašoviec (2) a Vidinnej (1), tak ako aj z oblasti
horného toku Ipľa: z Brezničky (2), Poltára a Rovného (dnes Rovňany – 1).
Z južných častí Novohradskej stolice (dnes z Maďarska) prišli rodiny z Tolďoviec (Kis-Told – 3), Guty (2) a Lucínu (1). Spolu to bolo 70 rodín.
Pôvod zo severozápadného kúta Slovenska z pomedzia Bielych
a Malých Karpát má len málo rodín, ktoré kľukatou migračnou cestou našli
svoj cieľ v Kovačici. Boli to: Vrbovce (3), Sobotište (2), z obcí ako Kopčany, Častkovo a Vrbové prišlo po jednej rodine, teda z Myjavskej pahorkatiny
a Záhoria to spolu bolo 8 rodín.

38

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
Mapka pôvodných bydlísk a smerov sťahovania kovačických Slovákov. Zdroj: archív
autora príspevku
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Úradný doklad o povolení sťahovania rodiny J. Tomáša z Chrtian do Kovačice.
Zdroj: archív autora príspevku

V Zvolenskej stolici mali
pôvod tri rodiny konkrétne pochádzajúce zo Zvolena (2) a z Očovej
(1). Najviac rodín s pôvodom z Peštianskej stolice pochádzalo z osád
Ača (13) a Albert (10), po 3 rodiny
boli zo Slovenskej Ďurky a Malého Kerešu, po jednej rodine prišlo
z osád Bíň, Piliš a Eťháza. Z Fejérskej stolice prišla iba jedna rodina –
z Velegu, kým zo susednej Vesprímskej stolice z osady Čerňa prišlo do
Kovačice 7 rodín. Békéšskú stolicu vtedy osídľovalo obyvateľstvo
z horniakov, ale po dve rodiny prišlo
z obcí Békešská Čaba, Slovenský
Komlóš a Sarvaš a jedna rodina pochádzala z Orošházy. Do Kovačice
teda prišlo spolu 7 rodín. Aj medzi
prisťahovalcami do Kovačice, ktorí
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Jozef Anton (maď. Antál) Ján Habsbursko-Lotrinský, po ktorom bola osada pomenovaná ako Antalfalva. Zdroj: internet
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len pred jednou dekádou prišli do Pivnice a Lalite, sa našli 3 rodiny. Sumárne možno konštatovať, že pri formovaní Kovačice išlo o Slovákov, ktorí sa
sem prisťahovali z 8 žúp v strednej časti vtedajšieho Uhorska, z jeho najsevernejších oblastí až po najjužnejšie, teda spolu z 50 obcí, 141 rodín.

S chuťou na novom sídlisku

23 Jedna sesia predstavovala 34 jutár, najčastejšie v kombinácii 24 jutár oráčiny a 10
jutár lúk.
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Tak vznikla Kovačica, slovenská osada, v ktorej sa už 1. apríla 1803
konali cirkevné a školské povinnosti, s Jánom Basilidesom ako kňazom
a Jozefom Šimekom ako učiteľom. Povďační Slováci nazvali svoju novú
obec na počesť palatína a arcivojvodu Jozefa Antona, člena cisárskej rodiny,
ktorý sa najviac pričinil o jej založenie, Antalfalva. Avšak pravdepodobne
tento názov pochádzal z vyšších kruhov a občania voľky-nevoľky prijali, no
medzi ľudom sa táto osada aj ďalej volala Kovačica.
Už koncom roka 1803 všetci, ktorí sa prihlásili do služby na vojenskej hranici, dostali pôdu nepodliehajúcu dani 10 rokov. Zo zachovaných
výkazov z pozemkovej knihy z roku 1808 vidno, že rodiny dostali od 10 až
79 jutár pôdy, súhrnne viac než 5111 jutár. Pozemky boli rozdelené podľa
toho, koľko bola rodina schopná obrobiť. V podstate išlo o kompenzáciu za
to, že poslali svojich mužov na hranicu. Nebol to skromný majetok. Rodina
najčastejšie dostala konkrétne štvrť, polovicu alebo celú sesiu,23 zriedkavejšie aj viac. Pozemok pod domom, dvor a záhrada (grunt) obyčajne predstavovali 1 jutro. Majetok, ktorý dostávali hraničiari, sa delil na základný
(Stammgut) a na tzv. „nadkmeňový“ (Überland). Rodina nemohla základným majetkom ľubovoľne nakladať ani ho predať a ak nebola schopná obrobiť ho, vtedy jej bol odobraný. S „nadkmeňovým“ majetkom sa so súhlasom
vojenských vrchností mohlo slobodnejšie nakladať.
Tí, ktorí prišli neskôr, splolu 28 rodín (išlo o rodiny prisťahované
do roku 1808), z tejto pôdy nedostali nič, iba pozemky na stavanie domu,
prípadne ani to. Dôvodom bolo, že nemali hraničiarske záväzky a živili sa ako želiari u tých, ktorí získanú zem nestačili sami obrobiť. Preto sa
obyvateľstvo v Kovačici hneď v počiatkoch diferencovalo na hraničiarov

vlastniacich pôdu a na želiarov. Želiarov nazývali inwohneri (prisťahovalci,
„dođoši“). Aj tí sa však v hraničiarskej evidencii delili na majiteľov domu
(inquilinus) a na tých, čo nevlastnili nič (subinquilinus).
Podľa univerzálneho plánu budovania hraničiarskych obcí
v označenom obdĺžnikovom priestore si hraničiarske rodiny stavali svoje
domy. Plán predpokladal tri pozdĺžne a tri priečne ulice, teda štyri kvarty a vonkajší rad domov lemujúcich obec s brannými objektami v rohoch
osady a s priestorom pre spoločensko-vojenské objekty v jej strede. Ale už
v počiatkoch bolo jasné, že sa tento už vtedy zastaralý projekt musí zmeniť.
Okrem toho v obci bolo viac rodín než ako bolo možné podľa plánu prijať,
a preto sa pôvodný plán sčasti musel korigovať. V závere boli vyznačené
grunty na tri pozdĺžne, štyri priečne ulice a pre tri nehraničiarske rodiny sa
našlo miesto na juhovýchodnom okraji osady.
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Prvotná osada (vo štvorčeku) na mapke
Uhorska z roku 1819 ̶ 1869
Zdroj: Europa im 19. Jahrhundert,
https://maps. Arcanum.com

Typizovaný náčrt plánu, podľa ktorého
mala byť stavaná Kovačica.
Zdroj: J. Farkaš, 1985
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Zdroj: archív autora príspevku
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Na vojenskej hranici všetko podliehalo predpisom, a tak aj domy
sa museli stavať nabíjané a s troma miestnosťami so štítom do ulice. Ľudia, ktorí prišli do Kovačice skôr a improvizovane si vybudovali bydliská
z pletiva a blata aj tí majetnejší, ktorí domy nabíjali, no len s jednou alebo
dvomi miestnosťami, ich museli zrúcať. Niektorí sa to dovtípili a dostavali
ešte jednu miestnosť alebo väčšiu miestnosť prehradili, tak aby vyhoveli
požadovanej koncepcii „predná a zadná izba a pomedzi kuchyňa“. Časom tu
potom pribudli aj najnevyhnutnejšie pobočné objekty (stajňa, cieňa a pod.).
Príchod nových osadníkov však neutíchol. Existujúci obyvatelia si
mohli k sebe pozvať svojich rodákov a bolo aj tých, ktorých privábila možnosť získať prostredníctvom hraničiarskej služby značný majetok. Títo však
deľbu pôdy zmeškali. No pomerné množstvo ich tu ostalo v očakávaní novej príležitosti. Na svoje živobytie si privyrábali ako nádenníci, veď plochy
pôdy, ktorú dostali hraničiari, neboli malé. Na ich obrobenie teda boli potrební pracovníci. Tí si teda hneď našli miesto pod strechou ich nájomcov –
novopečených hraničiarov. Druhá
časť chudoby si stavala zemľanky
(kurdy) v tzv. Ťahunových jamách.
Schody do takého domu si vydláždili vypálenými tehlami a podlahu v miestnosti „okalili“ hlinou.
Strecha bola len trochu vyššia od
povrchu zeme, iba toľko, aby cez
malé oblôčiky do izby mohlo vojsť
denné svetlo. Nosnú časť povaly
tvorili hrady s výpleťou, resp. „vitľami“ vyplnené hriadkové pomedzie. Strecha bola pokrytá slamou,
trstinou alebo kukuričím.
Títo chudobní ľudia sa
však časom rozvíjali a v matrike
sú tiež zaznamenaní. Na základe
týchto zápisov dá sa identifikovať,
Obsadenie gruntov v osade
o ktoré rodiny šlo. O nich sa však (podľa P. Tomáš: Plán prvotnej Kovačice).

málo písalo, preto je o nich menej informácií. No na základe dôkladnej
štúdie jestvujúcej evidencie matriky aj na základe spôsobu jej vedenia sa
dajú vyplniť aj tieto biele škvrny v tichej migrácii nových Kovačičanov.

Školská a cirkevná konsolidácia
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Dva roky potrebovali Kovačičania na výstavbu a úpravu vlastných domov, školy, učiteľského bytu a fary. Pritom aj na svoje ratolesti mysleli a do
školy ich posielali. Tak to aj muselo byť, lebo túto tendenciu podporovali,
ba nastoľovali aj hraničiarske vrchnosti, lebo chceli mať v budúcnosti vo
svojich radoch vzdelaných a disciplinovaných vojakov. Iste vedeli o tom aj
prví osadníci, keď ešte predtým ako dostali povolenie presťahovať sa, začali
so stavbou školského objektu.
Škola bola od svojich začiatkov zaradená do cirkevnej kompetencii, a tak
sa cirkevný zbor musel postarať aj o kompetentného učiteľa, keďže posledný učiteľ v Ečke Juraj Baltoš nemal vôľu odísť so svojimi spoluobčanmi do
Kovačice a radšej zostal notárom v Ečke. Bolo v tom aj dosť šťastia, lebo
nového učiteľa našli v Jánovi Šimekovi, rodákovi z Turej Lúky, ktorý po
základnom školení v rodisku a Modre pokračoval v štúdiu na strednom stupni v Bratislave a na Dolnej zemi, v Békešskej stolici v Poľnom Berinčoku
(Mezöberény). Odtiaľ prišiel 8. apríla 1803 do Kovačice na pracovné miesto
učiteľa.
Učiteľ Šimek (podľa vtedajšieho zvyku na Hranici sa písal Schimegh) učil deti od samého začiatku čítať, písať, počítať, ale aj katechizmus
a biblické dejiny. Na začiatku sa tu vyučovala aj nemčina, ale po roku 1810
sa od toho ustúpilo. V školskom roku 1802/1803 školu navštevovalo 49 detí,
učili sa v jednej triede a vyučovanie trvalo od septembra do júna. Svoju
pedagogickú prácu si učiteľ Šimek poctivo vykonával a keďže sa o dva roky
oženil s Julianou Glósovou z Franzfeldu (dnes Kačarevo), bolo to znakom,
že v Kovačici aj zostane. Pôsobil tu ako učiteľ nezvyčajne dlho, až 29 rokov.
Slováci neplánovali zastaviť sa v budovaní, lebo hneď po presťahovaní do Kovačice mysleli aj na výstavbu modlitebne. Už po ročnom pobyte
v novej obci sa konali prvé akcie spojené s jej výstavbou. Finančná dohoda
medzi cirkevníkmi bola uzavretá koncom roka 1804, lebo sa už začiatkom

36

24 Podrobnejšie o tom viď: ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 82 ̶ 83.
25 Sám Čaplovič občas podčiarkuje, že Basilides nedokázal tak, ako F. Jesenský
zaznamenať všetko, čo sa v cirkevnom zbore dialo. Preto bolo veľkým šťastím, že
vojenské vrchnosti od cirkevného zboru žiadali pedantnú evidenciu, najmä finančného
rázu, na základe ktorej potom bolo možné aspoň sčasti získať relevantné dáta súvisiace
s konštrukciou hraničiarskych dejín osady Kovačica.
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nasledovného roka začala peňažná zbierka. Stopy o tom sú v dokumente
cirkevných príjmov na „Začátek Chrámu P. v Nové Cyrkvy Evang. Antalfalva“. Šťastím bolo, že začiatkom roka 1805 cirkevný zbor dostal viac než 100
zlatých od statkárov, ktorí nechali v kovačickom chotári zimovať dobytok.
Prispeli aj niektorí iní dobrodinci a nakoniec dorazili aj finančné príspevky
zo širšieho okolia, ale aj milodary od samotných evanjelikov a iných zdrojov. Spolu sa na modlitebnu vyzbieralo viac než 250 zlatých.24 To bol ďalší
dôvod, aby sa kovačickí evanjelici s chuťou pustili do práce.
Už vtedy vojenské vrchnosti povolili stavbu cirkevného objektu. Plukovník veliteľstva vyslal „kadeta inžilirského“ vymerať grunt a poskytnúť
základné informácie o spôsobe výstavby. Podrobnejšie dáta o termínoch
budovania nemáme,25 a tak sa dajú predpokladať iba na základe účtovnej
knihy, vlastne poznačených výdavkov. Chrám stavali domáci majstri, často
neboli ani nemenovaní, lebo vskutku iba dozerali na realizáciu kolektívnej
práce cirkevníkov. S prácami sa pravdepodobne začalo neskoro na jar. Objekt sa nabíjal, a potom bol z Ečky prinesený materiál na hrady, rohy, obloky a dvere. Tesárom bol Ján Cicka. Prekrývanie objektu sa konalo trstinou
kúpenou v Sefkeríne a prácu vykonali Štefan Puškár a Matej Gregor. Výstavba trvala jeden rok a súhrnné výdavky na ňu predstavovali 231 zlatých
a 12 grajciarov. Objekt bol veľký 12 x 4 siahy a nachádzali sa v ňom dva
nízke chóry. Hoci sa od začiatku tento objekt pomenoval chrámom, bola to
vskutku modlitebňa.
Dokazuje to aj fakt, že tento cirkevný objekt nemal vežu, a tak si Kovačičania postavili zvonicu. Na ňu zavesili ten zvon, ktorý so sebou priniesli
ešte z Bardáňa. Bol malý, 25-funtový, ale už 11. januára 1805 si objednali
nový, 220-funtový zvon u Jungbauera v Temešvári za 340 zlatých. Len krátko nosil názov Veľký, lebo o päť rokov, 19. marca 1910 sa cirkevníci zmohli

na ešte väčší zvon. Takto sa na zvonici konečne uzavrela kompletná súprava
kúpou najväčšieho zvonu, ťažkého 688 funtov, a to za 2077 zlatých.26
Potom sa realizovali všetky záležitosti nevyhnutné pre cirkevné obrady a primerane sa upravilo okolie týchto dvoch objektov, aby celý priestor
v strede obce nazvaný Kostolná záhrada vyzeral tak, ako sa nám, Slovákom,
patrí. Aj hraničiarske vrchnosti boli s aktivitou cirkevníkov spokojné, lebo
to bolo znakom, že Slováci už ako Kovačičania natrvalo ostanú v novej
osade, čím aj hraničiarske velenie ukončí konsolidáciu tejto časti hranice.

Prvé roky na hranici
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Ešte pred príchodom Slovákov do priestorov Banátskej vojenskej
hranice bolo jasné, že kantonálny systém, ktorý formoval cisár Jozef II.
v roku 1783, nespĺňal svoje poslanie a že bolo potrebné zmeniť ho. Spájanie erárnej a vojenskej správy pochádzajúce z jozefínskej doby sa ukázalo
ako nepraktické a väčšie kompetencie nižších oficierov často spôsobovali
obmedzovanie práv hraničiarov. Tento kantonálny systém vydržal iba 13 rokov, ale prípravy jeho zmeny trvali dlho. Sám generálny inšpektor Vojenskej
hranice Vencel Koloredo (Colloredo) sa osobne priamo na mieste presvedčil
o všetkých nezrovnalostiach a podal správu, na základe ktorej cisár František I. vydal 1. novembra 1800 rozkaz o zrušení predchádzajúceho spôsobu
spravovania Hranice, odovzdávajúc všetku vojenskú moc veliteľom regimentov. Len pár rokov po nástupe kovačickýh našincov do hraničiarskej
služby bol tento staronový spôsob spravovania ešte testovaný, a to vtedy,
keď pod vedením arcivojvodu Ludvíka (Ludwiga) bola formovaná nová komisia a následne aj nový zákon. 7. augusta 1807 ho cisár František I. podpísal. Zákon mal vstúpiť do platnosti 1. októbra 1807. Hraničiarom zostávalo
len spĺňať svoje záväzky podľa nových predpisov. Kovačickí hraničiari boli
hneď od začiatku svojho pôsobenia zaradení do 12. Nemecko-banátskeho
pluku a v rámci neho do 4. glogonjskej kompánii, do ktorej patrili hraničiarske štácie: Glogonj, Borča, Debeľača, Jabuka, Franzfeld, Kovačica a Sefkerin. Hraničiarske veliteľstvo, od ktorého všetko záviselo, nebolo blízko
Kovačice, skôr bolo bližšie k Pančevu. Cestovné spoje s Glogonjom neboli
26 ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 83 ̶ 86.
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27 Počas vyššieho stupňa ohrozenia bolo na hranici angažovaných 746 hraničiarov, kým pri treťom stupni ohrozenia ju obsadilo 1 150 hraničiarov.
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dobré. Preto bolo organizovanie početných konzultácií veliteľstva o usporiadaní záležitostí v obci náročnejšie.
Rodiny – aj tie vtedy ešte naozaj zriedkavé slovenské – žijúce
v priestoroch Vojenskej hranice, ktoré sa prihlásili k službám ako hraničiari
v rámci Nemecko-banátskeho regimentu, podliehali na Hranici osobitným
predpisom celkom odlišným od predpisov vo vnútri územia habsburskej
monarchie. Táto vojenská inštitúcia dávala novoobsadené, Turkom odňaté priestory v pásme vedľa hranice prisťahovaným hraničiarskym rodinám,
pričom na kompenzáciu žiadala jedného alebo viac súcich chlapov ako vojakov – hraničiarov na obranu proti Turkom. Takto si habsburská monarchia s relatívne nízkym materiálnym nákladom zabezpečila vždy pripravené
a dobre vycvičené vojsko, ktoré v čase mimo vojny nevyžadovalo nijaké
výdavky. Zároveň pôsobilo nielen v prvej línii v obrane proti Turkom, ale aj
ako služba, ktorá konala všetky iné povinnosti na južných hraniciach tejto
monarchie.
Základná protiváha službám na Hranici bola pôda (léno), ktorá sa hraničiarom prideľovala s povinnosťou mužov medzi dvadsiatym a šesťdesiatym
rokom strážiť habsburské hraničné územie a v prípade potreby aj bojovať za
svoju vlasť. Angažovanie hraničiara vo vojensko-hraničiarskej službe bolo
v značnej miere podmienené jeho vekom. Dvanásť rokov (neskôr kratšie) trvala aktívna vojenská služba a po jej skončení sa hraničiar dostal do zálohy,
ale až do svojho šesťdesiateho roku musel stanovené dni tráviť na „kordone“, na hranici, absolvovať vojenské cvičenia a vykonávať potrebné služby
aj na území.
Služba na Vojenskej hranici v rámci Nemecko-banátskeho regimentu
sa konala na kordóne vedľa Tamiša a Dunaja. Tamišská časť kordónu začínala na severe Banátskej vojenskej hranice, kde nadväzovala na Šajkašský
batalión a Petrovaradínsky regiment, kým na juhu končila na ústí Tamiša
do Dunaja pri Pančeve. Na Dunaji bol kordón postavený od ústia Tamiša
po ústie Karáša, teda na pomedzí Pančeva a Starej Palanky, v dĺžke 68 kv.
míľ. V čase pokoja bolo každý deň na kordóne prítomných 565 hraničiarov,
spolu s nižšími a vyššími dôstojníkmi až 634.27 Základné strážne punkty
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boli rozhľadne, strážne veže. Spolu ich bolo 58, stáli né na dohľad či výstrel
a posilnené boli statickými strážnymi punktami (postami) a spojovacími
hraničnými hliadkami (patrolami).
Nemecko-banátsky
regiment mal vtedy vo
svojom regióne viac než
70 000 obyvateľov, z ktorých 1/6 bola schopná vykonávať vojenskú službu
a z nich polovica bola stále
v hraničiarskej evidencii.
Službu na hranici konali muži rozdelení do troch
kategórií: služby schopní – mladší (vo veku 18 ̶
50 rokov), určení boli pre
poľnú, terénnu, aj vojenskú službu a starší (vo veku
50 ̶ 60 rokov), schopní
vykonávať domácu službu. Treťou kategóriou boli
hraničiari služby neschopní (z rôznych, najčastejČasť západného hraničiarskeho kordónu na trase
šie zdravotných dôvodov,
Opovo – Pančevo.
zranení), ktorí neboli poZdroj: Historický archív v Pančeve
užiteľní. Služba na hranici trvala štyridsaťtri rokov. Každý aktívny hraničiar bol povinný
52 dní pôsobiť ako strážnik na kordóne, 50 dní v službe v hlbšom vnútrozemí
a 38 dní na cvičeniach. Spolu to vychádzalo viac ako tretinu roka (140 dní). V prípade ohrozenia hranice sa podľa stupňa nebezpečia tento pomer zaťaženia úmerne zvyšoval. Keď monarchia viedla vojnu, hraničiarske pluky odchádzali na front,
„na vojnu“. Toto bolo pre vojakov najťažšie.
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Keď vojna nebola, najťažšia bola služba na kordóne pri Dunaji.
Stráž sa tam menila každých 8 dní a služba podliehala presne určeným záväzkom každého hraničiara. Blízkosť hranice nútila každého byť špeciálne
obozretný. Služba vo vnútrozemí Vojenskej hranice už takáto náročná nebola, čo neznamenalo, že pre hraničiarov bola aj jednoduchšia. Ani vojenské
cvičenia neboli ľahké. Konali sa jeden až dva dni (najčastejšie v sobotu, nedeľu, sviatočné dni), neskôr to boli štyri spojené dni v jednom mesiaci. Popri
tom sa na jar vždy plánovalo sedemdňové cvičenie kompánie a neskoro na
jeseň aj cvičenie divízie (dvoch kompánií), ktoré trvalo rovnako dlho.
Prisťahovaleckej rodine, ktorá splnila podmienky pre hraničiarsku službu,
sa prideľovala pôda vo výške jednej sesie, t. j. 36 katastrálnych jutár (v stanovenom podiele role a pasienkov) a po jednom „grunte“ na stavbu domu
a záhradu. Pridelený majetok však nepredstavoval vlastný majetok, lebo sa
považoval za léno, teda štátny majetok pridelený hraničiarskym rodinám
pre ich existenčné potreby. Preto pridelený majetok nebol ani vlastníctvom
poprednej osoby veľkorodiny, „komúny“ (pater familias), ale patrila celej
rodine a z nej boli živené aj manželky a deti tých členov rodiny, ktorí práve
vykonávali vojenskú službu na Hranici. Nárok na výživu spravidla mali aj
vdovy po padlých členoch komúny a ich deti – siroty. Ani v pozemkovej
knihe tento majetok nebol napísaný na jednu osobu, ale evidoval sa ako
rodinný majetok. Minimálne množstvo pre živobytie rodiny bola štvrtina
sesie a v prípade zmeny v službách na Hranici mohla byť rodine zvyšná časť
majetku vyvlastnená v prospech iných hraničiarov.
Majetok bol nescudziteľný, nezaťažiteľný a nedeliteľný. Pracovať
na ňom museli všetci práceschopní členovia rodiny, okrem tých, ktorí v tom
čsae pracovali vo vojensko-hraničiarskej službe. V prípade, že sa pôda neobrobila, bola rodine odobratá. Pre organizáciu a realizáciu povinností v rodine bol pred vojenským veliteľstvom zodpovedný otec rodiny (domu), teda
Hausvater, obyčajne najstarší muž v rodine a jemu podriadení ho museli vo
všetkom poslúchať. Mladších, ktorí by porušili túto absolútnu poslušnosť,
mohol trestať sám otec domu. Keď išlo o dospelého neposlušného člena rodiny, mohol sa dať na potrestanie (dereš) prednostovi osady, teda na obecné
predstavenstvo (Gemeidevorstand). Takého trestu sa však nemohol vyhnúť
ani otec rodiny, ak si nevedel v rodine urobiť poriadok, neposlúchol vojen-

ský rozkaz alebo konal krivdy iným rodinám. Vtedy „zašvihala lieskovica
po nohaviciach otca domu“. Tak veliteľstvo držalo v hrsti celú rodinu, ba aj
osadu.
Správna či komandná konštrukcia na vojenskej hranici mala pyramídovú hierarchiu: najvyššie kompetencie mal regiment a odtiaľ sa jednotlivé vojenské funkcie prenášali na kompánie (stotiny) a z nich na hraničiarske
stanice. V rámci tohto poriadku kovačickí hraničiari patrili do Nemecko-banátského (12.) pluku, na začiatku to bola Glogonjská (4.) kompánia, Stanica
Kovačica, teda ako to v platnom (nemeckom) jazyku znelo: Deutschbanater
(12.) Grenz Regiment, Glogonj Compagnie (Nro. 4), Station Antalfalva.
O pomeroch panujúcich na hranici sa hovorí ešte aj dnes. Bol to čas,
keď „šabľa panovala“, keď všetko bolo pod vojenskou kontrolou. Zrušením
kantonálnej správy malo každé civilné rozhodovanie bez ohľadu na jeho
typ (obecné, cirkevné, školské, politické, hospodárske, právne, súdne, atď.)
svoju váhu len tedy, keď sa s ním zhodli aj vojenské vrchnosti.
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Uniforma hraničiarov 12. pluku v dobe srbského povstania.
Zdroj: Historický archív v Pančeve
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28 HOLÚBEK, J. Z temného kúta. Elit : Beograd, 1992, s. 18.
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Miešanie sa vojenskej správy do viacerých vecí bolo priam pravidlom. Vojenská správa bola všetkému nadradená, a aby bolo všetko ešte
komplikovanejšie, všetko záviselo od vrtošivosti dôstojníkov, od ich svojvôle. Vojenský káder obyčajne stíhal hraničiarov z osady len po úroveň poddôstojníka, a tak bol vplyv dediny priam nepatrný.
Ozaj sa vtedy na Hranici ľahko žilo? Diskutabilné boli aj práva
jednotlivca, obyčajného hraničiara alebo aj jeho rodiny, lebo podliehali vojenskej poslušnosti, ktorá spravidla závisela od tých najvyššie postavených
v kompánii alebo v regimente. Zakázané bolo narušiť niečo a správať sa
mimo stanoveného poriadku. Vedelo sa, že trestom bude dereš – palicovanie
pred verejnosťou, obyčajne „po kostole“, pri „stráži“, kde sa čítala aj „zápovesť“ (príkaz, rozkaz). Išlo o výstrahu iným, aby vedeli, ako sa nemajú
správať. Keď to inak nešlo, „pravda“ a poriadok sa dokazovali palicou.
Napriek tomu si mnohí hraničiari na túto dobu dokázali aj s pôžitkom
spomenúť, najmä neskôr, keď nastali horšie časy. Aj v Holúbkovom Svätom
Lovaši si starý báťa Jano Dišpiter takto zavzdychal:
„Vojenčiť? Bodaj by som mohol ešte raz! Aj tam panovala spravodlivosť.
Nikto sa ťa neopýtal, čí si syn a čo máš, ale sa prizrel, aký si vojak. Aj najchudobnejší človek mohol dostať kaprálstvo, ak bol dobrý vojak – a ak vedel po
nemecky čítať a písať, aj strážmajstrovstvo. A ležať na kordóne v tábore pri
Dunaji, jesť kordónske halušky a dunajské ryby tiež nebolo veľké nešťastie.
A palice? Nikomu ich nedávali bez príčiny. Kto ich dostával, ten aj vedel, za
čo ich dostal. Keď mu ich raz narátali – čo i len desať, vyhýbal sa zlu a hriechu ako kocúr horúcej kaši. Hľa, starý Kiapež je jediný v našej dedine, ktorý
sa dva razy pozabudol a po dva razy sa previnil v krádeži. Prvý raz dostal
len dvadsaťpäť, len tak ako príučku, druhý raz už sedemdesiatpäť, až mu
franforce lietali zo zadného tela, preto má dnes prázdne nohavice na zadku.
Ale ho vyliečili z krádeže. Môžeš mu dnes položiť do cesty mešťok s dukátmi,
nezdvihne ho, ej veru nie!“28
Takto padinský rodák vo svojich beletrizovaných zápisoch z dejín Padiny písal o hraničiarskych povinnostiach, aj o pravde na vojenskej hranici.
Ale na všetko sa môžeme pozerať z dvoch strán. Väčšina tých, ktorí hrani-

čiarsku povinnosť vykonávali, si mysleli, že nie je jednoduchá, aspoň v jej
začiatkoch, kým sa na všetko nezvykneš.

Ťažké, ale prospešné roky
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Na prelome dvoch storočí nebola situácia ani mimo Hranice v európskych
rozmeroch najadekvátnejšia. Vzostup Napoleona a jeho bojové ťaženia,
konfrontácie s anglicko-prusko-rusko-rakúskou koalíciou, a potom aj jeho
priame zrážky aj s rakúskym vojskom – najčastejšie v neprospech habsburskej monarchie mali svoj vplyv aj na situáciu v štáte. Aký vplyv to malo
na banátsku provinciu, ťažko povedať, ale je celkom zrejmé, že prvé roky
slovenskej Kovačice sú poznačené touto situáciou. No aj dianie z druhej
strany Hranice začalo byť nanajvýš aktuálne. Turecko sa pre situáciu v Európe vzdalo liberálnejších reforiem v Belehradskom pašaliku a povolilo návrat janičiarov, čo vrátilo Srbsko do doby dachiov. Potom prišli aj vzbury
srbských hajdúchov v priestoroch južne od Dunaja. V roku 1804 prerástol
všeobecný nepokoj v Srbsku do povstania, a to pod vedením Đorđa Petrovića – Karađorđa. Toto povstanie sa rýchle šírilo a úspešné akcie povstalcov
prinútili Turkov vzdať sa moci v severnej časti vtedajších srbských oblastí.
V roku 1806 povstalci obsadili aj tureckú pýchu Kalemegdan.
Táto háklivá situácia nedala pokoja ani veliteľstvu Vojenskej hranice preto, že nepokoje boli v priamej blízkosti, na druhej strane Dunaja, ale aj preto,
že veľká časť hraničiarov bolo srbskej národnosti. Veď existovali obavy zo
vzniku srbského štátu na druhej strane Dunaja. Okrem toho bol spojencom
Turkov aj Napoleon a k srbskmué povstaniu mal negatívny postoj. Pre tieto dôvody nie je ťažké predpokladať, že hraničiari boli vo zvýšenej miere
ostražití.
Preto boli prvé roky zložité aj pre kovačických Slovákov. Už na začiatku
boli veľmi ambiciózni, keď si za cieľ dali za pár rokov vybudovať nielen
osadu, ale dokončiť aj školu, učiteľský byt a faru, modlitebňu a zvonicu.
Taktiež bol nápor v hraničiarskej službe na kordóne a vedľa prebiehala vojna. Či boli hraničiari z Kovačice regrutovaní, alebo boli účastníkmi v bojových šíkoch, nevieme. Ale na prvých stranách protokolu kovačickej cirkvi
v zväzku VII sa nachádzala vsuvka s názvom Pro memoria. Obsahuje aj
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29 Konkrétnejšie pozri o tom:
ČAPLOVIČ, J., c. d., s. 87.

Súpis rodín, ktoré chlebom pomohli srbským
utečencom. Zdroj: Cirkevný archív v Kovačici

30 Pozri o tom: BABIAK, J. Slováci v Padine. MOMS : Padina 2019, kn. I a II.
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zoznam pomoci „proti Turkom vzbúreným... Serviancum...,“29 ktorí pred tureckým nátlakom museli utiecť za Hranicu. V ňom je spomenutých 67 hraničiarskych rodín, ktoré darovali utečencom spolu 76 chlebov na stravu. Pomohli im darovaním chlebom, ktorého však ani pre seba nemali dosť. Boli
to roky, keď sem prichádzalo o. i. aj viac slovenských prisťahovalcov, hoxi
sa začalo prihliadať aj na národnostné zloženie hraničiarov. Vtedy bola založená sotva 10 km východnejšie ďalšia osada slovenských hraničiarov – Padina. V roku 1806 tu bolo 80 rodín a o dva rokyneskôr ešte raz toľko. Aj oni
potrebovali pomoc, veď žili na hranici panónskej púšte, mali teda len jednu
studňu pre celú dedinu. Keď prišla ďalšia skupina prisťahovalcov, tát studňa im nestačila ani len na pitie. Ich šťastím však bolo, že sa neďaleko nachádzala osada so slovenským
obyvateľstvom – Kovačica,
do ktorej ako nižšie položenej
obce si chodili po vodu. Keď
sa Slováci v Padine aj cirkevne skonsolidovali, cirkevný
zbor dva roky pôsobil pod
patronátom kovačickej cirkvi
ako fíliálka.30
Cirkevný zbor v Kovačici,
ako sme už uviedli, bol materiálne na tom pomerne slabo.
Začal ako dlžník, lebo peniaze
si požičiaval od cirkevníkov
alebo farára. No oni mali pre
finančné ťažkosti svojej cirkvi
pochopenie. Vtedy ešte cirkevná daň neexistovala (daň
sa splácala pracovným angažovaním sa na výstavbe mod-
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litebne). Ako uvádza J. Čaplovič, cirkev prijala každoročne od svojich
veriacich z milodarov, na ofery a zo zvončeka viac než 100 zlatých, a tak
posledné dlžoby boli farárovi Basilidesovi splatené v roku 1808. Aj vojenské vrchnosti dbali na cirkevné finančné transakcie. Každoročne sa musel
vykonať inventár cirkevného majetku, ale na zreteľ sa bral iba kapitál, ktorý
bol získaný do cirkevnej pokladnice (nie aj na inventár získaný dobrovoľnou zbierkou alebo darovanými príspevkami). Podľa finančnej kalkulácie
mala cirkev za rok kapitál v hodnote 637 korún, z čoho 45 forintov v hotovosti a 592 forintov v nehnuteľnostiach.31 Majetok bol v skutočnosti väčší,
lebo sa v účtovaní nespomínajú ani fara, škola a učiteľský byt, ani dva väčšie
zvony.
Hoci aj v osade všetko záviselo od toho od rozhodnutia vojenskej správy,
jestvovala tu aj nie celkom samostatná obecná správa. V roku 1808 mala
kapitál 1 657 forintov (38 v hotovosti a 1 618 v nehnuteľnostiach) a v roku
1809 1 927 forintov (15 v hotovosti, 293 v obligáciách a 1 618 v nehnuteľnostiach).32
Štatistika z roku 1811 uvádza, že v osade žilo 1067 obyvateľov, z toho
536 chlapov, z toho 1 kňaz, 2 úradníci, 17 remeselníkov, 212 hraničiarov, 44
bezzemkov, 31 invalidov, 14 oslobodených hraničiarskej služby, 201 chlapcov do 14 rokov a 14 chlapcov vo veku 15 ̶ 17 rokov. O ženskom pohlaví sa neviedla taká presná štatistika; existuje iba správa, že žien bolo 531.
Ženatých chlapov bolo 232 a 304 bolo slobodných, resp. vdovcov.33
Aj školský inšpektor v správe z roku 1813 uviedol, že budova školy v osade je v dobrom stave a počet žiakov stúpol. Vyučovania sa vtedy zúčastňovalo 60 žiakov, konkrétnejšie 35 chlapcov a 25 dievčat. Správu o školskom
dozore podpísali katecheta J. Basilides a školský inšpektor-oberlajtnant
Ocverek vyslaný zo správy v kompánii v Glogonji.34
Aby mohli rodiny obrábať pôdu, museli mať aj dobytok. V roku 1811
bolo v osade 211 vlašských koní, 212 kobýl, 2 žrebce a 209 žriebät (spolu
634), potom 501 volov, 421 kráv, 2102 oviec, 813 ošípaných a 12 včelích
31 Podľa PECINJAČKI, S., c. d., s. 435.
32 Tamže, s. 436.
33 Tamže, s. 436.
34 Tamže, s. 435 ̶ 436.
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úľov. Už vtedy našinci pestovali aj priadku morušovú a v roku 1808 bolo
v osade a jej blízkosti evidovaných 216 starších stromov moruše a zasadených 612 mladých moruší. Už vtedy sa sadilo účelovo, aby stromy slúžili aj
ako vetrolamy.

Na záver
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Také boli prvé (k)roky prvých slovenských hraničiarov v Kovačici.
Od prvých dní pobytu v tejto osade, ich nielen na cirkevnom poli viedol
Ján Basilides. O celom živote toho Basilides nezapísal veľa, hoci v značnej
miere k záznamom prispel. Neúnavná práca sa podpísala aj na jeho zdraví,
lebo začiatkom roka 1811 takochorel, že dlhšie nemohol ani bohoslužby
vykonávať (vtedy ho zastupoval Martin Hamaliar, farár padinský). Potom
sa zmohol ešte na akú-takú aktivitu, ale začiatok zimy v roku 1813 už nevydržal. Umrel 7. decembra 1813 ako 53-ročný a pochovaný bol na cintoríne
v Kovačici. No záznamy o jeho hrobe dnes neexistujú.
Za celý čas formovania tejto osady tu vládla dlhodobá nepriaznivá situácia. Začala sa vojnou s Turkami (1788 ̶ 1791), potom s Francúzskom (1792 ̶
1801 a následne 1805 ̶ 1806). Obe dopadli v neprospech habsburskej monarchie, a tak sa nárast životných podmienok nedal očakávať. Potom prišla
doba kontinentálnej blokády (1806 ̶ 1813) ako výraz nezhody Napoleona
s Anglickom. K celkovej biede dopomohlo aj niekoľko suchých rokov, keď
sa v dôsledku neorganizovaného spôsobu poľnohospodárskej výroby muselo aj od úst odtrhnúť (boli to tzv. hladné roky). Napokon aj päť vlhkých rokov s povodňami (1812 ̶ 1817) spôsobilo takú drahotu potravín, že aj štátne
vrchnosti museli po osadách intervenovať, aby hraničiari nezostali hladní.
Aj napriek tomu sa Kovačica rozrastala. Vzmáhala sa hmotne i duchovne.
Rozvoj bol najvýraznejší vo výstavbe osady, najmä vtedy, keď sa v roku
1818 stotožnila s ideou stavby kostola. Táto hraničiarska osada sa vzmáhala
v komandnom zmysle – od obyčajnej stanice (štácie) po kompánijské stredisko (komandu), no aj ťažká doba meruôsmych rokov ich čakala...
Ale to sú už informácie mimo rámcov tematiky definovanej v názve tohto
príspevku.
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Vojenská hranica zohrala v bývalom Uhorsku veľmi dôležitú úlohu
v živote Slovákov (a aj iných národov). Hlavnou úlohou bývalej Vojenskej
hranice bola ochrana krajiny pred tureckými nájazdmi a plieneniami, ako aj
pred morom, ktorý pochádzal aj z Turecka a bol rovnako smrtiaci. Navyše
Slováci zmiešaní s inými národmi mali pomerne priaznivé podmienky na
rozvoj. V čase, keď Hranica existovala, sa národy cítili slobodné a chránené pred prenasledovaním uhorskou šľachtou a aj rímskokatolíckou cirkvou.
Na samom začiatku 19. storočia na pustu Kovačica ležiacu na území Vojenskej hranice prichádzali slovenskí kolonisti a zakladali novú osadu. Ešte
v 18. storočí sa v habsburskej monarchii začal postupne regulovať hospodársky, spoločenský a kultúrny život a školstvo sa stalo stredobodom kultúrnej politiky. Cieľom príspevku je poukázať na školské pomery na samotnej
Vojenskej hranici od začiatku 19. storočia až po jej zánik, resp. poukázať na
legislatívne a reálne postavenie Slovákov a ich dejín na príklade elementárneho vzdelávania v Kovačici.
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Abstract
The school policy at the military border on the example od Kovačica (1802 – 1871)
The military border played an important role in the lives of Slovaks and
other nations in the in the former Hungarian Empire. The main function of
this military border was to keep the country safe from raiders and pillagers
as well as from the plague that was coming from Turkey at that time and was
equally as deadly. Additionally, multiethnic Slovaks had very favorable conditions for their development. During the function of the border, people felt
free and protected against persecution weather it would be from the Hungarian aristocracy but also from the likes of the Roman Catholic Church. At the
very start of the 19th century, colonists arrived at the then wasteland of Kovačica that was located in the territory occupied by the military border and
founded a new settlement. From the start of the 18th century the Habsburg
Monarchy started to slowly regulate economic, social, and cultural life and
education became the focal point of cultural policy. The goal of this article
is to describe the school condition within the military border itself from
the beginning of the 19th century until it’s abolishment or in other words to
describe the legislative position and the reality of Slovaks and their History
using the elementary level education in Kovačica at the time.
Keywords
Slovaks abroad, Slovaks of Vojvodina, Military Frontier, Kovačica, Minorities, School, Laws and regulations
Vojenská hranica poskytovala na juhu habsburskej monarchie skutočnú hranicu, ktorej úlohou bolo chrániť ríšu nielen pred vpádom Turkov
a proti podvodnému obchodníctvu, ale najmä ju mala chrániť pred morom
a cholerou, ktoré sa v tom období často šírili z Orientu, prevažne z Turecka.
Zároveň mala Vojenská hranica poskytnúť habsburskej monarchii vždy pohotové vojsko, ktoré (ak by to bolo potrebné) mohlo poskytnúť aj 100 000
vojakov.
Pásmo Vojenskej hranice hneď od svojho založenia bolo na rozdiel od iných oblastí monarchie prísnejšie organizované, čo platilo aj v sfére
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1 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole i njihovi učitelji na teritoriji
Vojvodine od 1774. do 1872. godine. Novi Sad : Matica srpska, 1964, s. 8.
2 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole..., s. 5.
3 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole..., s. 23.
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školstva, ktoré bolo zariadené podľa vojenského poriadku. Vojenská hranica
bola priamo podriadená cisárovi, ktorý prostredníctvom inštitúcií a v hraniciach zákona mal nad ňou úplnú správu.1 V Rakúsku bola v roku 1774
vykonaná školská reforma a boli zavedené Všeobecné školské predpisy,
ktoré predchádzali Ratio educationis. Na základe tejto reformy všetky školy
v Rakúsku a v pásme Vojenskej hranice sa mali stať štátnymi, zriadenými
zákonmi. Na Vojenskej hranici bol tento zákon platný pre všetky ľudové
školy v období rokov 1775 až 1868.2
Na základe predpisov sa školská povinnosť začínala po dosiahnutí
šiesteho roka, od siedmeho do dvanásteho roku života. Výučba v ľudových
školách bola spoločná a metóda katechetická. Školy sa delili na triviálne,
hlavné a normálne. Aby deti boli disciplinované, učitelia mali povolenie
trestať žiakov, no trest musel byť zvážený. V prípadoch krádeží, klamstva
alebo nadávania, keď nepomohli napomenutia, rady alebo vyhrážky bolo
tiež povolené telesné trestanie žiaka. Aby boli žiaci povzbudení učiť sa, pre
tých, ktorí sa dobre učili, boli určené čestné lavice vpredu a hanebné/somárske lavice vzadu pre neposlušných. Zároveň každá škola musela písať
záznamy o trestoch (Strafprotokol), do ktorých by zapisovali všetky telesné
tresty.3
Keď sa otvárali štátne hraničiarske triviálne školy, v pásme Vojenskej hranice sa otvárali aj obecné národnostné (menšinové) rímskokatolícke a chorvátske školy, ako aj srbské a slovenské cirkevné školy. Hlavné
zastupiteľstvo Vojenskej hranice v roku 1775 vyzvalo všetky obce, kde
ešte neexistovali ľudové cirkevné obecné školy, aby ich založili, s cieľom
mať aj v takých miestach pre deti výučbu vo svojom materinskom jazyku.
Podľa predpisov v každej školskej budove musela byť osobitá priestranná
a osvetlená miestnosť – učebňa, kde sa konala výučba, a tiež byt pre učiteľa.
Učiteľ, aby mohol pracovať v škole, musel mať skončený pedagogický kurz
na niektorej hraničiarskej ľudovej škole a tiež pred riaditeľom školy zložiť
skúšku. Po tejto výzve sa začali otvárať buď národnostné cirkevné alebo
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obecné ľudové školy a medzi ostatnými v roku 1803 bola založená aj slovenská škola v Kovačici.4
Ľudové cirkevné školy ako bola aj tá v Kovačici sa zväčša spomínajú ako dvojročné, ale reálne vyučovanie v nich trvalo priemerne tri roky.
Vyučovacie predmety boli: čítanie, písanie, rátanie, výučba slabikovania
a výučba náboženstva. Týždenne sa vyučovalo tridsať hodín, pokým v stredu a v sobotu popoludní bol oddych.5 Do školy v tomto období chodievali zväčša chlapci; dievčatá v menšom počte. Rodičia neradi posielali deti
do školy, čo sa ukazovalo ako dlhodobý problém. Do školy ich neposielali
najmä v období poľnohospodárskych prác, keď ich využívali ako pomocnú
silu. V prvej triede, do ktorej sa zapisovali po naplnení siedmeho roku života, sa vyučovalo poznávanie písmen (liter) z katechizmu. V prvej triede
sa z abecedárov učili rozpoznávať písmená v latinčine a súčasne v materinskom jazyku. Čítať sa učili recitovaním modlitieb.6 Školská výchova detí sa
vtedy nezakladala na nútení, ale na podnecovaní a povzbudzovaní detí, aby
si zapamätali to, čo ich učiteľ chce naučiť.
Predpisy a princípy, ktoré sa v praxi využívali, a spôsoby, ktorými
učitelia vykonávali svoju prácu, zostavil Johann Ignáz Felbiger7 v roku
1775 vo svojej Metodike (Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen
in d. Kaiserlich-Königlichen Erbländern), ktorá bola preložená do všetkých jazykov národovv tých dobách žijúcich v monarchii. Jeho Metodika
mala 5 vyučovacích princípov: 1. spoločná výučba (Zusammenunterricht),
2. spoločné čítanie (Zusammenlesen), 3. metóda písmena/literárna metóda
(Buchstubenmethode), 4. tabuľková metóda (Tabellenmethode) a 5. učenie

4 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 27 ̶ 28.
5 HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove : 1770 - 2015. Čelarevo
: Grafoofset, 2019, s. 17.
6 HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove ..., s. 18.
7 Johann Ignaz von Felbiger zo Sliezska bol opátom a za Márie Terézie hlavným reformátorom základného školstva habsburskej monarchie. Panovníčka ho mala v obľube
a stála za jeho nápadmi. Zaviedol šesťročnú povinnú školskú dochádzku. Po jej smrti
však stratil svoju ochrankyňu a Jozef II. mal na reformu vzdelávania iný názor. Odvolali ho z funkcie a v roku 1782 odišiel žiť do neďalekej Bratislavy, kde bol prepoštom.
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pomocou otázok a odpovedí (Katechisiren).8 Pred touto reformou školstva
sa výučba v ľudových školách konala takým spôsobom, že učiteľ pracoval
iba s jedným žiakom. Podľa tejto metódy bola určená spoločná výučba, kde
učiteľ postaví otázku celej triede alebo skupine žiakov a následne s nimi
látku spracuje.
V ľudových školách na bývalej Vojenskej hranici sa veľký dôraz
dával na písanie. Okrem čítania a písania sa žiaci učili naspamäť aj rôzne
modlitby, texty z katechizmu alebo z čítanky. Podľa jedného príkazu z roku
1792 vo všetkých štátnych hraničiarskych triviálnych školách na Vojenskej
hranici mal pracovať jeden učiteľ. Ak by v takej škole bolo viac detí, mohol
byť zamestnaný aj výpomocný učiteľ.

Škola v Kovačici

8 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole..., s. 17.
9 PESTY, Frigyes: Az eltünt Regi Vármegyék. Budapest : A Magyar Tudományos
Akadémia, 1880, s. 390; MILLEKER, Bódog. Délmagyarország Középkori Földrajza. Temesvár : A Délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum – társalat, 1915,
s. 30; ПОПОВИЋ, Душан. Срби у Банату до краја осамнаестог века – историја
насеља и становништва. Београд : Српска академија наука, 1955, s. 122.
10 PESTY, Frigyes: Az eltünt Regi Vármegyék, s. 392.
11 PESTY, Frigyes: Az eltünt Regi Vármegyék, s. 396; MARKO, Ján. Pred príchodom
Slovenských osadníkov. In Kovačica : 1802-2002. Kovačica : Miestne spoločnestvo,
2002, s. 45.

53

38

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Kovačica sa spomína skôr, ako sa Slováci sem nasťahovali. Ako
osada sa údajne prvýkrát spomína v roku 1458 ako Kovašdinc (Kovasvasdinzc).9 Kovačica patrila pod Keve, územie Kovínskej stolice (župy),
ktorú vlastnili feudáli Peter Sydo a jeho synovia Ján a Anton. V roku 1485
sa odvrátili od Huňadyho a začali bojovať proti nemu spolu so Srbmi. Kráľ
Matej Korvín im odobral toto územie a daroval ho Mihályovi Szilágyimu.10
Ďalej sa Kovačica v písomných dokladoch uvádza v roku 1685 ako osada
pančevského obvodu, ktorý patril pod temešvársku správu. Vtedy sa osada
spomína pod menom Kovasincze.11
Na začiatku 19. storočia na pustu Kovačica ležiacu na území vtedajšej Vojenskej hranice prišli slovenskí kolonisti a založili novú osadu. Hneď
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po svojom založení bola osada na počesť rakúskeho arcivojvodu a uhorského palatína Jozefa Antona (Habsbursko-Lotrinského), brata rímsko-nemeckého cisára Františka II. Habsburského, pomenovaná Antalfalva (Antonova
dedina). Úradne tak bola pomenovaná na návrh farára Jána Basilidesa.12 Ľudia ju však naďalej nazývali Kovačica.
15. mája 1802 podali Slováci z Ečky na vojenské veliteľstvo v Pančeve prosbu adresovanú Františkovi I., aby sa im prepustila pusta Kovačica
ležiaca na Vojenskej hranici. Prosbu spísali Ján Basilides, richtár Ďuro Sokol, kurátor Ján Selský ml. a predstavitelia obce. Keď prosbu odovzdali,
bolo im prisľúbené, že bude pravdepodobne pozitívne schválená, a už 12.
januára v roku 1803 dostali cisársku listinu, v ktorej im daný sľub aj splnili.
Sťahovanie z Ečky sa začalo hneď po podaní prosby, čo bolo zapríčinené
ťažkým životom a všeobecnou nespokojnosťou v Ečke.13 Aj keď ich prosba ešte nebola právoplatne vyriešená, spoliehajúc sa na sľub, ktorý dostali, mnohí opúšťali Ečku. Pokým neprišlo povolenie sa niektorí zdržovali
v susednom Debeláči, kde pracovali ako robotníci a sluhovia.14 Postupne sa
všetci pripravovali na sťahovanie, čo vieme na základe údajov, že 12. až 25.
mája 1802 predali nedávno vybudovanú školu v Ečke za 16 zlatých (forintov), veriac, že už na jeseň v novom školskom roku budú všetci žiaci chodiť
do kovačickej školy.15
Ešte predtým, ako dostali povolenie presťahovať sa do Kovačice,
sa koncom mája a začiatkom júna 1802 začalo s prípravami na budovanie
školy. Hŕstka Kovačičanov sa pod vedením Pavla Ďuricu a Jána Babku rozhodli kúpiť drevo z Aradu. V júni 1802 cirkevný zbor mal výdavok 10 zl. na
kresanie dreva na školu a 10 zl. „nabíjačom školy v Kovačici“. V auguste
za 64 zl. 32½ grajciara kúpili 20 jedlí. Čaplovič uvádza, že správcom prác
bol hrobár, ktorého meno sa však neuvádza, ale vieme, že mu cirkevný zbor
v septembri vrátil 2 zl. za slamu, ktorú kúpil na nabíjanie školy a následne
aj 4 zl., ktoré dal majstrovi nabíjajúcemu školu na opravu studne zabezpeču12 FARKAŠ, J. Jozef. Dejiny Kovačice 1802 - 1946. Kovačica, 1985, s. 33.
13 Pozri: CHRŤAN, Ján. Dejiny Slovenského školstva v Bardáni a Ečke. In Slováci
v zahraničí 37. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 117 - 134.
14 Hraničiar. Dopisy : Kovačica. In Dolnozemský Slovák. roč. 1, č. 2, 1902, s. 12.
15 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a.v. cirkveného sboru v Kovačici, s. 62.
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16 ПЕЦИЊАЧКИ, Срета. Граничарска насеља Баната : (1773-1810). Том 2,
(Ј - Ч). Нови Сад : Матица Српска, 1985, s. 435.
17 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici. Kovačica : Slovenský evanjelický a. v. cirkevný sbor, 1928, s. 63.
18 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 82 ̶ 83.
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júcej vodu na nabíjanie školy. Nabíjanie školy trvalo až do zimy, lebo vieme
že v novembri majstrom nabíjajúcim školu bolo vyplatené 40 zl. a 100 dosiek „k škole na Kovačici“ stáli 30 zl. Budova školy sa nachádzala tam, kde
sa dnes nachádza obecný dom, vedľa obecného súdu (Grunbuch). V januári
1803 sa na tieto stavby prišiel pozrieť aj farár Ján Basilides. Školská budova
spĺňala svoju funkciu tridsať rokov. V roku 1813 pri návšteve školského
inšpektora XII. pluku ešte bola v „dobrom stave“.16
V máji v roku 1803 za 270 zl. predali aj faru v Ečke a priviezli aj
všetky veci farára Jána Basilidesa do Kovačice. Farár do Kovačice pravdepodobne prišiel vtedy, keď prišiel aj učiteľ Ján Schimegh (Šimek). Kde na
začiatku obaja bývali, nevedno. Pravdepodobne v škole, lebo vieme, že
v júni sa kupoval „plech na chižu Pána Rechtora“, ktorú pristavali pri škole.
Súčasne s budovaním cirkevných budov, Kovačičania si stavali aj svoje nabíjané domčeky a začali obrábať pôdu, ktorá im bola pridelená.17
Kovačica bola prvou slovenskou obcou a zároveň mala prvý slovenský evanjelický zbor na Vojenskej hranici. Na začiatku bolo v Kovačici
okolo 1000 obyvateľov a ich počet postupne vzrastal. Bohoslužby sa konali
v škole, ale zároveň so vzrastajúcim počtom obyvateľov sa javila potreba
výstavby prvého vlastného chrámu/kostola v novej osade. Účasť na bohoslužbách bola pozoruhodná a postupne školská miestnosť nepostačovala pre
mnohopočetných veriacich. Kedy začali budovať prvý „chrám“, nevieme,
ale môžeme predpokladať, že to bolo niekedy koncom roku 1804, lebo už
začiatkom nasledovného roka sú zaznačené príjmy „na Začátek Chrámu
P. v Nové Cyrkvy Evang. Antalfalva“. Podľa výdavkov stavba trvala rok.18
Tento chrám bol viac modlitebňou ako kostolom a nachádzal sa tam, kde
sa dnes nachádza fara. Neskôr sa tu nachádzal učiteľský dvor a následne aj
učiteľské príbytky. Definitívne opustenie Ečky sa začalo, keď v roku 1803
predali faru v Ečke, čo vieme na základe cirkevného protokolu Protoco-
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llum Eclae Antalfalva, kde je na titulnej strane „pro memoria“19 napísané:
„Roku 1803-tiho a 4-tého, když se Cyrkev Evanjelicka z Ečki prestehovala
na Pustatinu Kovačica rečenou proti Turkum zbourenim, dali Chleba Serviancum, sami potrební, nasledujúci...“ a za tým nasleduje menoslov 67 darcov, ktorí darovali chlieb.20 O ostatných a ďalších udalostiach v cirkevnom
zbore a v škole počas pôsobenia Jána Basilidesa nevieme takmer nič. Vieme, že farára a učiteľa platili na začiatku priamo cirkevníci tak, ako to bolo
aj predtým. Na rok 1810 bola plánovaná cirkevná vizitácia superintendentom Lycym, o ktorej však nevieme, či sa uskutočnila, lebo sa nám zápisnica
podávajúca lepší prehľad o týchto prvých rokoch, nezachovala. Vieme, že
v roku 1808 na území nemecko-banátskeho pluku bolo 2023 evanjelikov (na
rozdiel od roku 1782, keď ich tu bolo iba 15). Boli to slovenskí evanjelici
v Kovačici a Padine a nemeckí evanjelici v dnešnom Kačareve (Francfelde).21 V Kovačici ich vtedy mohlo byť od 1000 ̶ 1200. V monografii bývalej
Torontálskej župy je poznačené, že Kovačica hneď na začiatku mala 1000
obyvateľov.22
Prvým kovačickým učiteľom bol Ján Šimek23 (zvyčajne sa podpisoval po nemecky ako „Schimegh“), ktorý bol zároveň aj verným a dobrým
farárovým asistentom. Hneď pri svojom zakladaní si ho cirkevný zbor zvolil za učiteľa (do Kovačice prišiel 8. apríla 1803). Cirkevný zbor vyhotovil
6. januára vokátor, na základe ktorého poznáme jeho kantorsko-učiteľský
plat24:
19 Na pamiatku.
20 Protocolum. (ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru
v Kovačici, s. 87)
21 MILLEKER, Bódog. Délmagyarország Középkori Földrajza, s. 115.
22 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a.v. cirkveného sboru v Kovačici, s. 89.
23 Narodil sa r. 1780 na Turej Lúke, v Nitrianskej stolici, otec bol Juraja a matka bola Alžbeta Jurenák (možno „Jurenka“). Do školy chodil najprv doma,
a potom v Modre. Stredné školy navštevoval v Bratislave a Polnom Berinčoku (Mezöberény — Békéšska župa.), odkiaľ prišiel za učiteľa do Kovačice.
(ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 92.)
24 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 92.
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25 Sesia, hist. poddanský, urbársky majetok, pozemok.
26 Bratislavská (prešporská) merica bola používaná hlavne ako objemová miera pre
obilie, sypaniny. Po roku 1551 bol jej obsah zaokrúhlene 62 litrov. Menej známe je
jej využitie aj ako plošnej miery, teda ako plocha poľa, na ktorú sa vyseje 1 merica
sypaniny.
27 Siaha – stará dĺžková miera (1, 896 m)
28 Bol to osobitný dôchodok učiteľov zo spevu v kostole.
29 Karol skončil teológiu a krátky čas aj pôsobil v Kovačici, Julianna sa vydala za
veľkého dobrodinca cirk. sboru, Jozefa Jarmackého.
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1. Polovica sesie25 pôdy poorať, požať a úrodu odviezť.
2. Tri jutrá lúky pokosiť a odviezť.
3. Od každého želiara, ktorý mal vlastný dom, od každej sesie každoročne ½ prešporskej merice26 žita.
Od želiara, ktorý nemal vlastný dom, tzv. „invonéra“ a slúhu ¼ prešporskej merice žita.
Od každého neženatého „slúhu“ po 6 gr. ročne.
4. ⅓ z ofery troch výročných slávností a ⅙ z ofery zo spovedných
slávností.
5. 1 zl. od každého pohrebu s veršami, 17 gr. s kázňou, 10 gr. s odobierkou (parentáciou), 7 gr. so spevom,
6. ⅓ z koledy.
7. Každoročne 2 siahy27 dreva.
8. Každoročne od každého školského dieťaťa po 20 gr.
9. Od sobáša 6 gr.
10. Tri kantácie28 (spievanie po domoch na spôsob koledy).
11. Drevo na pečenie oblátok, reparáciu príbytku, dvora a záhrady.
Učiteľ Šimek sa oženil 19. novembra 1805 v Kovačici s Juliannou
Glósovou z Kačareva. Z tohto manželstva sa narodilo sedem detí29. O jeho
pôsobení Čaplovič píše: „Ján Šimek vyučoval kovačické dietky 29 rokov
s veľkou pilnosťou, známosťou a oddanosťou. (...) O jeho účinkovaní nevieme síce mnoho, ale môžeme bezpečne súdiť, že Kovačica mala v ňom učiteľa skutočne dobrého. S vďačnosťou si ho dlho spomínali jeho žiaci a verné
jeho vyučovanie došlo uznania í na najvyššom mieste. Sám panovník František I. pochvalnou listinou ho vyznačil a s nie menším uznaním súdily o ňom
i najvyššie cirkevné vrchnosti.“ Škola v tom období bola jednotriedna a na
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začiatku sa musela vyučovať aj nemčina. Avšak vojenské vrchnosti v roku
1810 toto nariadenie zrušili. Školu navštevovalo zo začiatku 49 žiakov30
a neskoršie mohla mať od 70 do 100 žiakov.31 Školská budova bola zároveň
aj obecným domom, strážou, nemeckou komandou a učiteľským bytom. Ján
Šimek bol učiteľom až do svojej smrti, keď v pomerne mladom veku zomrel
na tuberkulózu ako 51 ročný, 10. januára 183232.
Školy na Vojenskej hranici od roku 1806 fungovali podľa nového
školského zákona, ktorý nadväzoval na Ratio educationis z roku 1777. Bol
to doplnený Ratio educationis pre katolícke školstvo, kde sa germanizačné
tendencie nahradili maďarizačnými. Podľa nových nariadení bola v ľudových školách nariadená výučba v materinskom jazyku, školský systém bol
prispôsobený všetkým národom a podmienkam bez ohľadu na vierovyznanie. Tento školský zákon zostal v platnosti s malými premenami až po revolučné roky, avšak v praxi sa ustanovenie nového Ratio educationis z finančných dôvodov uplatnilo iba v latinských školách. Zákonom bolo sprísnená
školská disciplína a stanovená povinná účasť na náboženských obradoch.
V roku 1809 konvent evanjelickej cirkvi vydal dokument pod názvom Systema rei Scholasticae Evangelicorum Aug. Confessionis in Hungaria (Školský systém evanjelikov augsburského vyznania v Uhorsku),
ktorým bola predpísaná jednotná organizácia evanjelických škôl.33 Avšak
jeho realizácia na priestore Vojenskej hranici je otázna, lebo v školských
záležitostiach konečné slovo mala vojenská správa. Pre jeho realizáciu bol
zodpovedný banátsky seniorát a kvôli vojenskej správe na Vojenskej hranici sa tento školský systém často uplatňoval v odlišnej alebo modifikovanej
podobe. Podľa tohto školského zákona mali byť ľudové školy trojročné, deti
sa tu mali naučiť čítať, písať, počítať, učili sa náboženstvo, biblickú históriu
30 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole..., s. 62.
31 Z dôvodu nedostatku arhívnych prameňov máme dosť rozličné údaje okolo počtu
žiakov: Tak A. Ognjanović uvádza nasledovné údaje o počťe žiakov: 1802/3 – 49,
1833/4 – 97, 1869/70 – 147. Pokým Čaplovič uvádza nasledovný počet: 1818 – 245,
1832 – takmer 300, 1836 – 265. Nevieme, prečo sa údaje o počte žiakov tak drasticky nezhodujú. Možno je to preto, že Ognjanović uvádza iba tých, ktorí školu naozaj
navštevovali.
32 Tuberkulóza je pľúcna choroba, v staršej literatúre často označovaná ako suchotiny.
33 BABIAK, Ján, SRDIĆ, Sladjan Daniel. Slováci v Jánošíku : (1823 - 2013) : historický aspekt. Jánošík : Cirkevný zbor SAEVC, 2013, s. 230.
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34 BABIAK, Ján, SRDIĆ, Sladjan Daniel. Slováci v Jánošíku ..., s. 231.
35 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 18.
36 HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove ..., s. 28 ̶ 29.
37 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 36.
38 Údaje, na základe ktorých sa potom vynášalo rozhodnutie, či bude prijatý za učiteľa, alebo nie, a ktoré musel podať vojenským vrchnostiam, boli nasledovné: 1. ktorú
školu ukončil, 2. kde, kedy a kde študoval, zároveň s akým prospechom skončil školu,
3. aké má správanie a charakter, 4. kde sa narodil ̶ či v hraničiarskom pásme, alebo
niekde inde, 5. či je ženatý, alebo nie a koľko má detí. (OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 29 ̶ 30)
39 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 34.
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a spev (neskôr ešte prírodopis, zemepis, sviatosti a občas aj nemecký jazyk).
Školská dochádzka v tomto období bola otázna, hoci sa z cirkevných vizitácií dozvedáme, že návšteva žiakov na Vojenskej hranici bola lepšia ako
v iných oblastiach štátu. Školský rok sa začínal začiatkom septembra, aj keď
pre poľné práce sa v praxi výučba začínala iba v novembri a najefektívnejšia
bola počas zimných mesiacov.34 Počas alebo po Veľkej noci sa konali skúšky
– examény. Škola bola jednotriedna až do roku 1869, keď bolo otvorená
ešte jedna trieda. Učiteľ učil z Lutherovho katechizmu, potom sa venovali
čítaniu, písanu a počítaniu („aritmetike“) a biblickej histórii. Na vyučovaní
používali ešte Hübnerovu (biblickú) históriu a Herderov katechizmus. Základom vyučovania bola Felbigerova metóda vyučovania, teda kolektívne
vyučovanie, pokým pred školskou reformou sa výučba konala tak, že každý žiak mal svoje učivo v závislosti od toho, do ktorého stupňa patril.35
Učebnice pravdepodobne žiaci nemali, mal ich iba učiteľ.
Kvôli prísne riadeným vojenským predpisom bola slobodná učiteľská iniciatíva hatená. Každoročne mal učiteľ povinnosť zasielať asi 30
rôznych dokladov a písať denník o svojej práci.36 Dozor nad školou vykonával veliteľ kompánie. Ak to nebolo možné, posielali jedného z oficiérov štábu.37 Všetky nariadenia týkajúce sa školy prichádzali z plukovných
veliteľstiev, ktoré boli podriadené priamo vo Viedni. Pri zamestnávaní, nový
učiteľ musel napísať žiadosť vojenským vrchnostiam, kde musel podať
osobné údaje.38 Na konci ešte musel podpísať reverz (Verbrüderung)39, ktorý
sa ukladal do otvoreného zoznamu v archíve vojenskej vrchnosti. Každý
učiteľ, ktorý bol zamestnaný v hraničiarskej národnej škole, bol povinný
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zložiť prísahu.40 Vojenská vrchnosť nemala právo prekážať práci v škole,
ale mala právo mať nad ňou dozor, aby sa v nej nevyučovalo niečo, čo by
bolo proti štátnemu záujmu. Preto bolo zákonom predpísané presné vyučovanie.41 Neskôr sa podobne ako teraz vyučovacie programy schvaľovali iba
prostredníctvom vojenských nariadení. Školská dochádzka bola záväzná,
aj keď sa tolerovala neprítomnosť detí v škole kvôli pomáhaniu rodičom
pri poľných prácach. Telesné trestanie bolo povolené, ale iba vtedy, keď
upozornenia, rady a hrozby nepomohli a keď žiak nadával.
Podľa knihy Graničarska naselja Banata (1773 ̶ 1810) v roku 1813
bolo v Kovačici spolu 60 žiakov, z toho 35 chlapcov a 25 dievčat. Okrem
učiteľa Šimeka katechétom42 bol Ján Basillides a školský dozorca bol oberlejtnant43 Ocverek z Glogoňu.44 Vtedy Kovačica ako jedna s hraničiarskych
obcí patrila k 12. nemecko-banátskémnu pluku, najprv k glogonskej kompánii. To znamenalo, že zodpovedali školskému dozorcovi v danom meste,
ale zároveň všetky cirkevné záležitosti (účty, poistenky a pod.) si museli
vybavovať v Glogoni, čo predstavovalo veľkú nevýhodu. V roku 1819 bola
vytvorená 6. kovačická kompánia, ale s veliteľským sídlom v Uzdíne, čiže
úradné doklady si opäť museli vybavovať v tejto obci. Neskôr bol v roku
1838 formovaný ilýrsko-banátsky batialion, do ktorého boli zlúčené dve sto-
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40 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 34.
41 Nevieme presne, ako to bolo v Kovačici s vyučovaním predmetov, ale ako sa na
škole vyučovalo, môžeme čiastočne vidieť na príklade zo Sriemu na Vojenskej hranici
v slovenskej škole v Starej Pazove: vyučovali sa tam nasledovné predmety: 1. náboženstvo alebo katechizmus v materinskej reči, 2. čítanie latinky v materinskej reči,
3. písanie latinky v materinskej reči, 4. počty – štyri základné operácie, 5. poučenie o poctivom žvote, 6. poučenie o hospodárení a remeslách, 7. rôzne prednášky zo
zemepisu, dejín a prírodných vied (ktoré sa realizovali iba v evanjelických školách).
Tieto prednášky neboli predpísané, ale vyučovali sa podľa evanjelického programu
v školách na Horniakoch. (HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove..., s. 29)
42 Katechéta (gr. katehet) – učiteľ náboženstva, ktorý vyučoval spôsobom otázok
a odpovedí.
43 Oberlejtnant/oberlajtnant ̶ staršia vojenská hodnost. Názov dôstojníckej vojenskej
hodnosti v rámci armád rôzných štátov, hlavne nemeckého úradného jazyka. Zodpovedá hodnosti nadporučíka.
44 ПЕЦИЊАЧКИ, Срета. Граничарска насеља Баната : (1773 ̶ 1810). Том 2,
(Ј ̶ Ч), s. 436.

60

45 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 95.
46 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 96.
47 LILGE, Karol. Stará Pazova. Myjava : Nákladom Daniela Pažického, 1932, s. 67.
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tiny nemecko-banátskeho pluku. Pri novom podiele osada sa stala 7. kovačickou stotinou.
Koncom roka 1813 cirkevný zbor zostal bez svojho farára Jána Basilidesa, ktorý zomrel na tuberkulózu. Už začiatkom nasledujúceho roka,
6. januára 1814, na základe vokátora vieme, že si zvolili nového farára Martina Hamaliara, súčasne prvého farára v Padine. Po jeho príchode vieme,
že sa v lete 1816 konala oprava trstinovej strechy na fare a škole (za 62 zl.)
a už v nasledujúcom roku 1817 sa konali menšie opravy na fare (55 zl.)
a v škole.45
Najviac údajov nachádzame vďaka Kanonickej vizitácii superintendenta/biskupa Adama Lovicha, ktorý prišiel do Kovačice 30. júla 1818. Biskup ohľadom školy navrhoval, aby sa kúpili dva cirkevné protokoly, jeden
pre zápisnicu cirkevných konventov a druhý, školský, pre zapisovanie školských záležitostí (Školský protokol). Tu boli učitelia povinní robiť evidenciu svojej práce, krátke učiteľské životopisy (krátka biografia), vyučovací
a skúšobný poriadok, evidenciu o navštevovaní, evidencia o úspechu žiakov
(Žiacky katalóg) a pod. Či sa toho aj pridržiavala, nevedno, lebo sa také
protokoly nenachádzajú v cirkevnom archíve. Cirkevný zbor vtedy poprosil
biskupa o to, aby zastavil zásahy vojenských vrchností do cirkevných, školských záležitostí a do práce cirkevných zborov.46 Na základe tohto môžeme
konštatovať, že vojenské vrchnosti iste príliš kontrolovali prácu v týchto inštitúciách a považovali to za protiklad k cirkevným zákonom. Avšak takéto
a podobné spory, ktoré sa občas vyskytovali medzi vojenskými vrchnosťami a cirkvou alebo jej funkcionármi, vybavovala vojenská vrchnosť, a nie
vyššie cirkevné predstavenstvá.47 Aj Martin Hamaliar sa pokúšal zabezpečiť
väčší cirkevný vplyv na škole, v čom mu prekážali vojenské vrchnosti. Byt
učiteľa Šimeka bol veľmi skromný. Bola to jedna izba s kuchyňou a komorou. Zápisnica o učiteľovi sa vyjadruje iba pochvalne – ako o schopnom,
agilnom, mravnom a trpezlivom človeku. Školský rok trval od 1. septembra
do posledného dňa v júni. Vyučovanie malo idealisticko-náboženský cha-

rakter. Zo zápisnice sa ešte dozvedáme, že školu navštevovalo 245 žiakov48
a výučba prebiehala v jednej miestnosti. Z vizitácie sa dozvedáme, že celkový počet obyvateľov v Kovačici v roku 1818 bol 1900 a Kovačica bola vtedy
spomedzi 18 cirkevných zborov v Banátskom senioráte štvrtá v rade podľa
návštev školy, lebo 7½-tá časť obyvateľstva navštevovala školu (približne
143).49 Tieto svoje skúsenosti a dojmy z vizitácie podal biskup A. Lovich
seniorátu v správe podpísanej 30. októbra 1818.

Nová budova školy a noví učitelia
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Ako sa obyvateľstvo rozširovalo a osada sa rozvíjala, zväčšovala sa
potreba výstavby nového chrámu. So stavbou sa začalo v roku 1824, počas
úradovania farára Martina Hamaliara. Výstavba trvala celé štyri roky a nový
kostol bol vysvätený 19. októbra 1828. Do nového kostola si zaobstarali aj
organ, ktorý v modlitebni nemali a ktorý inštalovali pravdepodobne v roku
1829. Keď bol chrám dostavaný, načrtla sa potreba vybudovať aj novú školu, ktorá by bola väčšia ako tá, ktorú si postavili po prisťahovaní (tá im vtedy
pre menší počet obyvateľov stačila). Obyvateľov bolo čoraz viac, teda aj
žiakov, a preto viac nebolo možné všetkých žiakov, ktorých v tomto období
podľa Čaploviča mohlo byť približne 300, vyučovať v jednej miestnosti.
Preto sa niekedy koncom roku 1832 alebo začiatkom roku 1833 rozhodlo,
aby bola vybudovaná nová škola. Stavba bola zadaná na verejnej licitácii
dňa 22. februára 1833 a stála spolu 2685 zl.50 Nová budova školy bola väčšia a priestrannejšia, mala viac miestností a bola používaná nasledujúcich
štyridsať rokov. V nej neboli iba učebné miestnosti, ale aj byty pre učiteľov.
Škola mala aj veľké nádvorie, ktoré využívali na detské hry, ale
aj ako sklad slamy. Na nádvorí sa slama mlátila a v zime ju využívali ako
ohrev do dedinských pecí v školských miestnostiach. Na prednú fasádu no48 Pravdepodobne preklep u Čaploviča. Na jednom mieste uvádza 245, no na druhom
345 žiakov.
49 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 98.
50 МИЛОВАНОВИЋ, Д. Светомир. По равном Банату : летопис села и школа
ковачичког среза. Ковачица : Галерија Бабка, 1992, s. 42.
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vej školskej budovy bol inštalovaný chronostichon51: MVsls AntaLfaLVensIbVs, Caesare FranCIsCo sCeptratente saCra; CVra sVa aereqVe proprIo
saCratal.52
Keď učiteľ Šimek ochorel, cirkevný zbor musel povolať do Kovačice výpomocného učiteľa a organistu. Zvolili si Jakuba Laufa53, ktorý učil iba
dievčatá a keďže učiteľ Šimek nevedel na organe hrať alebo nie dostatočne,
Lauf bol zároveň aj organistom. Z uvedených údajov môžeme konštatovať,
že počas vyučovania dvomi učiteľmi boli žiaci nakrátko rozdelení do dvoch
tried. V jednej sa učili chlapci a v druhej dievčatá. Neskôr po Šimekovej
smrti (10. januára 1832) bol Jakub Lauf zvolený za riadneho učiteľa. Vyučoval aj chlapcov a triedy boli opäť spojené. Jeho plat bol o polovicu nižšíí
ako farárov dôchodok. Cirkevný zbor kovačický Nemeckým vokátorom (zo
dňa 6. januára 1814) zabezpečil farárove dôchodky Martinovi Hamaliarovi
tento plat:
1. Sl. regimentom vymeranú (poskytnutú) sesiu obrobiť, zorať, zosiať,
pokosiť, poviazať a szvoziť.
2. Desať jutár lúky skosiť (na seno), obracať, zvoziť.
3. Od každej sesie ornej pôdy 1 prešp. mieru čistého žita ročne, a to úplnú, od každého „želiara" (invónera), či má, či nemá domu a od ženatého sluhu 1/2 prešp. miery žita, od svobodného sluhu 12 kr.

52 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 117 ̶ 118.
53 Jakub Lauf ̶ Jakub Lauf sa narodil r. 1808 v Lomnici na Spiši. Ako syn chudobných
spišských Nemcov študoval len pomocou zemského pána Gregora Berzeviczyho, a to
najprv v Kežmarku. Kvôli maďarčine odišiel odtiaľ na rok do Sárospataku, ale vrátil
sa do Kežmarku, kde študoval do roku 1828. V nasledujúcom roku študoval v Šoproni a v r. 1830 v Poľnom Byrinčoku (Mezöberény), odkiaľ bol povolaný do Kovačice. (ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a .v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 118).
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51 Chronostichon ̶ chronogram v podobe verša, spravidla hexametra. Chronogram
je zvyčajne pamätný nápis na fasádach budov, tabuliach, náhrobkoch alebo minciach,
písaný prózou v latinčine, v ktorom je po správnom zoradení niektorých písmen („M“,
„D“, „C“, „V“ a „I“) napísaných majuskulou (veľkými písmenami) uvedený letopočet
udalosti, ktorej sa text týka. Nápis je často písaný hexametrovým veršom alebo je to
elegické dystichon, ktoré obsahuje skrytý letopočet. Ide o latinské nápisy s niekoľkými zvýraznenými veľkými písmenami, ktoré treba mechanicky sčítať bez ohľadu na
stanovené pravidlá. Súčet dáva letopočet zverejnenia nápisu. V našom prípade rok
postavenia školy, rok 1833.
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4. Na 3 výročné slávnosti 3 ofery, 1/3 a spovedné ofery, z ktorých však
1/6 patrila učiteľovi.
5. Od pohrebu s kázňou 1 zl., s parentáciou (odobierkou) 30 kr. a spevom
18 kr.
6. Na Tri krále t. zv. koledu, z ktorej 1/6 patrila pánovi učiteľovi.
7. Od krstu 17 kr., od úvodu šestinedieľky 7 kr.
8. Od sobášu 18 kr., od úvodu nevesty jeden ručník, 3 kr. a mäso.
9. Každoročne 4 siahy dreva.
10. 20 funtov sviečok.
11. Od každého domu jedno kurča.
12. Faru, farský dvor a záhradu náležite opravovať a ohradiť.
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Nový učiteľ bol spišským Nemcom, ale veľmi rýchlo sa naučil po
slovensky, ktorú si aj zdokonalil.54 Ako učiteľ ̶ organista pôsobil v Kovačici
nasledujúcich 18 rokov. Z dôvodu rozrastajúceho sa počtu žiakov jeden učiteľ nepostačoval, a preto bol za pomocného učiteľa – preceptora zavolaný
Samuel Ručkay55, ktorý tu však zostal veľmi krátko. Po ňom prišiel Pavel
Belička56, ktorý dostal povolanie od Laufa a ako pomocný učiteľ vyučoval
dievčatá v období rokov 1833 ̶ 1836. Mesačný plat mal 8 zl., zároveň mal
zabezpečené ubytovanie a stravu. V roku 1836 odišiel do susednej Padiny,
kde ho zvolili za riadneho učiteľa a organistu. Za svoju usilovnú a zdarnú
prácu vo vyučovaní bol odmenený kráľom (Ferdinandom V. alebo Františkom Jozefom I.) strieborným krížom.
Keď v roku 1835 nečakane zomrel farár Martin Hamaliar, Kovačica na niekoľko rokov zostala bez svojho duchovného pastiera. Pokým si
nezvolili nového farára, zavolali si Karola Šimeka (Shimegh), syna prvého kovačického učiteľa. Dňa 4. júna 1836 sa konala Kanonická vizitácia
superintendenta Jána Szeberinyiho, druhá, o ktorej údajne vieme, že sa
uskutočnila a o ktorej sa zachovala zápisnica. V zápisnici sa iba pochvalne
hovorí o tom, že mnohí vedia čítať a písať a že posielajú svoje deti do školy.
54 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 118.
55 Alebo Oučkaj (OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole..., s. 62)
56 Pavel Belička sa narodil 2. februára 1813 v Sklabini, v Turci a vyštudoval v Kežmarku. Zomrel vo vysokom veku ako 71 ročný v Padine v roku 1884.
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Zároveň sa tu vyzdvihuje usilovnosť a obetavosť Kovačičanov pri stavbe
kostola a školy. Zápisnica pochvalne hovorí aj o učiteľoch Laufovi a Beličkovi. Tu sa dozvedáme, že obaja učitelia učili denne päť hodín a výnimočnú
pozornosť venovali náboženskej výučbe (spevu, učeniu biblických textov,
zoznamovaniu s Bibliou).57 Počet žiakov v tomto roku bol 265. Školský rok
sa začínal začiatkom novembra a skúšky sa konali dvakrát. Prvá skúška bola
po Veľkej noci, konala sa pod predsedníctvom dekana a druhá koncom augusta realizovaná pod predsedníctvom dozorcu (správcu) škôl. Dekan nemal
veľký vplyv na vyučovanie, lebo škola bola podriadená dozorcovi, ktorý bol
katolíkom.58
Po roku bez farára si v roku 1836 cirkevný zbor zvolil nového farára Karola Abaffyho, ktorý však túto funkciu vykonával krátko, lebo ako
mladý zomrel už na ďalší rok. Po jeho smrti bol za farára zvolený Matej
Ambrózi. V roku 1837 učiteľ Pavel Belička odišiel do Padiny a na uvoľnené
miesto pomocného učiteľa prišiel najprv Karol Kernúch a po jeho odchode
Daniel Domanovký, ktorý tu učil veľmi krátko.59 Po odchode Domanovkého
prišiel za pomocného učiteľa už starý Emerich Raksányi60, svokor Jakuba
Laufa. V roku 1841 bol vybudovaný múr okolo fary a školy, založený bol
aj prázdny pozemok medzi farou a školou. Farár Matej Ambrózy sa staral
nielen o materiálne vybavenie zboru, ale aj o jeho vnútorné posilňovanie,
hoci mu vojenské vrchnosti stavali prekážky. V roku 1845 boli zakázané
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57 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 121.

59 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 145.
60 E. Raksányi, syn zemianskych rodičov, sa narodil v turčianskej Rakši 20. januára 1775. Po skončení banskobystrických škôl bol učiteľom v Nadlaku, v Orošháze
a v Bečkereku, odkiaľ prišiel i do Kovačice. Tu sa po smrti svojho zaťa Jakuba Laufa
(1849) stal i riadnym učiteľom a kantorom. Oženil sa s Juditou Ruttkayovou, s ktorou
mal viac detí. Z nich bola Karolína vydatá za Jakuba Laufa, kovačického učiteľa, Amália bola vydatá za Jána Bysterského, farára šándorského, Emerich pôsobil ako právník
a Leopold ako učiteľ. Posledný syn Leopold po skončení revolúcie prišiel k nemu za
pomocného učiteľa, a potom obaja učili spolu. Učil do roku 1860, keď sa ako najstarší
banátsky ev. učiteľ poďakoval a dňa 13. júna 1863 zomrel. (ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny
slovenského evanj. a .v. cirkveného sboru v Kovačici, s. 145)
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58 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 121.
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nočné priadky ako nemravné. Vojenské vrchnosti zakázali dekanovi
vplývať na školské vyučovanie (lebo to bolo nepríslušné miešanie sa do
práva vojenských úradov) a dovolili mu prítomnosť iba na skúškach. Tiež
bez vedomia vojenských úradov sa ani farár, ani učiteľ nesmeli vzďaľovať
od cirkevného zboru. Počas pôsobenia Mateja Ambróziho sa vykonávali aj
práce v kostole. Starý organ bol stlačený pod vežou medzi dvimi vežovými
stĺpmi, a tak pri ňom nebolo miesta pre spievajúcich školákov. Aj kantorovi
bolo veľmi zle začínať pieseň, viesť i sprevádzať spev, lebo sedel v chráme
tak, že bol obrátený chrbtom k oltáru. Cirkevný konvent sa preto v roku
1845 rozhodol všetky tieto nedostatky riešiť. Dobudovaný bol chór s výbežkom, kde bolo miesto aj pre školákov, pred vežové stĺpy dostavali aj drevené
zábradlia a nový hrací stôl, teraz otočený smerom k oltáru.
Nasledovalo ťažké obdobie nielen pre Kovačičanov, ale aj pre všetkých obyvateľov monarchie. Prišli búrlivé revolučné roky 1848/49, nepokoje a rôzne neporiadky pretrhli vývin kovačického cirkevného zboru a tým aj
školy. Matej Ambrózy zaznamenal toto ťažké obdobie v Cirkevnej pamätnici ̶ VIII. sv. arch. s názvom Poznamenaní o roku 1848 a 1849 v hranici.
Cirkevný zbor utrpel dosť strát. Viacerí padli v bitkách a po revolúcii na
choleru ochorelo a zomrelo vyše 70 ľudí. Najviac obetí bolo v máji a v júni
1849. Ako prvý 12. mája zomrel riadny kovačický učiteľ Jakub Lauf, hoci
bol silný a zdravý. Zomrel mladý, 41 ročný. Po jeho smrti sa riadnym učiteľom a kantorom stal Emerich Raksányi, dovtedajší pomocný učiteľ.
Po búrlivých revolučných rokoch a temných časoch nasledovalo
krajšie obdobie a v roku 1851 sa riadnym učiteľom stal Leopold Raksányi.61
Po jeho príchode mu bol 2. februára 1851zabezpečený plat62:
1. 240 zlatých v hotovosti ročne,
2. polovica sesie ornej pôdy, ktorú má obrábať cirkevný zbor,
3. 50 keblov (mier) žita,
4. 3 siahy tvrdého dreva,
5. 12 nových krajciarov od každého domu ako náhradu na kantácie,
61 Jeho syn Leopold sa narodil 1829 vo Veľkom Bečkereku. Študoval najprv tam,
neskôr v Bratislave a Prešove. V roku 1851 sa stal riadnym učiteľom v Kovačici.
62 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 145.
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6. pohrebné a sobášne štóly63, časť z ofier z výročných slávnosti
a časť z pečenia vianočných oblátok.
V roku 1852 sa pripomenulo 50. výročie založenia obce a cirkevného zboru a zároveň Emerich Raksányi oslavoval 50. výročie svojej učiteľskej kariéry. Po slávnostných bohoslužbách realizovaných pri príležitosti
50. výročia od založenia obce prebehol 17. októbra 1852 obed, po ktorom
nasledovala zábava v škole s prítomnosťou generála Oberštera z Pančeva
s manželkou. Na zábave sa zároveň pripíjalo aj na 50. výročie učiteľskej
služby Raksányiho. Na zábave hrala štyridsaťčlenná pluková (regimentská)
hudba. Emerich Raksányi učil do roku 1860, kedy sa ako najstarší banátsky
ev. učiteľ poďakoval a odišiel do výslužby.

Nemecká škola

63 Štóla ̶ súčasť liturgického oblečenia kňaza v podobe úzkeho dlhého pásu ozdobeného na obidvoch koncoch krížom; alebo poplatok za cirkevný úkon.
64 Matej Ambrózy nevládal všetky svoje povinnosti sám plniť. Preto si ešte v polovici
roku 1852 zavolal za pomocníka svojho syna Juliusa, ktorého listinou žiadal vysvätiť.
Po zložení kňazskej skúšky ho vysvätil biskupský admínistrátor J. Komáromy a potvrdil ho za kovačického kaplána. Pôsobil tu potom v období rokov 1852 až 1860 ako
kaplán a učiteľ nemeckej školy.
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Okrem už uvedenej hraničiarsko-cirkevnej ľudovej školy v Kovačici ako meste s hraničiarskym vojenským oddielom tu od roku 1852 existovala aj tzv. „nemecká škola“. Podobala sa skôr na neskoršie meštianky
než na nejakú formu strednej školy. Vojenským nariadením z roku 1850 sa
v tých obciach, kde sa nachádzali veliteľstvá stotín/kompánií museli zriadiť
nemecké školy pre starších, 12 ročných chlapcov. Cieľom bolo ľahšie zdolať
cviky, ak by sa zo žiakov neskôr stali hraničiarski vojaci. V takýchto školách sa vyučovalo iba po nemecky. Podľa nariadenia museli aj v Kovačici
založiť takúto školu, kde sa nachádzal zároveň aj učiteľský byt. Škola bola
na mieste, kde je dnes obecný dom. Do školy chodilo do 60 žiakov. Prvým
a jediným učiteľom na tejto škole bol kaplán Július Ambrózy64, ktorý tu
pôsobil v období rokov 1852 až 1860. Podľa svedectiev bol úspešným učiteľom a jeho žiaci sa naučili dobre hovoriť a písať po nemecky. Jeho plat
bol takýto:

1. 25 zl. r. č. mesačne z obecnej pokladne,
2. 4 siahy tvrdého dreva a
3. trojizbový byt.
V roku 1860 učiteľ Ambrózy odišiel do Hajdušíc, aby sa stal riadnym farárom. Následne škola v Kovačici z neznámych dôvodov prestala
existovať. V iných obciach však aj naďalej takéto školy existovali, preto
po zatvorení nemeckej školy chodili kovačickí chlapci do podobných škôl
v susedných obciach Crepaja, Glogoň, Tomaševac atď.

Nové školské reformy a patentálna doba
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Po páde neoabsolutizmu po hospodárskych a finančných reformách
v habsburskej monarchii vláda pristúpila ku kultúrnym a cirkevným reformám (vrátane školských), ktorými si chcela prikloniť všetky národy monarchie.65 Prvým zákonným nariadením, podľa ktorého bola táto doba aj
pomenovaná, bolo vydanie Protestantského patentu 1. septembra 1859 pre
uhorských protestantov a oktrojovaným ministerským nariadením k nemu
pripojeným 2. septembra 1859. Cisár František Jozef I. sa pokúsil vrátiť
krajinu do predrevolučných čias, čo však nebolo realizovateľné. Podľa
Patentu mal byť protestantským cirkvám v Uhorsku zabezpečený zákonný základ pre jednotnú a samosprávnu výstavbu cirkevného poriadku podľa vzoru rakúskeho konzistoriálneho systému66. Vydaním Protestantského
patentu chcela vláda povzbudiť jednotlivé národnosti, v prvom rade Slovákov, proti maďarstvu.67 Patentom mal byť vyradený rozhodujúci podiel
maďarskej šľachty, ktorá hrala hlavnú úlohu na seniorálnych a dištriktuálnych konventoch. Oktrojovanie Patentu v Uhorsku vyvolalo aj rozhorčenie,
pretože bolo v ňom ustanovené, že o vnútorných cirkevných otázkach má
rozhodovať štát. Hlavným dôvodom, prečo Slováci prijali patent, bola ich
nemožnosť presadiť sa proti maďarským svetským predstaviteľom cirkvi.
65 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia. Martin : Matica slovenská; Bratislava : Slovenský historický ústav
Matice slovenskej : Historický odbor Matice slovenskej, 2011, s. 31.
66 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 31.
67 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 33.
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68 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 33.
69 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 33 ̶ 34.
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Na začiatku prijali slovenskí a luteránskí evanjelici Patent s radosťou. Tá
však netrvala dlho, lebo následne vznikli konfrontácie v súvislosti s cirkevným presvedčením a používaním slovenského jazyka. Patent mal protestantským cirkvám v Uhorsku umožniť legislatívny podklad na jednotné a samostatné formovanie cirkevného poriadku. Situácia v protestantskej cirkvi
v Uhorsku bola veľmi napätá. Aj keď jednotlivé slovenské cirkevné zbory,
kde patrili aj banátske evanjelické cirkevné zbory, pôvodne prijali, niektoré
ho neskôr opustili. V niektorých, najmä v hraničiarskych zboroch Patent
zostal platný až do zrušenia Vojenskej hranice s tým, že sa ho v skutočnosti
pridržiavali len minimálne. Odporcovia Patentu alebo autonomisti, prevažne
Maďari začali konať protipatentálne aktivity, čo viedlo k tomu, že panovník
vyhovel žiadostiam maďarských autonomistov a 15. mája 1860 vydal prípis,
podľa ktorého bolo zastavené povinné zriaďovanie cirkevných zborov podľa Patentu. Rozhodnutie o tom, či sa protestanti zariadia podľa Patentu,
alebo nie, zostávalo na ich rozhodnutí. Opatrenia Protestantského patentu
obsiahnuté v §58 sa dotýkali všetkých stránok života a organizácie oboch
protestantských cirkví, pričom sa zachovalo ich autonómne postavenie podľa zákona z roku 1791. Cirkevná organizácia zostala aj naďalej trojstupňová: farnosť, seniorát, superintendencia – a samospráva a súdne orgány boli
štvorstupňové: obec, seniorát, superintendencia, generálna cirkev/konvent.
Čo sa týka školstva boli Patentom potvrdené práva oboch protestantských
cirkví autonómne si zriadiť cirkevné školstvo, hoci si štát vyhradzoval právo
kontroly odbornej úrovne vyučovania, pripravenosti učiteľov a ich politickej spoľahlivosti, učebníc atď.68 Pre usmerňovanie tejto a inej kontroly sa
predstaviteľmi týchto vierovyznaní na ministerstve školstva a kultúry mali
zriadiť osobitné oddelenia. Farské obce mali hlavné slovo pri obsadzovaní
miest, ktoré sa mali podieľať na voľbe farára, učiteľa, miestnej cirkevnej
správy a zastupiteľstva, ako aj na voľbe seniorálnych a superintendenciálnych predstavených a zastupiteľských zborov.69 Patent im zaručoval slobodu
voľby do spomínaných funkcií, a tak môžeme konštatovať, že právo voliť
učiteľov aj naďalej zostalo v rámci cirkvi. Cirkvi sa zabezpečilo právo na
výchovu v rodine, ako aj na všetkých stupňoch škôl až po vysoké školy. De-
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finitívne odvolanie Patentu sa uskutočnilo 15. mája 1867 a úprava uhorskej
protestantskej otázky sa naďalej uskutočňovala ústavnou cestou.
Podobne ako ostatné hraničiarske cirkevné zbory, aj Kovačica
ešte dlho musela zostať zriadená podľa Patentu, no v skutočnosti ho rýchlo
opustila. Najlepšie to vidieť z toho, že 16. a 17. júna 1862 sa konala v Kovačici kanonická vizitácia pod vedením superintendenta Jozefa Székácsa70.
Z maďarského výťahu zo zápisnice kanonickej vizitácie71 a zo správy sa
dozvedáme dosť o tom, ako prebiehala. Správa M. Ambrózyho podrobne
hovorí o škole, chváliac vtedajšieho učiteľa Leopolda Raksányiho.72 Cirkevný zbor sa na tomto konvente usiloval, aby nad školami, ktoré vydržiavali
cirkevné zbory, mali aj naďalej právo dozoru cirkevné vrchnosti. Z druhej
strany vojenské vrchnosti toto umožniť nechceli a pri skúškach často napomínali cirkevné vrchnosti.73
Máme údaje o tom, že ešte pre kanonickou vizitáciou a po nej
v roku 1862 cirkevný zbor finančne pokryl chrám za 1800 zl. a v roku 1863
dôkladne zrenovoval školu za 3650 zl. V roku 1863 vďaka starostlivosti
Mateja Ambrózyho nemenovaný švajčiarsky evanjelický spolok poslal 72
zl. na podporu kovačických vdov, sirôt a chudobnejších ľudí. Neskôr tento
istý spolok poslal ešte 50 zl., za ktoré sa potom kúpili čižmy a školské knihy
pre chudobné školské deti. Kovačický farár Matej Ambrózy mal veľké boje
aj s vojenskými hraničiarskymi vrchnosťami, a to vtedy, keď mu nedovolili
vymaľovať chrám alebo kúpiť oltárny obraz. Aj ohľadom školy mal s nimi
neraz spory, ale predsa si ho vojenskí dôstojníci vysoko vážili. Tak ako sa
staral o cirkev, staral sa aj o školu. Dva razy týždenne, v stredu a sobotu
ju navštevoval a učil deti všetky predmety. Konfirmandov učil v kostole,
v chrámovej záhrade alebo pred farou, a to z kníh, ktoré sám napísal. Kniha,
z ktorej učil, vyšla v dvoch vydaniach. Prvýkrát bola vydaná v roku 1844
v Pešti pod názvom Jádro Náboženství Krěsťanského ku prospěchu Evan70 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 149.
71 Zápisnica tejto kanonickej vizitácie sa v cirkevnom archíve nezachovala.
72 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 154.
73 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 154.
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jelických konfirmantů do formy rytmovních veršů vložené v Banátě skrze
M. A.74 Druhý raz vyšla v značne rozsiahlejšom vydaní pod názvom Jádro
náboženství křesťanského pro školskou mládež Evanjielickou A. V. v c. k.
Hranici Německo-Banátské“.75
V roku 1864 prišli za pomocných učiteľov do Kovačice najprv
Ján Kamenár a po ňom Mikuláš Zlinský, ktorých mal platiť sám Leopold
Raksányi zo svojho platu.76 Toho roku, presnejšie 5. júla 1864 sa Leopold
poďakoval a opustil školu. Jeho odchod bol zapríčinený aj tým, že plat,
z ktorého vyplácal svojho pomocníka, nedostával riadne. Mnohí cirkevníci
mu zostali dlžní aj viacročný plat. Ďalšie dôvody môžeme nájsť aj v tom,
že prísne trestal žiakov a následne do školy prichádzali matky žiakov, aby
mu to vyčítali. Nebola skončená ani oprava školy, a to všetko mu spôsobilo
mnohé zdravotné problémy.77
V roku 1864 bol za riadneho učiteľa zvolený Ján Meličko, ktorý dostal rovnaký plat. Meličko učil v Kovačici od augusta 1864 do februára 1869,
kedy sa poďakoval o odišiel späť do Nireďházy. Po jeho odchode cirkevný
konvent zariadil 7. februára 1869 dve učiteľské stanice, čo znamenalo, že
od tohto roku mali učiť dvaja riadni učitelia. Na tieto dve učiteľské miesta
boli zvolení Ondrej Gdovin zavolaný z nireďházskeho učiteľského ústavu
(bol tu iba dva roky, v máji 1870 odišiel) a Mikuláš Zlinský (učil v Kovačici
do roku 1879)78, ktorý už predtým učil v Kovačici ako pomocný učiteľ pri

75 Druhé vydanie vyšlo v Pešti v roku 1861 nákladom Karla Osterlama a mala až 215
strán.
76 МИЛОВАНОВИЋ, Д. Светомир. По равном Банату ..., s. 43.
77 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 146.
78 Narodil sa 6. dec. 1847 vo Veľ. Apoštagu. Do Kovačice bol poslaný po skončení
svojich štúdií na štiavnickom gymnáziu. Uspešne tu pôsobil do roku 1879, keď ťažko ochorel a učiteľskú pozíciu musel opustiť. Stal sa potom poštmajstrom a neskôr
bol pokladníkom uhorskej kráľovskej záložne. Zanechal najstaršie vydanie partitúry
pre evanjelické cirkvi, piesne z roku 1798. Partitúra bola tlačená vo violinskom kľúči s jedným hlasom a namiesto basu je používaný diškont, taktiež s jedným tónom.
(ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici, s. 146)
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Leopoldovi Raksányimu.79 Každý z oboch učiteľov učiteľskej stanice mal
nasledovný plat:
1. 12 jutár (láncov) ornej pôdy, ktorú má obrábať cirkevný zbor,
2. ½ jutra („tálik“) posiaty ďatelinou,
3. 120 zlatých striebra ročne,
4. merice (žita) si podelia,
5. učiteľskú čiastku z kolied si podelia na polovicu.
Maďarom sa v tomto období otvorila cesta k obnoveniu historického
Uhorska, no pre Slovákov nastali ťažké roky maďarizácie. Tá sa začala prejavovať v druhej polovici 19. storočia a vyvrcholila v prvých desaťročiach
20. storočia. Zákonom č. XII z februára 1867 sa uskutočnilo Rakúsko-maďarské vyrovnanie,80 resp. sa stredoeurópska podunajská monarchia rozdelila na dve časti duálneho štátu. So súhlasom Viedne sa začalo budovať
Maďarmi ovládané jednotné Uhorsko s jedným politickým národom –
maďarským.81 Pre väčšinu politických dejateľov, aj slovenských, zo
začiatku existovala nádej uskutočniť národné predsavzatia a slobodnejší život. Ale zápal rýchlo klesol, lebo sa ukázalo, že realizovanie národných cieľov sa týkalo iba príslušníkov maďarského národa. Iné národy s výnimkou
Chorvátov, ktorí v roku 1868 dostali autonómiu, nemali nijaké práva. Národné hnutia slovanských národov boli prísne sledované a označované ako
panslavizmus a vlastizrada.82 Uhorský parlament zákon o Rakúsko-maďarskom vyrovnaní schválil 29. mája 1867. Kráľovskou listinou (reskriptom)
bolo uzákonené, že všetci starí úradníci, ktorí nepoznali maďarský jazyk,
mali odísť do dôchodku a na ich miesto boli dosadení Maďari. Pod vplyvom
takýchto nových politických pomerov v roku 1868 bol prijatý národnostný
79 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 146.
80 Rakúsko-maďarské vyrovnanie pozostáva celkom zo 4 právnych článkov (články XII, XIV, XV a XVI z roku 1867 maďarského parlamentu), ale aj zo základného
zákona. Art. XII., o ktoré sa opierajú zvyšné tri zákony ďalej upravujúce vzájomné
vzťahy medzi krajinami Maďarskej koruny a kráľovstvami a krajinami zastúpenými
v cisárskej rade
81 PEŤKOVSKÝ, Ondrej. Ján Čaplovič – Kovačický farár súdený cirkevnou vrchnosťou. In Odkaz predkov Kovačica pamätá. Martin : Matica slovenská 2007, s. 45.
82 PEŤKOVSKÝ, Ondrej. Ján Čaplovič – Kovačický farár súdený cirkevnou vrchnosťou, s. 45.
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zákon, ktorý „kodifikoval maďarskú štátnu ideu jednotného politického národa v Uhorsku. Zákon predstieral isté liberálne ústupky národnostiam, ale
v podstate znamenal úplné popretie ich svojbytnosti. Maďarčinu vyhlásil za
štátny úradný jazyk.“83 Zákonom sa síce formálne zabezpečovali základné
práva aj nemaďarským národnostiam v štáte a v škole, ale v podstate do
života nebol nikdy uvedený, zostal platný iba na papieri.84 Zákonom ručené
základné práva nemaďarských národností v štáte i v škole sa nikdy neuplatnili. Ďalej bola prostredníctvom zákona LIII z roku 1848 uznaná právna
rovnosť všetkých vierovyznaní, teda aj uhorských protestantov.85 V realite
sa maďarský element po roku 1867 mohol naplno presadiť v cirkvi a stal sa
„predĺženou rukou uhorského štátu maďarizovať celé nemaďarské obyvateľstvo svätoštefanskej ríše.“86
Základné vzdelanie upravil zákonný článok č. XXXVIII.87 z roku
1868 o ľudových a meštianskych školách a učiteľských ústavoch. Všetky
školy bez výnimky boli spravované podľa tohto maďarského zákona, podľa
ktorého boli všetky základné školy rozdelené na štátne, komunálne/obecné (podporované politickými obcami), náboženské/cirkevné a súkromné.88
Keďže vo všetkých štátnych školách bol vyučovací jazyk výlučne maďarský,
jedine cirkevné školy boli považované za svoje národné školy a boli pod
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83 VESELÝ, Daniel. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Bratislava : EBF
UK, 1998, s. 161.

85 VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 34.
86 Die Habsburgemonarchie ..., s. 204-208; VIRŠINSKÁ, Miriam. Evanjelická cirkev
a. v. v Uhorsku a Slováci ..., s. 34 ̶ 35.
87 Paragraf hovorí o vyučovacom jazyku. Vyučovacím jazykom môže byť buď úradný jazyk, alebo materinský jazyk žiakov. Ak v zmiešaných triedach dosiahne počet
maďarských žiakov 20 alebo ich podiel 20%, potom pre tieto deti je škola povinná
zabezpečiť vyučovanie v maďarčine. Ak ich počet dosiahne polovicu, potom je používanie maďarčiny povinné, pričom zriaďovatelia školy môžu zabezpečiť pre deti
nemaďarskej národnosti vzdelávanie v materinskom jazyku. V existujúcich školách
s vyučovacím jazykom maďarským je tento stav nemeniteľný. Vyučovacím jazykom
opakovacích tried základných škôl je jazyk maďarský.
88 Grupa autora. Školski prostor u SAP Vojvodini : stanje i problemi. Novi Sad : Pokrajinska zajednica obrazovanja, 1972, s. 23.
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porované cirkvou. Výhodou bolo to, že iba cirkevné školy im umožňovali nielen náboženskú orientáciu, ale aj národnostnú. Videli to aj maďarské
štátne vrchnosti, a preto sa neskôr postupne začalo z transformáciou cirkevných škôl na obecné. Po období germanizácie prišlo obdobie maďarizácie
celkového obyvateľstva.89 Zákonom bol potvrdený rozhodujúci vplyv štátu
nad školstvom v celom Uhorsku, no súčasne v súlade s konkordátom medzi
štátom a cirkvou bol pripustený silnejší vplyv cirkvi pri zriaďovaní a správe
škôl. Prvýkrát od čias tereziánskych reforiem v roku 1777 dostali základné
školy jednotnú vonkajšiu organizáciu. Avšak spomínaný zákon sa v praxi
ťažko realizoval a na periférii monarchie ešte menej.
Základná škola bola od roku 1868 záväzná pre všetky deti od 6 do
12 rokov, resp. zaviedla sa šesťročná povinná školská dochádzka. Novinou
bolo, že sa otvárala piata a šiesta trieda namiesto doterajších štyroch tried.
Pre všetkých žiakov, ktorí skončili základnú školu, ako aj pre tých, ktorí ju
z akéhokoľvek dôvodu neskončili, bola ustanovená záväzná nedeľná (tzv.
poftorná) škola. Do nej museli záväzne chodiť deti až do 15 rokov a dievčatá do 14 (v zime 5 a v lete 3 hodiny týždenne). V každej dedine, kde bolo
najmenej tridsať školopovinných detí, sa musela otvoriť základná škola.
V jednej triede mohlo byť najviac 80 žiakov, v prípade, že ich bolo viac,
musela sa otvoriť ešte jedna trieda s novým učiteľom. Tento školský zákon
v mnohých otázkach znamenal víťazný pokrok. V systéme tzv. národných
škôl sa rozvíjali aj učiteľské ústavy, prípravky pre učiteľov ľudových škôl
a opatrovne.90 V zákone boli uplatnené nasledovné zásady:
- veda a vyučovanie sú slobodné
- o náboženské vyučovanie sa stará cirkev, štát zabezpečuje
hlavný dozor,
- všetky hlavné jazyky v krajine sú si rovnaké,
- ako dozorné a administratívne orgány sa organizujú školské
rady.91
89 BEZDANOV, Stevan, NIKOLIĆ, Milenko. Obrazovanje u Vojvodini između prošlosti i budućnosti. Novi Sad : PK SKV za političke studije i marksističko obrazovanje,
1978, s. 28.
90 HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove ..., s. 81.
91 HORVÁT, Ján. 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove ..., s. 81 ̶ 82.
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92 ČAPLOVIČ, Ján. Dejiny slovenského evanj. a. v. cirkveného sboru v Kovačici,
s. 165.
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Hoci to bol pokrokový školský zákon, v reálnom živote sa ťažko
realizoval, a tak to bolo aj v Kovačici.
Keďže v spomenutých zákonoch cirkev aj naďalej mala silný vplyv
na školu, kovačický farár Július Abrózy 13. marca 1870 odporúčal presbyterstvu plán, aby cirkevný zbor v priebehu desiatich rokov urobil základ
(fond) a z jeho úrokov by sa mohol platiť farár a učitelia (od roku 1869
boli dvaja učitelia). Takto by ich nemuseli platiť cirkevníci. Obec mala dať
cirkevnému zboru na desať rokov 100 jutár obecnej zeme a základ by sa
vytvoril z desaťročných úrod a z úrokov peňazí, ktoré sa mali za tieto úrody
prijať.92 Túto pôdu potom obrábali cirkevníci, ale nie zadarmo, boli vyplácaní z časti, lebo základsa im podarilo založiť v roku 1870. Takto boli aj
učitelia vyplácaní z uvedeného fondu. Fond však mal aj negatívne dôsledky.
Na jednej strane bolo dobre, že fond splnil svoje ciele, na druhej strane si
však cirkevníci ľahko odvykli od akéhokoľvek platenia, poklesla obetavosť
ľudí a cirkevný zbor morálne a vnútorne klesal.
Po odchode Ondreja Gdovína sa stal novým učiteľom Ján Matejec,
predtým hajdušický učiteľ, ktorého zvolili za učiteľa na konvente 7. augusta
1870. Presťahoval sa do Kovačice 4. októbra a zo začiatku tu pôsobil pokojne. Jeho príchodom bol určený aj učiteľský plat:
- 400 zlatých ročne,
- pol sesie oôdy, ktorú si sám učiteľ mal dať obrábať,
- 30 zlatých na drevo zo štól a iných drobných dôchodkov.
Vyplácaný bol z cirkevnej pokladnice, resp. novovytvoreného fondu, ktorý ale spravovala obec. Všetky poplatky vyplácané učiteľovi každoročne
každou rodinou boli takto nahradené 400 zl., vyplácanými zo spomenutého
fondu.
V roku 1871 boli vykonané značné zmeny v školských predpisoch
pre národné školy na Vojenskej hranici (anex). Podľa nových predpisov bol
vytvorený školský plán pre všetky národné školy. Patrili sem: 1. náboženská výchova s morálnymi lekciami, 2. materinský jazyk, 3. výpočty (matematika), 4. poznávanie prírody a prírodných javov, 5. geografia, 6. dejepis,
7. geometrické tvary, 8. spev, 9. gymnastika, 10. poľnohospodárske lekcie
a pre dievčatá ešte praktické poľnohospodárske práce (sadenie, kopanie,
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odburinenie atď.)93 Ďalej bolo ešte určené, aby výučba vo všetkých národných školách trvala šesť rokov, s tým že aj naďalej budú iba štyri triedy
(prvá a štvrtá trieda mali trvať dva roky).94 Týmito zmenami boli všetky
triviálne, štátne a cirkevné školy na Vojenskej hranici zmenené na okresné
národné školy a z toho dôvodu ich viac nepodporoval ani štát, ani cirkev, ale
politické okresy/obce. Všetky nemaďarské cirkevné školy boli preto transformované na obecné. Učiteľ mohol byť vyhlásený za riadneho učiteľa po
dvoch rokoch úspešnej učiteľskej práce, keď pred špeciálnou komisiou zložil učiteľskú skúšku. Novým školským zákonom bol predpísaný aj učiteľský
plat. Pre začiatočníkov bol plat ustanovený na 300 zl. ročne a po každých
desiatich rokoch služby sa plat mal zvýšiť o 10%.95 Učiteľ mal právo aj na
učiteľský byt, ohrev alebo namiesto toho na peňažný príplatok. Podľa nových školských predpisov z roku 1871 existovali nasledovné školské dozorné orgány: miestne školské rady, miestni školskí dozorcovia, okresní školskí
dozorcovia a okresné školské rady. Za školského dozorcu pre Nemecko-banátsky pluk so sídlom v Pančeve bol vymenovaný Luka Rađe.
Po páde Bachovho absolutizmu sa od Rakúsko-maďarského vyrovnania, resp. od začiatku dualizmu rozhorel politický život v celom štáte a na
žiadosť Maďarov mala byť zrušená aj Vojenská hranica. Už vtedy vojenské
vrchnosti na vojenskej hranici začali v tejto časti štátu s prípravou na zavedenie civilnej moci. Najprv sa začalo na školách, pretože chceli, aby aj
pri civilnej moci štát mal celkové právo nad školou, ako to bolo aj počas
dôb Vojenskej hranice. Z toho dôvodu bolo potrebné transformovať všetky
školy na bývalej Vojenskej hranici buď na štátne, alebo obecno-komunálne,
do ktorých majú právo chodiť všetci, bez ohľadu na to, akej sú viery a národnosti. Zrušením Vojenskej hranice sa však začala nová etapa v dejinách
školstva v monarchii.

93 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 42.
94 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 42.
95 OGNJANOVIĆ, Andrija. Graničarske narodne škole ..., s. 43.
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Štefan Boleslav Roman a Eugen Löbl vytvorili v polovici 70. rokov
20. storočia ekonomickú teóriu na konzervativizme založenej „zodpovednej
spoločnosti“ ako reakciu na súvekú hospodársku a ropnú krízu, ktorá zároveň ťažko zasiahla kapitalistické i socialistické štáty. Predkladaná štúdia
stručne približuje zaujímavé biografie Š. B. Romana a E. Löbla a hlavne ich
predstavuje ako autorov ekonomických úvah súborne označovaných termínom zodpovedná spoločnosť. Roman i Löbl na jednej strane striktne odmietali komunizmus, jeho marxisticko-leninskú politickú ekonómiu a poukázali na reálnu nefunkčnosť socialistického hospodárstva, ale na druhej strane
sa veľmi kriticky stavali aj ku kapitalizmu. Ako konzervatívci zásadne stáli
proti liberalistickým ekonomickým teóriám a ich konceptom znalostnej,
vedomostnej alebo fungujúcej a najmä otvorenej spoločnosti. Proti tomuto
smerovaniu postavili svoju vlastnú teóriu zodpovednej spoločnosti vo forme
tretej cesty, resp. tzv. zmiešaného hospodárstva ako osobitného systému po
ére kapitalizmu a socializmu. Existencia zodpovednej spoločnosti sa zakla-

dala na konzervatívnych hodnotách, pričom vychádzala zo židovsko-kresťanského učenia a filozofie človeka, čím sa zvýrazňovala a čo sa označovalo
za znak kultúrnej a duchovnej kontinuity západnej civilizácie. Na týchto
ideových základoch chceli Roman a Löbl postaviť humánne orientovanú
zodpovednú spoločnosť a jej hospodárstvo, pri budovaní ktorého sa mali
rešpektovať tri základné piliere, a to uplatňovala by sa plná zamestnanosť,
zachovávali by sa stabilné ceny a uprednostňovali by sa ekologické riešenia.
Teória o zodpovednej spoločnosti vzbudila celosvetový ohlas, no po smrti
jej autorov (Eugen Löbl zomrel roku 1987 a Štefan Boleslav Roman roku
1988), po následnom páde železnej opony, „porážke socializmu“ a „víťazstve kapitalizmu“ sa na učenie o tretej ceste a zmiešanom hospodárstve úplne zabudlo. V súčasnosti dominujú v politike i hospodárstve predovšetkým
liberalistické tendencie a kapitalizmom naďalej zmietajú hospodárske, finančné, klimatické, energetické a iné krízy, ktoré sú reálnou hrozbou pre
osudy ľudstva.
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Abstract
THE CONCEPT OF A RESPONSIBLE SOCIETY ̶ ROMAN`S AND
LÖBL`S SHARE TO ECONOMIC THINKING
In honor of the 100th anniversary of the birth of the businessman, industrialist and philanthropist Štefan Boleslav Roman
In the late 1970s Štefan Boleslav Roman and Eugen Löbl created an economic theory on the conservativism based “Responsible Society” as a reaction to the contemporary economic depression which had a dramatic impact on both capitalist and socialist countries. The study briefly presents
the biographies of Š. B. Roman and Eugen Löbl , and most importantly,
portrays them as authors of economic reflections, labelled collectively by
the term of Responsible Society. Both Roman and Löbl on one hand rejected
communism, its Marxist political economy and pointed out the functional
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incapacity of the socialist economy. On the other hand, they took a critical
stand on functioning of capitalism. As conservatives, they opposed the classic and modern liberal economic theories and their ideological concept of
knowledge-based society, and in particular open society. In contrast to them
they raised their theory of Responsible Society in form of the Third Way, or
the so-called mixed economy as an individual system replacing capitalism
and socialism. The Theory of the Responsible Society is based on conservative values, ideologically originated from Judeo-Christian teaching and
the Humanist Philosophy of individual, which was termed a sign of cultural
continuity of the western civilization. This was the foundation upon which
Roman and Löbl wanted to build the humane oriented responsible society
and its economy. It was characterized by three pillars: to assert full employment, retain stabile prices and prefer ecological solutions. The theory of the
Responsible Society drew a worldwide response, however, after the death of
its authors (Eugen Löbl died in 1987, Š. B. Roman in 1988), and after the
subsequent fall of the Iron Curtain, the “defeat of socialism” and “victory
of capitalism”, the teaching about the Third Way and mixed economy was
quickly and completely forgotten. At present mainly liberalistic tendencies
prevail in politics and economy and capitalism is still tossed by economic,
financial, energetic, climatic and other crises which are a real threat to the
fate of mankind.

Úvod

Idea zodpovednej spoločnosti predstavovala, približovala, osvetľovala a propagovala humánne orientovanú spoločensko-ekonomickú formáciu založenú na konzervativizme, ktorá myšlienkovo vychádzala z naplnenia ideálov a veľkosti odkazu židovsko-kresťanského náboženstva ako
jednej zo základných i nosných duchovných tradícií a hodnôt západnej civilizácie. Teória a vízia zodpovednej spoločnosti spracovaná Štefanom Boleslavom Romanom a Eugenom Löblom v diele The Responsible Society
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(1977)2 je „najpovzbudivejšia kniha o ekonómii, akú som kedy čítal“3 –
poznamenal na margo jej vydania americký filozof Michael Novak4, roku
1994 nositeľ prestížnej Templetonovej ceny.5 Kniha ekonomických úvah
Zodpovedná spoločnosť zaznamenala najmä v súvekých konzervatívnych
kresťanských filozofických kruhoch celosvetový ohlas a roku 1979 vyšla
v reedícii,6 roku 1983 aj v slovenskom a nemeckom preklade.7 Priaznivé
recenzie na prácu The Responsible Society (1977) priniesli Voice of America, The Daily Tribune, Associated Press, Chicago Tribune, United Press International, Detroit Free Press, North Bay Nugget, Rainy River Record, The
State, The Chronicle Herald, Publisher´s Weekly, Christian Science Monitor
či L´Osservatore Romano, z jednotlivcov ju pozitívne hodnotili svetoznámi
ekonómovia, filozofi, novinári a vydavatelia, ako napr. boli Norman Vincent
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2 ROMAN, Stephen and LÖEBL, Eugen: The Responsible Society. New York: Regina
Rayn Books, 1977, 1 st. ed, 215 s. ISBN 0-8467-0360-2.
3 ROMAN, Štefan B. – LÖEBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť. Toronto: Americká
základina Svetového kongresu Slovákov, 1983, 263 s. ISBN 0-8467-0360-2.
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4 Michael John Novak Jr. (1933 – 2017) bol americký kresťanský (rímskokatolícky)
filozof, novinár, spisovateľ a diplomat, ktorého celosvetovo preslávila kniha The Spirit
of Democratic Capitalism (Duch demokratického kapitalizmu, 1982).
5 Templetonova cena, resp. Templetonova cena za pokrok vo výskume a objavy týkajúce sa duchovného života je ocenenie, ktoré každoročne od roku 1973 udeľuje
Templetonova nadácia. Cena je nazvaná podľa britského podnikateľa, investičného
bankára a filantropa sira Johna Templetona a je dotovaná vyššou finančnou čiastkou
(1,5 milióna amerických dolárov) než Nobelova cena, pričom sa považuje za jej obdobu v oblasti spisby katolíckych autorov. Prvou laureátkou Templetonovej sa roku
1973 stala Matka Tereza, neskôr jej nositeľmi boli ďalšie významné osobnosti najmä
duchovného, náboženského a kultúrneho života a myslenia: napr. Alexander Solženicyn (1983), Desmond Tutu (2013), Tomáš Halík (2014) a iní.
6 ROMAN, Stephen – LÖEBL, Eugen: Alternative to Communism and Capitalism: The Responsible Society. New Dehli: Abhinau Publications, 1979, 305 s.
ISBN 9788170170877.
7 ROMAN, Štefan B. – LÖEBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť (z anglického prekladu preložila Valéria Tóth a Ľubomír Brezina). Toronto: Americká základina Svetového kongresu Slovákov, 1983, 263 s. ISBN 0-8467-0360-2; LEOBL, Eugen – ROMAN, Stephen: Verantwortungsgesellschaft: der Ausweg aus der Krise. München:
Wirtschafftsverlag Langen – Müller/Herbig, 1983. ISBN 3-7844-7120-X.
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Peale,8 Regina Ryanová, Virgilio Levi9 alebo Peter Ferdinand Drucker.10
Publikácia The Responsible Society vznikala v rozpätí rokov 1974 až 1977
na základe odbornej a literárnej spolupráce, vzájomných kontaktov a konzultácií kanadského priemyselného podnikateľa, filantropa a krajanského
pracovníka slovenského pôvodu Štefana Boleslava Romana a slovenského
exulanta, politika a ekonóma židovského pôvodu Eugena Löbla. Išlo o zaujímavo zloženú a vyváženú autorskú dvojicu, pričom na jednej strane stál ako
praktik jeden z najúspešnejších súvekých svetových podnikateľov a na druhej známy teoretik politickej ekonómie socializmu a kapitalizmu.

Štefan Boleslav Roman
Štefan Boleslav Roman (1921 – 1988) bol popredný a úspešný
kanadsko-americký podnikateľ, investor a obchodník v oblasti banského
priemyslu, ale aj filantrop a krajanský pracovník, nositeľ čestných doktorátov viacerých univerzít a laický predstaviteľ katolíckej cirkvi. Publicista
a všestranná osobnosť slovenského exilového politického a kultúrneho života Imrich Kružliak považoval Štefana Boleslava Romana za druhú najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín 20. storočia po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.11 Štefan Boleslav Roman sa narodil pred sto

9 Virgilio Levi (1929 – 2002) bol taliansky novinár, publicista a rímskokatolícky kňaz,
ktorý pôsobil ako zástupca šéfredaktora oficiálneho média Vatikánu politicko-náboženského denníka L´Osservatore Romano a apoštolský protonotár baziliky Panteónu
v Ríme.
10 Ohlasy na knihu. In: ROMAN, Štefan B. – LÖEBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť, 1983, s. 253 – 258.
11 KRUŽLIAK, Imrich: Nová osobnosť na slovenskej scéne. In: Štefan B. Roman
– človek v rozdvojenom svete/man in divided world (zostavil Felix J. LITVA). Cambridge (Ont.): Dobrá kniha, 1981, s. 73 – 84. ISBN 092150-61-6.
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8 Norman Vincent Peale (1898 – 1993) bol americký kresťanský (protestantský – reformovaný) filozof a politik, ktorý pôsobil ako metodistický kazateľ. Stal sa zakladateľom filozofickej koncepcie pozitívneho myslenia, ktorú vyložil v celosvetovo známej
knihe The Power of Positive Thinking (Sila pozitívneho myslenia, 1952). Peale patril,
podobne ako Štefan B. Roman, do okruhu známych a osobných priateľov amerického
prezidenta Richarda Nixona. V roku 1968 Peale celebroval svadbu Júlie Nixonovej,
dcéry prezidenta Richarda Nixona, a Davida Einsenhowera, vnuka ďalšieho prezidenta
USA Dwighta D. Eisenhowera.
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rokmi, 17. apríla 1921, v obci Veľký Ruskov (dnes Nový Ruskov v okrese
Trebišov) na východnom Slovensku.12 Pochádzal z viacdetnej roľníckej rodiny. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku školu v Trebišove, po
jej absolvovaní študoval na hospodárskej škole v Košiciach, kde začal prvé
literárne pokusy podpisovať pseudonymom Boleslav, ktorý neskôr začal používať aj oficiálne ako svoje druhé krstné meno. V roku 1937 sa spoločne
so starším bratom Jurajom Romanom vysťahoval do Kanady, kde v rokoch
1938 až 1940 pracoval ako farmársky pomocník v Port Perry. V roku 1941
narukoval do kanadskej armády, roku 1943 ho z nej zo zdravotných dôvodov demobilizovali. Zamestnal sa v pobočke automobilovej firmy General
Motors v Oshawe. Súčasne sa od mladosti angažoval v Kanadskej Slovenskej lige (od roku 1944 jej podpredseda) a bol redaktorom mesačníka Slovak
Voice (Slovenský hlas), prispieval do krajanskej tlače (Slovenské bratstvo).
Ako publicista napísal viacero politických proklamácií a memoránd o Slovákoch a postavení Slovenska, ktoré predkladal na významných medzinárodných fórach (od roku 1945 v rámci Bezpečnostnej konferencie počas
vznikania Organizácie spojených národov v San Franciscu, až po rok 1977
a konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách).13 Súčasne
popri týchto krajanských aktivitách od roku 1945 vytváral Š. B. Roman
komplexnú priemyselno-ťažobnú spoločnosť Concord Mining Syndicate,
ktorá podnikala v západných provinciách Kanady a na severe USA (Severná
Dakota). Začiatkom 50. rokov zakúpil pozemky pri jazere Elliot Lake
v kanadskej provincii Ontário, kde sa nachádzali svetovo významné ložiská
uránu. V 60. rokoch jeho firma Denison Mines Limited nadobudla hodnotu
70 miliárd amerických dolárov, čím sa zaradil medzi najvplyvnejších
kanadských a svetových podnikateľov. Ako generálny riaditeľ a predseda
správnej rady spoločnosti Denison Mines Limited vybudoval impozantnú
12 Archív Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine
(výpis z matriky narodených).
13 An Urgent Plea: In Behalf of the Slovak People and Nation of Slovakia: Adressed to
the nations of the world. Introd: Štefan Boleslav Roman. Fort William: Canadian Slovak League, 1945, 1 st. ed, 32 s.; Memorandum on the Situation in Slovakia after the
Helsinki Conference: presendet to the Governments of the signatory states of the final
of the Conference on Security and Co-operation on the occasion of the Conference of
Belgrad/by the Slovak World Congress. Toronto: Slovak World Congress, 1977, 26 s.

82

cenu Johna Georga Diefenbakera a roku 1986 v Mníchove Európsku cenu
14 Canadian Nuclear Association, Guaranty Trust Company of Canada, Crown Life
Insurance Company, Pacific Tin Consolidated Corporation, Lake Ontario Portland
Cement, Canadian Uranium Fundation, Roman Corporation Ltd., Premier Building
Materials.
15 PAPIN, Joseph: Profil Štefana B. Romana a Svetový Kongres Slovákov (úvod napísal Marián JANKOVSKÝ). Villanova, PA: The Autor (Villanova University), 1971,
1. vyd., 19 s.
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firmu, prostredníctvom ktorej riadil priemysel a obchod s uránom, ale aj
naftou, uhlím, cementom a ďalšími komoditami, podnikal aj v oblasti banských a priemyselných investícií v celosvetovom meradle. Vlastnil najväčšie uránové bane na svete, za čo si vyslúžil pomenovanie „uránový kráľ“.
Medzi Romanových právnych poradcov patril budúci americký prezident
Richard Nixon. Súčasne bol Štefan B. Roman členom viacerých správnych
a dozorných rád významných spoločností.14 Pravidelne sa zúčastňoval na
diskusiách o jadrovej politike a o zahraničných investíciách, roku 1962 bol
kanadským delegátom na Konferencii Atlantického spoločenstva, na ktorej
predložil hospodársky plán pomoci chudobnejším krajinám za účelom ich
ekonomickej a politickej stability. Vo svojom administratívnom centre na
King Street West v Toronte popri podnikateľských aktivitách ako filantrop
ďalej organizoval aj činnosť krajanských spolkov v oblasti náboženstva,
politiky, kultúry, vedy a umenia (bol osobným priateľom svetoznámeho
chorvátskeho sochára pôsobiaceho v USA Ivana Meštrovića, žiaka Augusta
Rodina). Romanove aktivity v tomto smere vyvrcholili roku 1970 založením
strešnej krajanskej organizácie nazvanej Svetový kongres Slovákov, stal sa
aj jej prvým prezidentom.15 Romanova filantropia a mecénstvo sa výrazne prejavovalo v štedrej podpore krajanských kultúrnopolitických spolkov,
univerzitnej oblasti a najmä katolíckej cirkvi. Angažoval sa v náboženskom
živote, na pozvanie pápeža Pavla VI. bol jediným kanadským laickým pozorovateľom Druhého vatikánskeho koncilu, roku 1963 sa stal spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1980 sa
zaslúžil o vznik a následný kultúrno-náboženský rozvoj eparchie sv. Cyrila
a Metoda pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Okrem vyznamenaní,
radov, čestných doktorátov a iných ocenení mu roku 1982 udelili kanadskú

Karola IV.16 Štefan Boleslav Roman zomrel 23. marca 1988 v Toronte.17

Eugen Löbl
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Eugen Löbl (1907 – 1987) bol slovenský ekonóm a politik židovského pôvodu. Narodil sa 14. mája 1907 v Holíči v obchodníckej rodine.
Absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Bratislave, potom študoval na Vysokej škole svetového obchodu vo Viedni. Po štúdiách pôsobil
v konštrukčných a poisťovacích spoločnostiach v Bratislave, kde v rokoch
1938 až 1939 spolupracoval s redakciou Židovských novín. Ako ľavicovo
orientovaný intelektuál sa angažoval v komunistickom hnutí, bol členom
socialistickej skupiny DAV, venoval sa publicistike, články uverejňoval pod
pseudonymom J. Les. V roku 1936 viedol Löbl polemiku s francúzskym
spisovateľom a neskorším nositeľom Nobelovej ceny za literatúru André
Gideom o pomeroch v ZSSR.18 Počas nástupu nacizmu z obavy pred rasovým prenasledovaním Eugen Löbl roku 1939 emigroval do Poľska a neskôr
do Veľkej Británie, kde sa zapojil do druhého československého odboja,
stal sa ekonomickým poradcom exilového ministra zahraničia Jana Masaryka, súčasne vedúcim pracovníkom exilového Ministerstva hospodárskej
obnovy. Po skončení druhej svetovej vojny a návrate do Československa
vykonával funkciu námestníka ministra zahraničného obchodu ČSR. Po nástupe komunistického režimu počas éry stalinizmu a jeho zločinov Löbla
po vykonštruovanom obvinení od 24. novembra 1949 až do 24. novembra 1952 väznili a v novembri 1952 v zinscenovanom monsterprocese s tzv.
protištátnym sprisahaneckým centrom na čele s Rudolfom Slánským od16 Európska cena Karola IV. sa udeľuje od roku 1958 a ako prvý zo Slovákov ju získal
roku 1961 Filip A. Hrobak, predseda Slovenskej ligy v Amerike, roku 1986 Štefan Boleslav Roman, predseda Svetového kongresu Slovákov, a roku 2011 Rudolf Schuster,
exprezident Slovenskej republiky. Dostupné na internete: https://slovensko.hnonline.
sk/436270-schusterovi-udelili-europsku-cenu-karola-iv
17 Roman, Štefan... In: Slovenský biografický slovník, 5 (R – Š). Martin: Matica slovenská, 1992, s. 111. ISBN 80-7090-216-7; Štefan Boleslav Roman (personálna výberová bibliografia)/(zostavila Erika ZÁVODSKÁ, Jarmila SABANOVÁ, zodpovedná
redaktorka Janka VARGOVÁ). Trebišov: Zemplínska knižnica, 2008, (1. vyd.), 19 s.
18 PAVČÍK, Filip: Reakcie slovenskej kultúrnej obce na sovietsku kampaň proti tzv.
formalizmu v umení medzi rokmi 1936 – 1938. In: Historický časopis, 67, 2019, č. 1,
s. 114 – 116. ISSN 0018-2575.

84

súdili na doživotie.19 Tento obludný a nespravodlivý monsterproces, iniciovaný a kontrolovaný Kremľom a Stalinom, v ktorom bolo obžalovaných
14 vrcholových československých komunistických funkcionárov zväčša
židovského pôvodu, mal za následok 11 rozsudkov smrti a 3 doživotné
tresty (Eugen Löbl, Artur London, Vavro Hajdú), čo na Západe vyvolalo
silný protestný ohlas, dlho rezonujúci v politických i umeleckých kruhoch.20
V roku 1960 Löbla prepustili z väzenia, v rokoch 1960 až 1963 pracoval ako
skladník, v roku 1963 bol rehabilitovaný, v rokoch 1964 až 1968 pôsobil
v pozícii riaditeľa pobočky Československej štátnej banky v Bratislave.
Eugen Löbl sa zapojil do obrodného procesu vedeného Alexandrom
Dubčekom a hospodárskych reforiem v období Pražskej jari, stal sa blízkym
spolupracovníkom jej hlavného ekonomického predstaviteľa Otu Šika. Po
okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy roku 1968 emigroval
Eugen Löbl na Západ, kde do roku 1976 prednášal ekonómiu a politológiu
na viacerých univerzitách v USA. Zomrel 8. augusta 1987 v New Yorku.
Literárne činný Eugen Löbl bol napr. autorom knižných publikácií Úvahy
o duševnej práci a bohatstve národa (1967), Svedectvo o procese s vedením
protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským (1968,
roku 1969 preložené do francúzštiny a nemčiny) a autobiografického diela
Trýzeň svedomia (1978), do ktorého napísal predhovor Štefan Boleslav Roman.21 Okrem iného v ňom Roman na adresu životných osudov, osobnostných
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19 Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfom Slánským.
Praha: Ministerstvo spravodlivosti, 1953, 547 s.

21 LÖBL, Eugen: Úvahy o duševnej práci a bohatstve národa. Bratislava: Slovenská
akadémie vied, 1967, 212 s.; tenže: Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským. Bratislava: VPL, 1968, 197 s.; tenže: Die Revolution rehabilitiert ihre Kinder: hinter der Kulissen des Slánský-Prozess.
Viedeň: Europa Verlag, 1968, 228 s. (spoločne s Dušanom POKORNÝM); tenže: Die
intellektuelle Revolution: Hintergründe und Auswirkungen des „Pragers Frühlings“.
Viedeň: Europa Verlags, 1969, 1. Aufl., 308 s. (spoločne s Leopoldom GRŰNWALDOM); tenže: Trýzeň svedomia (predhovor napísal Štefan Boleslav ROMAN). Toronto: Nové vydavateľstvo 1978, 1. vyd., 228 s.
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20 Napr. slávny francúzsko-taliansky herec, režisér, spevák a šansonier židovského
pôvodu Yves Montand, vlastným menom Ivo Livi (1921 – 1991) vytvoril roku 1970
na základe knihy manželov Artura a Lisy Londonovcov Priznanie (L´Aveu, 1968) postavu Artura Ludvika (Londona) v rovnomennom francúzsko-talianskom filme, resp.
politickom trileri Priznanie (L´Aveu – La confessione), ktorý režíroval svetoznámy
filmár Costa-Gavras.

postojov a ekonomických myšlienok Eugena Löbla poznamenal: „Je to
spoveď poctivá, ktorá nehľadá ospravedlnenie ani sebaočistenie, ale ktorá nie
je flagelanstvom a sentimentálnym sebakajaním sa. Sebakritika bez ohľadu
na poľahčujúce okolnosti spája Löbla s túžbou dopracovať sa k pravde,
nájsť novú cestu ako uskutočniť veľké ideály, z ktorých vyrastá západná
civilizácia a keď našiel a formuloval takú teóriu, rozhodol sa bojovať nielen
proti marxizmu, ale spájať tento boj s rozpracovaním a propagáciou novej
humanistickej sociálno-ekonomickej teórie, korene ktorej vidí a chápe
v principiálnej filozofii človeka. Význam tejto spovede je súčasne v tom, že
obvinenie proti Sovietskemu zväzu a Komunistickej strane Československa
nepoužíva na to, aby sa oslobodil spod brutálneho a neľudského tlaku tohto
režimu, ale aby konfrontoval požiadavky ľudskosti s barbarstvom týchto
marxistických inštitúcii“.22

Socializmus alebo kapitalizmus
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V druhej polovici 20. storočia počas studenej vojny v realite bipolárne rozdeleného, politicky a ideologicky znepriateleného sveta na kapitalistický a socialistický blok na Západe, ojedinele na Východe, vzniklo viacero učení, teórií a koncepcií o smerovaní, vývoji i novej kvalite spoločnosti,
resp. tretej cesty, ktoré boli postavené na princípoch konzervativizmu alebo liberalizmu, pričom zahrňovali široký oblúk filozofických, politických,
ekonomických a v neposlednom rade aj ľudsko-právnych otázok. Nadväzovali najmä na keynesovstvo,23 ale zároveň v oblasti politickej filozofie
a ekonómie sa naďalej aktualizujúco pokračovalo aj v úvahách pokúsiť sa
v hospodárskej oblasti o kompromis medzi socializmom a kapitalizmom
voľného trhu, pričom jeho rezultátom mala byť tzv. zmiešaná ekonomika
známa aj ako tretia cesta. Už učenie kanadsko-amerického liberálneho ekonóma Johna Kennetha Galbraitha (1908 – 2006) a jeho teória konvergencie,
vychádzajúca z keynesovstva, naznačovala perspektívu zbližovania rozdie22 ROMAN, Š. B.: Predhovor. In: LÖBL, E.: Trýzeň svedomia, 1978, s. 11 – 12.
23 Keynesovstvo alebo keynesiánstvo bolo nazvané podľa svojho zakladateľa anglického ekonóma Johna Meynarda Keynesa (1883 – 1946), pričom viacero škôl rozvíjalo
jeho ekonomické názory a malo zásadný vplyv na povojnové formovanie ekonomickej
a politickej teórie na Západe.
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lov medzi rozličnými politickými i hospodárskymi systémami a krajinami v priebehu času. V tejto súvislosti boli zaujímavé názory amerického
politika a politológa poľského pôvodu Zbigniewa Brzezinskeho (1928 –
2017), angažujúceho sa od 60. a v priebehu 70. i 80. rokov za zblíženie kapitalistických a socialistických krajín a ich mierovú koexistenciu, no len za
predpokladu dodržiavania občianskych a náboženských práv na Východe.
Kardinálny nedostatok socializmu spočíval vo fakte, že v tomto systéme
neexistovala politická ani hospodárska demokracia, preto ho bolo potrebné reformovať alebo aspoň mu nasadiť „ľudskú tvár“, ako sa o to v roku
1968 v Československu pokúsil hlavný politický predstaviteľ Pražskej jari
Alexander Dubček.24 Na tieto politické snaženia reagoval český pôvodne
marxistický ekonóm a politik židovského pôvodu Ota Šik (1919 – 2004),
ktorý sa, ako tvorca hospodárskych reforiem počas obrodného procesu
v 60. rokoch v ČSR, aj za aktívnej spolupráce Eugena Löbla, pokúšal transformovať zaostávajúcu socialistickú ekonomiku tým, že štátne zásahy by
v hrubých obrysoch určovali iba základné smerovanie v makroekonomickej
oblasti, kým jednotlivé podniky by prispôsobovali svoju výrobu domácemu a zahraničnému trhu. Ota Šik sa teda tiež pokúšal o kompromis medzi fungovaním socialistického plánovania a kapitalizmom voľného trhu.

24 Alexander Dubček (1921 – 1992), generačný rovesník Štefana Boleslava Romana,
bol československý politik, štátnik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari, ktorý vo funkcii prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa roku
1968 presadzoval reformnú politiku známu ako „socializmus s ľudskou tvárou“, čo na
podnet Moskvy a sovietskeho vodcu L. I. Brežneva násilne zlikvidovala okupácia ČSR
vojskami Varšavskej zmluvy.
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Zodpovedná spoločnosť, preferovaná Štefanom B. Romanom a Egenom
Löblom, odmietala kolektivizmus socializmu a individualizmus kapitalizmu, pričom hospodárska demokracia sa mala zabezpečovať účasťou pracujúcich na riadení podnikov a firiem prostredníctvom ich volených zástupcov
do správnych, dozorných a riaditeľských rád, ako aj v odborárskej rovine
pri koncipovaní kolektívnych pracovných zmlúv. Ak by išlo o akcionárske
alebo účastinné spoločnosti, mali by sa stať akcionármi, resp. účastinármi
aj zamestnanci. Tieto vlastnícke vzťahy si vyžadujú kvalitne vypracovanú hospodársku legislatívu, akceptujúcu zásady hospodárskej demokracie.
Zodpovedná spoločnosť bola postavená na stabilizácii cien, ekológii a plnej
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zamestnanosti, čo sa aj umelo praktizovalo v socialistickom hospodárstve.

Vedomostná (znalostná), resp. fungujúca spoločnosť
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Na povojnové liberalistické a konzervatívne politické i ekonomické
teórie sa reagovalo aj vznikom a etablovaním nových charakteristík spoločnosti, resp. spoločensko-ekonomických formácií. Na úlohu moderného
podnikového manažmentu poukázal rakúsko-americký ekonomický mysliteľ, politológ a sociológ Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005). Vychádzal
z premisy, že ľudia sú najcennejším zdrojom organizácií, pričom upozorňoval na tvorivosť človeka. Aj Drucker prognózoval vývoj tzv. tretej cesty
založenej na prvkoch postkapitalistickej a neosocialistickej spoločnosti
v dôsledku rozvoja vedomostí, preto zaviedol jej prívlastok vedomostná,
resp. znalostná alebo fungujúca spoločnosť.25 Podľa Druckera začala vznikať po druhej svetovej vojne a existencia vedomostnej spoločnosti by sa
mala zakončiť v dekáde rokov 2010 až 2020. Drucker sa domnieval, že
vedomostné predpoklady by mali dominovať predovšetkým v manažmentoch vo svetových obchodných centrách ako globalizačných stimulátoroch
organicky integrovanej celosvetovej hospodárskej sústavy predovšetkým
v oblasti priemyslu a bankovníctva. V tejto súvislosti upozorňoval na význam medzinárodnej a celosvetovej hospodárskej a finančnej spolupráce,
postavenie Svetovej banky a rešpektovanie jej odporúčaní, čo považoval za
dôležité pre vypracovanie prognóz svetového globálneho hospodárstva. Peter F. Drucker, ktorý poznal a komentoval aj teóriu zodpovednej spoločnosti
i jej knižné spracovanie, napr. na margo podobne zameranej Löblovej úvahy
Humanomics – hospodárstvo slúžiace človeku poznamenal: „Konečne humanistická ekonómia – pomarxistická a pokeynesovská ekonómia – ktorá
jednoznačne vyzdvihuje ľudského ducha a ľudské vedomosti. Je to tak významná kniha, že musí zanechať hlboký a trvalý vplyv“.26

25 DRUCKER, Peter Ferdinand: Fungující společnost: vybrané eseje o spoločenství,
společnosti a politickém systému (z angl. originálu preložila Irena Grusová a Pavel
Medek). Praha: Management Press, 2004, 1. vyd., 242 s. ISBN 80-7261-098-8.
26 ROMAN, Štefan B. – LÖBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť, 1983, s. 249.
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Fotografia obalu Zodpovednej spoločnosti Štefana Romana
a Eugena Löbla (1977, New York). Zdroj: knižnica KM MS

Otvorená (liberálna) spoločnosť

27 Nadácia F. A. Hayeka ako nezávislá a apolitická organizácia bola založená skupinou slovenských liberálne orientovaných ekonómov roku 1991 v Bratislave. Dostupné
na internete: https://www.hayek.sk/prehlad/
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S obranou klasického liberalizmu smithovského typu založeného
na tzv. neviditeľnej ruke a kritike socializmu sa po roku 1945 preslávil rakúsko-britský ekonóm a filozof politiky židovského pôvodu Friedrich August von Hayek (1899 – 1992), roku 1947 zakladateľ spoločnosti Mont Pelerin Society (MPS) na podporu liberalisticky orientovaných učencov z viacerých oblastí vedy, najmä ekonómie, aj založením medzinárodného inštitútu
a národných nadácii.27 V roku 1974 sa stal Hayek nositeľom Nobelovej ceny
za ekonómiu. Ďalší rakúsky filozof židovského pôvodu Karl Raimond Popper (1902 – 1994) sa venoval logike, fyzike, biológii, sociológii a politológii. Popper ako generačný súpútnik Hayeka bol zakladateľom moderného liberalizmu a propagátorom otvorenej spoločnosti. Jej princípy ďalej
rozvíja a propaguje Popperov žiak George Soros (vlastným menom György Schwartz, nar. roku 1930 v Budapešti). Tento americký finančník (jeho
majetok sa podľa časopisu Forbes roku 2021 odhadoval na 8,6 miliardy
amerických dolárov, čo je asi pätnástina čiastky, ktorú naakumuloval Štefan
Boleslav Roman) a filantrop židovského pôvodu pochádzajúci z Maďarska
sa venuje filozofii a literárnej činnosti. V roku 1993 G. Soros založil Open
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Society Institute (OSI) a Soros Fundation, resp. Open Society Fund (SF).
Hlavnou cestou k vytvoreniu otvorenej spoločnosti založenej na liberalizme
je podľa Sorosa predovšetkým rešpektovanie, rozširovanie a dodržiavanie
ľudských práv a občianskych slobôd. Po páde komunistických režimov na
prelome 20. a 21. storočia myšlienky liberálnej otvorenej spoločnosti najviac rezonovali a Sorosove aktivity sa predovšetkým týkali stredoeurópskeho priestoru, pričom živnú pôdu našli najmä v jeho rodnom Maďarsku a na
Slovensku, kde dominovali až do vypuknutia globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 až 2008 a prakticky zanikli po roku 2015 v súvislosti s migračnou
krízou v Európe. Koncepcia zodpovednej spoločnosti, predložená Štefanom
Boleslavom Romanom a Eugenom Löblom, ako konzervatívna alternatíva
otvorenej spoločnosti mala za cieľ konkurovať rozmachu klasického i moderného liberalizmu. Tvorcovia koncepcie zodpovednej spoločnosti zomreli tesne pred pádom komunistického bloku (Löbl roku 1987, Roman roku
1988), a preto za železnou oponou bolo a zostalo ich dielo prakticky do
dnešných dní nepoznané, vrátane ich rodného Slovenska.28 Aj na Západe sa
na teóriu zodpovednej spoločnosti a tzv. tretiu cestu po páde komunizmu
zabudlo, ako to už v roku 1983 na margo slovenského vydania Romanovej
a Löblovej práce prorokoval Imrich Kružliak: „Myšlienky a konkrétne uzávery tejto jedinečnej knihy, s akou doteraz nepredstúpil pred západnú verejnosť žiadny priemyselný podnikateľ ani marxistický exulantský ekonóm, sú
tak revolučne nové, že zástancovia doterajších ekonomických teórií budú
knihu buď zúrivo kritizovať, alebo sa budú snažiť zamlčať jej myšlienky.
Treba s tým rátať o to viac, že za súčasnú svetovú krízu robí zodpovedných
nielen teoretikov marxizmu, ale aj teoretikov kapitalizmu. A okrem toho, že
v kríze sa zvíja rovnako Západ i Východ, aj keď to rovnako nepriznávajú“.29
Žiaľ, aj dnes pri storočnici narodenia Š. B. Romana musíme s ľútosťou konštatovať, že Kružliakove prorocké vízie sa v negatívnom zmysle do bodky
vyplnili. Na Slovensku publikáciu s rovnomenným názvom Zodpovedná
spoločnosť a podtitulom Alternatívna ekonomika, priama demokracia a ko28 V knižniciach v Slovenskej republike sa nachádzajú len štyri exempláre slovenského prekladu knihy Zodpovedná spoločnosť, vydaného zásluhou Svetového kongresu
Slovákov roku 1983 v Toronte. Aj Slovenská národná knižnica v Martine má vo svojich fondoch iba jeden konzervačný simplikát (SC 77 828) tohto diela Š. B. Romana
a E. Löbla.
29 ROMAN, Štefan B. – LÖBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť, 1983, s. 257.
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munity ako cesty k spravodlivej spoločnosti vydal roku 2010 ekonóm David
Sulík,30 ale svojím obsahom o budovaní duchovnej (orientálne chápanej)
slobody, prirodzenej ekonomiky a bahájskej celosvetovej správy, skladajúcej sa z občín alebo rodových osád či komunít aj v perspektíve Európskej
únie je úplne odlišná a tiež rozsahom bola o polovicu menšia než pôvodná Romanova a Löblova kniha. Tá sa v Sulíkovej publikácii, samozrejme,
neuvádza ani v zozname použitej literatúry. David Sulík ako alternatívny
ekonóm a publicista sa totiž hlási k predstaviteľom i myšlienkam waldorfskej školy a pedagogiky založenej na kontroverznej antropozofii a teozofii,31
ktoré sú v absolútnom ideovom rozpore so židovsko-kresťanským učením.

Zodpovedná spoločnosť ako tzv. tretia cesta

30 SULÍK, David: Zodpovedná spoločnosť. Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cesta k spravodlivej spoločnosti. Bratislava: Vladislav Stanko,
2010, 1. vyd., 145 s. ISBN 978-80-970399-0-5.
31 ŠEBEJ, František: Antropozofia a škola, bludov stodola. In: Týždeň, 23. 10. 2006,
č. 43.

32 Remarks by Dr. Eugen Loebl the Slovak World Congress, Washington, May 1978.
Washingron: Slovak World Congress, 1978.
33 Štefan B. Roman – človek v rozdvojenom svete/man in divided world (doslov Felix
J. LITVA). Cambridge (Ont.): Dobrá kniha, 1981, 1. vyd., 156 s. ISBN 092150-61-6.
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Počas studenej vojny a jej vyvrcholenia v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď sa v tieni vojnovej nukleárnej hrozby odohrával vyostrený veľmocenský zápas medzi USA a ZSSR, resp. kapitalistickým blokom západných
demokracií a prosovietskymi krajinami socialistickej sústavy s totalitnými
komunistickými režimami, sa súperenie prenášalo z politickej aj do ekonomickej roviny a oblasti ľudsko-občianskych práv. V celosvetovo zlej situácii
zbrojárskych pretekov v tomto období postihla západný a rovnako východný blok hlboká hospodárska recesia, ktorú umocňovala aj prvá veľká ropná
kríza. V tejto zložitej situácii začali v exile funkcionársky na pôde Svetového kongresu Slovákov spolupracovať Štefan Boleslav Roman a Eugen
Löbl, ktorý sa stal kongresovým podpredsedom a ekonomickým poradcom
predsedu. Ich spoločné stretnutia sa okrem funkcionárskych aktivít32 týkali
aj rozhovorov na rozličné témy, vrátane ťaživých súvekých svetových politických a hospodárskych pomerov a problémov.33 Roman ako čelný pred-
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staviteľ kapitalistického podnikania a Löbl ako bývalý popredný marxistický teoretik sa usilovali poukázať na nedostatky kapitalizmu i socializmu,
pričom sa pridali k hľadačom tzv. tretej cesty, ako boli v oblasti filozofie,
ekonomiky a politiky J. K. Galbraith, P. F. Drucker, O. Šik či Z. Brzezinski.
Už názvy druhého anglického a nemeckého vydania Romanovej a Löblovej
knihy Zodpovedná spoločnosť roku 1979, resp. roku 198334 hovorili o nej
ako o alternatíve voči jestvujúcemu kapitalizmu i socializmu, zároveň ju autori prezentovali v pozícii perspektívnej tretej cesty zo súvekej krízy, ktorá
postihla krajiny kapitalistickej aj socialistickej sústavy. Roman i Löbl teda
na jednej strane nepreferovali ani tržný hospodársky systém kapitalizmu
a jeho liberálne tendencie, zároveň však na druhej strane striktne odmietali
socializmus a marxistickú politickú ekonómiu. Dôraz kládli hlavne na humanizáciu v oblasti ekonomických vzťahov, no súčasne predostreli aj novú
koncepciu riešenia menových, cenových, úverových, výdavkových, pôžičkových, finančných a daňových otázok, pričom v podstate išlo o kompromis
medzi tržným a plánovaným hospodárstvom, ako nóvum sa zdôrazňovali aj
ekologické aspekty.

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Nábožensko-filozofický základ zodpovednej spoločnosti
Pre vývoj ľudskej spoločnosti je symptomatická kultúrna kontinuita, determinovaná v západnej civilizácii vývojom demokratických princípov,
duchovného a intelektuálneho života, ktorý je založený na dodržiavaní etických noriem tzv. „vyššieho princípu morálneho“. Z tohto dôvodu historickokultúrnej kontinuity nábožensko-filozofický základ budovania a existencie
zodpovednej spoločnosti tvorí podľa jej autorov Š. B. Romana a E. Löbla premietnutie etických hodnôt židovsko-kresťanského učenia do princípov hospodárskeho myslenia a praxe. Humánne orientovaná zodpovedná
spoločnosť si preto predovšetkým vyžaduje akceptovanie starého i nového
34 ROMAN, Stephen – LÖEBL, Eugen: Alternative to Communism and Capitalism: Tthe Responsible Society. New Dehli: Abhinau Publications, 1979, 305 s. ISBN
9788170170877; LEOBL, Eugen – ROMAN, Stephen: Verantwortungsgesellschaft:
der Ausweg aus der Krise. München: Wirtschafftsverlag Langen – Müller/Herbig,
1983. ISBN 3-7844-7120-X.
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biblického prikázania hovoriacieho o tom, aby človek miloval svojho blížneho tak, ako miluje sám seba.35 V istom smere Roman a Löbl vychádzali
aj z učenia populárneho nemeckého kresťanského rímskokatolíckeho teológa a náboženského spisovateľa talianskeho pôvodu Romana Gaurdiniho
(1885 – 1968), ktorý v oblasti náboženskej filozofie pristupuje k človeku ako
osobe s jedinečne daným a neopakovateľným životom.36 Tento náboženský
ideál a názory na postavenie človeka v spoločnosti sa musia odraziť v novej
ekonomickej teórii a praxi, pričom silné humanistické nazeranie je potrebné
dostať do centra pozornosti ťažko riešiteľných súvekých sociálno-ekonomických problémov. Prednostne sa treba zamerať na mysliaceho a tvorivého
človeka, ako aj na uspokojovanie jeho duchovných potrieb, preto hospodárstvo zodpovednej spoločnosti vytvára adekvátne podmienky, investuje a poskytuje primerané prostriedky do rozvoja vedy, vzdelanosti a kultúry. Popri
humanistických ideáloch zodpovedná spoločnosť kladie dôraz aj na oblasť
aplikovania hospodárskej demokracie, ktorá by sa odrazila i v procese riadenia takých inštitúcií, ako sú vlády, banky, mamutie priemyselné a obchodné spoločnosti, resp. nadnárodné a medzinárodne korporácie. Humanizácia
ekonomiky na čele s kreatívnym, mysliacim a tvorivým človekom by sa
mala realizovať aj z toho dôvodu, že hospodárstvo vo svojej podstate pripomína ľudský organizmus, tvrdia obhajcovia zodpovednej spoločnosti.
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Kontext, koncepcia a piliere zodpovednej spoločnosti

35 Druhá kniha Mojžišova Exodus 20, 16 – 17 a Piata kniha Mojžišova Deuteronómium 5, 20 – 21; Evanjelium podľa sv. Marka, verš 12/31 a Evanjelium podľa
sv. Lukáša, verš 10/27; Katolícke desatoro 8 – 10. Prikázania o rešpektovaní a milovaní svojich blížnych zo Starého i Nového zákona implementované v katolíckom
katechizme symbolizujú židovsko-kresťanský svetonázor, ako ho ponímali a prezentovali žid Eugen Löbl a hlboko veriaci gréckokatolík Štefan B. Roman, pričom na nich
stavali myšlienkovú pointu zodpovednej spoločnosti.
36 HANUS, Ladislav: Romano Guardini. Mysliteľ a pedagóg storočia. Bratislava:
Lúč, 1994, 204 s. ISBN 80-7114-124-0.
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V ekonomickej oblasti bola zodpovedná spoločnosť postavená na
troch základných pilieroch, ktoré spočívajú v praktizovaní plnej zamestnanosti, dlhodobom zotrvaní na stabilných cenách a preferovaní zdravého životného prostredia, čo v roku 1977 vyznievalo ako temer utopistická vízia

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

38

vzdialenej budúcnosti. V tejto súvislosti Romanov a Löblov koncept zodpovednej spoločnosti kontextovo vznikal nielen v tieni politicky a ideologicky bipolárne rozdeleného a znepriateleného sveta, ale aj počas a na pozadí
hospodárskej recesie v sedemdesiatych rokoch, ktorú zvýrazňovala ropná
kríza a prvé veľké i známe ekologické katastrofy (len niekoľko mesiacov po
vydaní knihy The Responsible Society v marci 1978 z havarovaného tankeru
Amoco Cadiz unikli desaťtisíce litrov surovej ropy a nafty v prielive La
Manche, ktoré mali devastačný účinok na atlantické pobrežie Francúzska
a následky tejto ekologickej katastrofy nie sú úplne odstránené do dneška). Z tohto dôvodu vyniká prezieravosť i veľkosť myšlienok a osobnosti
Štefana Boleslava Romana, ktorý ako „uránový kráľ“, naftársky a uhoľný
magnát išiel v podstate proti svojmu biznisu a ekonomickým záujmom, keď
presadzoval zásadnú zmenu energetickej politiky a propagoval jej ekologické alternatívy prospešné životnému prostrediu. Zodpovedná spoločnosť by
teda mala byť spoločenský systém alebo spoločensko-ekonomická formácia
bez nezamestnanosti, bez inflácie a bez ekologických katastrof. Ide o ľudskú
spoločnosť založenú na humanizme, spravodlivosti, produktívnosti a tvorivosti. Rovnako dôležité sú pre ňu tiež tézy o spravodlivej deľbe zisku
ako súlade medzi kapitálom a prácou. Vážnu rolu v tejto koncepcii hrajú
aj bankovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo, najmä vo sfére úverov a daní.
Nový element predstavoval pohľad na ľudské zdroje a kvalitné manažérstvo i celkové preferovanie vzdelanosti, čo si vyslúžilo pozitívne reakcie
P. F. Druckera.

Formálna štruktúra a pointa knihy Zodpovedná spoločnosť
Kniha Štefana Boleslava Romana a Eugena Löbla Zodpovedná spoločnosť, v slovenskom preklade z roku 1983, z formálneho hľadiska obsahuje predslov, krédo a úvod, po ktorých nasleduje ako jadro práce dvanásť
kapitol,37 na záver sú uverejnené ohlasy na prácu a krátke biografie oboch jej
autorov. Už v úvode sa zdôrazňuje, že hospodárska teória kapitalizmu vytvo37 Názvy kapitol v knihe Zodpovedná spoločnosť: 1. Ekonómia a zdravý rozum;
2. Podstata hospodárstva a ekonómie; 3. Priemyselná revolúcia; 4. Vedecko-technická
revolúcia; 5. Skutočná funkcia peňazí; 6. Vládne pôžičky a vládne výdavky; 7. Stabilná cenová úroveň; 8. Zastaraný daňový systém; 9. Deľba zisku; 10. Kapitalizmus alebo
socializmus? 11. Dva nové javy; 12. V ústrety zodpovednej spoločnosti.
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rená škótskym filozofom a sociológom Adamom Smithom (1723 – 1790),
politicky zodpovedajúca princípom liberálnej demokracie, sa prioritne zakladala na pôsobení akoby všemocnej neviditeľnej ruky trhu38 a súkromnom
vlastníctve, ako aj na slobodnom obchode a podnikaní. Hospodárska teória
socializmu, ktorej autorom je nemecký filozof, ekonóm a ideológ komunistického hnutia židovského pôvodu Karol Marx (1818 – 1883), zasa kládla
dôraz na kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, triedny boj, nastolenie diktatúry proletariátu a mylne predpokladala, že socializmus ako nový
politický a spoločensko-hospodársky systém v konečnom dôsledku zvíťazí
a nahradí starší kapitalizmus. Roman a Löbl absolútne nedôverovali komunizmu ani socializmu, ale zároveň podrobili kritike i kapitalizmus, pričom
pointa zodpovednej spoločnosti spočívala podľa nich v plnej zamestnanosti,
stabilných cenách a ekologických zdrojoch energie.

Plná zamestnanosť

38 Neviditeľná ruka alebo neviditeľná ruka trhu je pojem, ktorý zaviedol ekonóm
Adam Smith na opis samoregulácie voľného trhu prostredníctvom konkurencie ponuky a dopytu a skutočnosti, že všetci účastníci trhu sa snažia o maximalizáciu svojho
zisku.

39 MACHÁČEK, Ladislav a kol.: Mládež a nezamestnanosť v Európe. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, 111 s. ISBN 80-85544-18-0; tenže: Dlhodobo nezamestnaná mládež v Európe a na Slovensku. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť
SAV, 1998, 80 s. ISBN 80-85544-22-9.
40 SCHRAGGEOVÁ, Milica: Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach. Nové
Zámky: Psychoprof, 2011, 1. vyd., 115 s. ISBN 978-80-89322-08-4.
41 MOTHANA, Obadi Saleh a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej
akadémie vied, 2011, 1. vyd., 261 s. ISBN 978-80-7144-185-4.
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Množstvo ľudí v kapitalizme, najmä v období kríz, nemá prácu
a predovšetkým je nebezpečné, keď mládež vyrastá v podmienkach nezamestnanosti a stave beznádeje,39 čo sa týka predovšetkým absolventov vysokých a stredných škôl. V takejto nezodpovednej spoločnosti potom prevláda
neistota, akoby svet a život ľudí bol zbavený ideálov,40 hodnôt a perspektív.
Jediným prostriedkom ako riešiť tento spoločenský neduh a chronické či
cyklické zlyhávanie konvenčnej liberálnej ekonómie kapitalizmu41 je plná
zamestnanosť. Čo sa jej týka, musí byť stopercentná preto, lebo osnova-
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telia zodpovednej spoločnosti odmietali liberalistické teórie o akceptovaní
čo i len štvorpercentnej nezamestnanosti ako konkurenčného a motivačného
faktora v oblasti pracovnej sily. Ľudia bez práce sú pre zodpovednú spoločnosť jednoducho neprijateľný fakt a zbytočná sociálna záťaž, pretože vo
veľkých ekonomikách aj pri malých percentách nezamestnaných ide o státisíce a milióny konkrétnych ľudských osudov a často aj osobných tragédií doliehajúcich na každého takto ekonomicky nečinného a postihnutého
človeka, ktorý by mal mať aj prirodzené právo na prácu. Aspekt nezamestnanosti, s rešpektovaním kultúrnej kontinuity a duchovných hodnôt židovsko-kresťanského náboženstva vo vývoji západnej civilizácie, vyrieši len
koncept zodpovednej spoločnosti ako kvalitatívne vyššej sociálno-ekonomickej formácie, ktorá zabezpečí vysokú životnú úroveň všetkých svojich
členov aj prostredníctvom ich zamestnanosti. Nezodpovedná politika najmä
v oblasti sociálnej starostlivosti, determinovanej z veľkej časti práve nezamestnanosťou, vážne poškodzuje hospodársky systém, pretože rozdiel medzi mzdou za prácu a podporou v nezamestnanosti je minimálny. Sociálna
pomoc a dávky v nezamestnanosti by mali byť adresované iba tým vrstvám
obyvateľstva, ktoré žijú pod oficiálnou hranicou chudoby. Keďže sociálna starostlivosť sa financuje z daní, stáva sa obrovskou finančnou záťažou
v oblasti vládnych výdavkov a v konečnom dôsledku všetkých daňových
platcov. Aj z tohto dôvodu je treba všestranne podporovať zamestnanosť, ale
tiež aj oceňovať všetky pracovné, resp. zamestnanecké iniciatívy a vytvárať
adekvátne podmienky pre rozvoj vzdelávania a tvorivého intelektu pracujúcich. Nezamestnanosť spôsobuje aj inflácia,42 pričom jednou z jej ďalších
dôsledkov sú stále sa zvyšujúce dane a hlavne ceny.

Stabilné ceny a úverová politika
Súčasťou fungovania zodpovednej spoločnosti sú popri plnej zamestnanosti stabilné ceny. Jedinou cestou pre rozvoj hospodárstva je premyslená a zodpovedná menová, banková a hlavne úverová politika, ktorá sa
realizuje prostredníctvom komerčných bánk za dozoru národnej a Svetovej
42 ČAPLÁROVÁ, Aneta – MARTINCOVÁ, Marta: Inflácia, nezamestnanosť
a ľudský kapitál : teoretické a praktické problémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014,
1. vyd., 130 s. ISBN 978-80-8168-024-3.
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Deľba zisku ako súčasť stabilizácie cien
Deľba zisku musí tiež zahrňovať a obsahovať etický princíp, pričom odmena za prácu by mala byť priamo úmerná významu jej spoločenskej
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banky. Za stabilitu cien a kúpnu silu v plnom rozsahu zodpovedajú vlády.
Ceny tovarov a služieb určujú kúpnu silu obyvateľstva a sú závislé od jeho
príjmov. Reálne mzdy však môže zvýšiť iba produktivita práce a jej rast,
ale za predpokladu existencie stabilných cien. Direktívne sa stanovuje len
horná hranica cien, ktorá spoločne so spravodlivou deľbou zisku a kvalitou
tovarov je podmienkou stabilných cien. V cenách sa odráža konkurencia na
trhu, pričom prioritne musí ísť o trh spotrebiteľov, a nie výrobcov. Treba
zabezpečiť i demokratizáciu cien pre stredné a nižšie vrstvy. Stabilné ceny
vo všeobecnosti, okrem ekonomických hľadísk, by mali zahrňovať a rešpektovať aj etický aspekt a spĺňať morálne normy. K stabilizácii cien aktívne prispievajú predovšetkým hospodárske úvery ako katalyzátor ďalšieho
rozvoja priemyselnej výroby a vedecko-technického napredovania. Peniaze,
resp. kapitál sa dá získavať, doplniť a rozširovať finančnými úvermi prostredníctvom platobných príkazov, zabezpečujúcich rozmach hospodárskej
výkonnosti. Účelné využitie a správne nastavenie úverov pomáha stabilizovať platobný styk a celý sociálno-ekonomický systém. Týmto spôsobom
samotné úvery, okrem peňažnej a bankovej, plnia aj hospodársku funkciu,
pretože pri nich v podstate ide iba o vykonávanie automatizovaných administratívnych účtovných záznamov. Nie je dôležitá ani finančná výška
úveru, ale priorita spočíva v tom, na aký účel sa použije. Menová politika tvorí jeden z kľúčových problémov moderného hospodárstva, v ktorom
úvery fungujú ako investičný kapitál a platobný prostriedok. Limitovanie
úverov má negatívny vplyv na trh, lebo od nich a ich frekvencie, intenzity
a najmä širokého aplikovania závisí fungovanie hospodárstva zodpovednej
spoločnosti. Úverovanie nie je výlučne len záležitosťou makroekonómie, no
rovnako vhodné sa javí aj pre rozvoj hospodárskej činnosti stredných a malých podnikov, predovšetkým v oblasti stavebníctva. Aby veľkým podnikateľským subjektom dokázali konkurovať aj stredné a malé firmy, je nutné
ich primerane úverovo subvencovať.

závažnosti. Inflácia ohrozuje predovšetkým ľudí s fixným príjmom, ako sú
napr. dôchodcovia, a znižuje ich životné štandardy. V tejto súvislosti proti
inflácii pôsobia faktory, spočívajúce na báze fungujúceho trhu a deľby práce,
ako aj ich vzájomnej kombinácie. Stabilné ceny sú výsledkom adekvátnej
deľby práce a súčasne deľby zisku, čo zabezpečuje na základe humánnych
aspektov sociálnu spravodlivosť. Zvyšovanie miezd a odmien je tiež determinované deľbou práce a zisku, pričom jeho nárast spoľahlivo zabezpečuje
faktor plnej zamestnanosti a stabilných cien. Zisk síce slúži ako základný
motív hospodárskej činnosti, ale okrem ekonomického zreteľa musí mať aj
morálny rozmer. Humánne hospodárstvo preto nie je modernou potopou,
no malo by sa stať prirodzeným výsledkom súladu medzi kapitálom a prácou, ako aj odstraňovať atmosféru strachu, neistoty a rozbrojov, čo dominuje v procese budovania zodpovednej spoločnosti. Zavedenie deľby zisku je
závislé od produktivity práce, pričom spoločne so správne nastaveným úverovým a daňovým systémom sa musia zodpovedne využívať aj investície.
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Vládne pôžičky a výdavky a daňová politika
Vládne pôžičky a výdavky v dlhodobom horizonte spôsobujú infláciu a opätovne iniciujú hospodársku stagnáciu, recesiu a krízy, ako aj
nezamestnanosť. Vládne pôžičky majú finančne zabezpečovať nevyhnutné
vládne výdavky, ale len v tom prípade, ak sú splatené staré pôžičky, aby sa
príliš nekumulovali a nezvyšovalo sa celkové zadlžovanie. Súčasne musí
byť presne určené využitie pôžičiek a rigorózne stanovená efektivita úverov. Hospodárske programy sú závislé od štátnych, regionálnych a lokálnych projektov, preto pôžičky je v rámci nich nutné zmysluplne, efektne
a striktne určiť napr. na rekvalifikácie, vedecký výskum a vzdelanie, ale tiež
na získavanie nových energetických zdrojov a celkové šetrenie energie, pričom sa má predovšetkým využívať jej zelená alternatíva. Výsledkom nemusí byť okamžitý rast hrubého národného produktu, ale prioritná je jeho
správna štrukturalizácia ako perspektívny vklad do budúceho hospodárskeho rozvoja. Aby sa zabránilo plytvaniu peňazí formou vládnych výdavkov
a pôžičiek, musia sa stať návrhy štátneho rozpočtu súčasťou volebných
programov politických strán, resp. podliehať schváleniu voličov už v pred-
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volebnom období. Morálne aspekty treba aplikovať tiež pri spravodlivom
delení zisku. Stabilita meny a cien sa dá posilniť aj správnou daňovou politikou a daňovými opatreniami. V tejto súvislosti sa odporúča odstránenie
akýchkoľvek daňových úľav alebo prázdnin a navrhujú sa prísne postihy pre
tých, ktorí sa vyhýbajú riadnemu plateniu daní. V podnikovej sfére by malo
prísť k zníženiu daní zo zisku, ale na druhej strane je treba na princípe solidárnosti zvýšiť daň z príjmu od najbohatších ľudí s vysokými príjmami aj za
pomoci tzv. milionárskej dane, čo odporuje zaužívanej liberalistickej teórii
o rovnej dani ako údajne demokratickom i spravodlivom nástroji. V daňovej
oblasti sa v zodpovednej spoločnosti ďalej vyššia spotrebná daň uplatňuje
i na také komodity, ako sú alkohol, tabakové výrobky či luxusný tovar a na
nadštandardné služby. Spotrebné dane by mali vykryť reálne náklady a doplniť daňový systém. Je žiaduce, aby existoval konsenzus aj medzi priamymi a nepriamymi daňami, z ktorých by sa akumulovali napr. prostriedky na
vzdelávacie, sociálne a kultúrne fondy či programy.
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Humánne orientované hospodárstvo

43 Joan Violet Robinsonová, rod. Mauriceová (1903 – 1983) bola britská postkeynesiánska ekonómka, ktorá sa vo svojich početných teoretických dielach o modernej
ekonómii ako spoločenskej náuke usilovala v nej analyzovať a etablovať popri prírodovedeckých metódach aj prvky z oblasti skúmania humanitných vied.
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Humánna orientácia hospodárstva, ako to teoreticky anticipovala
už Joan Violet Robinsonová,43 vrátane kvalitného a vzdelaného manažmentu s organizačnými schopnosťami, a jeho rozvojová perspektíva si v rámci
zodpovednej spoločnosti stanovuje tri hlavné podmienky, a to sú: udržiavanie stabilných cien, zavedenie plnej zamestnanosti a aplikáciu ekologických
riešení. Ľudská práca a dôstojnosť človeka zabezpečuje spravodlivý podiel
na deľbe zisku, čo by mali rešpektovať aj medzinárodné priemyselné a obchodné združenia. Za stav a vývoj ľudskej spoločnosti sú zodpovední všet-
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ci jej členovia. V tomto smere by mal dominovať humánny pohľad, ktorý
spoločnosť charakterizuje ako sústavu mysliacich ľudských bytostí, kde je
prítomná os myslenie – tvorivosť – práca – zodpovednosť. Zodpovedná spoločnosť sa preto opiera o premisu, že „človek nie je bezmocne podriadený
ekonomickým zákonom, ale naopak, je za ne zodpovedný“.44 Preto sa od
každého človeka vyžadovala „osobná zodpovednosť ako jedna zo základných hodnôt západnej civilizácie“.45 Teória a vízia na konzervativizme organizovanej zodpovednej spoločnosti nepreferovala ani tržný hospodársky
systém kapitalizmu a jeho liberálne vývojové tendencie, no zároveň striktne
odmietala kolektivizmus socializmu, sociálnodemokratickú a marxistickú
politickú ekonómiu. Dôraz kládla na humanizáciu v oblasti ekonomických
vzťahov, zároveň predostrela novú koncepciu riešenia daňových, menových
a najmä cenových otázok, ale tiež úverov, vládnych výdavkov a pôžičiek
i princíp nezadlžovania sa, ako kompromis medzi tržným a plánovaným
hospodárstvom, pričom v neposlednom rade zdôrazňovala aj význam ekologických aspektov. Budovanie humánnej a zodpovednej spoločnosti bolo
založené na konzervatívnych hodnotách a vychádzalo z tradície židovskokresťanského učenia. Možno asi oprávnene ľutovať, že s fyzickou smrťou
jej autorov (roku 1987, resp. 1988) a spoločne s následným pádom železnej
opony (roku 1989) upadla do zabudnutia aj koncepcia zodpovednej spoločnosti, podobne ako samotní jej tvorcovia. Bola to obrovská škoda, lebo
v predtuche týchto zásadných zmien, ako poznamenal E. Löbl – „Roman
pracuje aj na premietnutí tejto teórie do praxe slobodného Slovenska a pripravuje sa štúdia, ktorá by mohla slúžiť našim národohospodárom ako príspevok k diskusii o prekonaní marxistického ekonomického myslenia a praxe, a ako zapojiť slovenské hospodárstvo do západného hospodárstva“.46
Koncept zodpovednej spoločnosti si pripomíname pri okrúhlom jubileu narodenia Štefana Boleslava Romana, jednej z najvýznamnejších postáv sve44 NOVAK, Michael: Dnešný svet... (inc.). In: ROMAN, Štefan B. – LOEBL,
Eugen: Zodpovedná spoločnosť. 1983, s. 7.
45 ROMAN, Štefan B. – LÖEBL, Eugen: Zodpovedná spoločnosť. 1983,
s. 140.
46 LÖBL, Eugen: Ekonomicko-politické náhľady Š. B. Romana. In: Štefan B. Roman
– človek v rozdvojenom svete/man in divided world, 1981, s. 59.
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tovej ekonomiky druhej polovice 20. storočia, ale aj humanistu, mysliteľa,
kresťanského aktivistu a predstaviteľa moderných foriem filantropie.

Záver

47 Joseph Papin (1914 – 1982), SJ, roku 1946 emigroval zo Slovenska do USA, kde
prednášal ako profesor filozofiu a teológiu na viacerých vysokých školách a univerzitách (Lisle, Chicago, South Bend, Villanova), bol aj zakladateľom Slovak Joseph
Papin Library, v ktorej vydal 35 knižných titulov.

48 PAPIN, Joseph: Profil Štefana B. Romana a Svetový Kongres Slovákov, 1971,
s. 12.
49 NOVAK, Michael: Dnešný svet... (inc.). In: ROMAN, Štefan B. – LÖBL, Eugen:
Zodpovedná spoločnosť, 1983, s. 7.
50 LÖBL, Eugen: c. š., s. 64.
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Sté výročie narodenia kanadského priemyselníka a filantropa slovenského pôvodu Štefana Boleslava Romana je vzácnou príležitosťou, aby
sme, okrem jeho všeobecne známych podnikateľských a krajanských aktivít, i v širšom európskom kontexte a priestore upozornili na prínos tejto
významnej svetovej postavy v oblasti rozvoja ekonomickej teórie. Jej význam zhodnotil Joseph Papin47 slovami: „Či Romanova filozofia ekonómie
prejde do dejín myslenia Slovenska, je otázka budúcnosti. Prešla do dejín
Kanady. Zaznačili ju kanadské, anglické a slovenské noviny, hovorili o tom
rozhlas i televízie“.48 V tejto súvislosti sa Š. B. Roman zásadne podieľal
na tvorbe koncepcie zodpovednej spoločnosti spracovanej aj v rovnomennej
knihe, o ktorej sa ešte roku 1983 M. Novak domnieval, že ide o „akýsi druh
koperníkovskej revolúcie v hospodárskom myslení“,49 pričom ide o mimoriadne pozitívne silný hodnotiaci argument. „Romanova teória, vyjadrená
v knihe Zodpovedná spoločnosť, odmieta pseudovedeckosť aplikovaných
teórií a robí ich zodpovednými za hospodárske krízy na Západe i Východe“
– konštatuje Eugen Löbl a ďalej pokračuje – „Súčasne Roman predkladá teóriu, ktorá vychádza z filozofie človeka, ktorá chápe hospodárstvo ako dielo
ľudské, za ktoré sme aj zodpovední. Tu treba vyzdvihnúť prvok zodpovednosti a smelosť nezakrývať svoju zodpovednosť za vymyslené ekonomické
zákonitosti“.50 Dnes s odstupom času a po rozpade sovietskeho komunistického bloku si plne uvedomujeme dobové limity, ktoré ovplyvňovali časovosť Romanovej koncepcie zodpovednej spoločnosti, ale na druhej strane
musíme objektívne konštatovať, že mnohé jeho vízie sú charakteristické

a stali sa imanentnou súčasťou života i hospodárskeho fungovania súčasnej
spoločnosti, ako aj zreálňujúce sa perspektívy, pričom jednoznačne ide teda
o ich nadčasovosť, najmä čo sa týka anticipovania globalizácie a integrácie
svetového hospodárstva a využívanie zelenej energie. V tomto smere kniha
Štefana Boleslava Romana a Eugena Löbla Zodpovedná spoločnosť mala
skutočne v mnohom priekopnícky charakter a môže slúžiť ako inšpirácia aj
pre súčasnú hospodársku teóriu i prax.
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Integrálnou súčasťou slovenského písomníctva je aj dolnozemská
literatúra, teda o. i. poézia Slovákov z Rumunska. Táto národnostná menšina od roku 1853 vydáva písomné dokumenty odrážajúce tvorivého ducha
vecného i beletristického rázu. Za najbohatšie časové etapy vydavateľskej
činnosti Slovákov v Rumunsku pritom môžeme – kvalitatívne i kvantitatívne – pokladať obdobia 1853 – 1943, resp. dekády od roku 1976 až po
absolútnu súčasnosť. Príspevok sa venuje osobnosti Jána Chovanca (1961),
pôvodom Bihorčana, z literárneho hľadiska primárne básnika, ktorý v slovenčine publikuje od roku 1980. Poukazuje na jeho tvorivý oblúk od jeho
diel z jedenástich čísiel významného almanachu Slovákov v Rumunsku,
teda z Variácií, až po básnikovu samostatnú (debutovú) básnickú zbierku
Kvapky živej rosy (Nadlak, 2020). Charakterizuje variabilitu básnických výpovedí, všíma si ich tematické rozvrstvenie i motivickú pestrosť. Deklaruje
určitú oblúkovitosť ako špecifický atribút autorovej tvorivej poetickej cesty Slováka, krajana, (národnostného) tvorcu, človeka, samouka, básnika...,
t. j. vychádza od jeho slovenských prvotín z Variácií a dostáva sa až po jeho
súčasnú viacsmernú a viacstrannú autorskú variabilitu.

Kľúčové slová
dolnozemská literatúra, Slováci v Rumunsku, Ján Chovanec, básnické výpovede, interpretácia
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Abstract
From Variations to variability in the poetry of Ján Chovanec
An integral part of Slovak literature is also Lowland literature, so
among others poetry of Slovaks from Romania. This national minority has
been publishing written documents since 1853, which reflects its nonfictional and fictional creative spirit. The richest time stages of publishing activity of Slovaks in Romania can be considered – qualitatively and quantitatively speaking – the periods 1853 – 1943, and the decades from 1976 to
the absolute present. The article deals with the personality of Ján Chovanec
(1961), originally from Bihor County, from the literary point of view primarily a poet, who has been publishing in Slovak since 1980. The article points
out his creative arc from his works from eleven issues of the important almanac of Slovaks in Romania Variácie (Variations) to his solo (debut) poetry collection called Kvapky živej rosy (Drops of Living Dew, published in
Nadlak, 2020). It characterizes the variability of poetic statements, noting
their thematic stratification and motivic diversity. It declares a certain arc-like development as a specific attribute of the author‘s creative poetic path of
a Slovak, a person living abroad, a (minority) creator, a human, a self-taught
poet... i.e. it is based on his first poetic works in Slovak from Variácie (Variations) up to his current multidirectional and multilateral authorial variability.
Keywords
Lowland literature, Slovaks in Romania, Ján Chovanec, poetic statements, interpretation
„To ona, báseň, je krokom mojím teplozimným.
Však príde lúč, vylieči ma,
ľahko splní ten môj krásny sen...“1
1 ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.).
Variácie 3. Bukurešť : Kriterion, 1981, s. 59; báseň má názov Dúfať.

104

2 ŠVENKOVÁ, Viera. Zamlčaný podmet. In Literárny týždenník, 2021, roč. 36,
č. 11 – 12, s. 1.
3 ŠENKÁR, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 67.
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Pre Slovákov žijúcich hocikde na svete má slovo ako denotatívny
i konotatívny atribút zvláštny, ba mimoriadny význam. Zvýrazňuje ho aj
Proglas ako vôbec prvá naša literárna pamiatka – báseň – v staroslovienčine.
V tomto predhovore k slovanskému prekladu evanjelií dominuje práve obraz slova, ktorý možno interpretovať nielen ako výpoveď, ale aj ako písmo,
vzdelanie alebo ako označenie samotnej Biblie (ako knihy). Je to teda slovo,
čo um aj srdce posilní... slovo sa tak stáva kultúrnou zbraňou a zasiahne
každého.
Od prvopočiatkov má prítomnosť slova pre ľudí (teda aj pre Slovanov, Slovákov) nevyčísliteľnú hodnotu. V modernejšom chápaní kultúry
a kultúrnosti sa slovo zosilnilo písmom, ktoré je sústavou znakov umožňujúcou prevod ľudskej reči do trvanlivej podoby vnímanej zrakom. Súčasťou
toho je danosť komunikovať bez ohľadu na časové a priestorové prekážky,
ako aj fixovať samotnú reč v rôznych podobách. Tieto akési mantinely sa
postupne redukovali a vytvorili sa knižné publikácie rôzneho typu, formy
a tvaru – od kódexov až po encyklopédie. Samozrejme, neskôr vznikali
(z aspektu nášho príspevku dôležité) zbierky či samostatné vydania beletristických textov – teda aj básnických zbierok. Tento proces je evidentne
identifikovateľný aj v absolútnej súčasnosti, keď v kultúrnom, teda aj literárnom kontexte, je radostná takmer každá chvíľa, keď uzrie svetlo sveta
nová básnická zbierka. Gradovane to platí v podmienkach literárneho vývinu národnostnej menšiny, pričom: „Kniha plní úlohu spoločníka, poradcu,
a možno nielen zrkadla, ale i röntgenu, ktorý nás skrz-naskrz presvieti.“2 Je
to teda proces všestranného cibrenia slova autorského, subjektívneho, umeleckého, pri ktorom sa (v lepšom prípade) kultivuje jazyk (v našom prípade)
dolnozemských Slovákov, teda našich krajanov (aj) v súčasnom Rumunsku.
Konkrétne teda môžeme uviesť, že: „Slovo ako prostriedok pri realizovaní
umeleckých zámerov využívajú slovenskí autori v Rumunsku dôsledne a presvedčivo.“3 Aj z toho dôvodu – či práve následkom tohto diachrónneho
i synchrónneho vývinu – slovenská literatúra v Rumunsku sa môže oprieť
o literárne autority, ktorým patrí dôležité miesto aj v celoslovenskom kultúr-
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nom kontexte. Vo významnom centre Slovákov v Rumunsku – v Nadlaku –
pôsobili napríklad historik Ľudovít Haan, básnik Karol Hrdlička, prozaici
Ondrej Seberíni, Gustáv Augustíny, Peter Suchanský, istý čas Jozef Gregor
Tajovský (1904 – 1910); nadlacké literárne prostredie so svojimi väzbami na
rumunskú literatúru ovplyvnil aj básnik Ivan Krasko. Aj súčasná slovenská
literatúra v tomto geografickom priestore napreduje. Jej novodobé dejiny
týkajúce sa vývinu literárneho druhu lyriky sa datujú od roku 1977, keď
v bratislavskom vydavateľstve Slovenský spisovateľ Ondrejovi Štefankovi
a Ivanovi Miroslavovi Ambrušovi vyšla spoločná básnická zbierka s názvom
Dva hlasy. Najvýznamnejšími básnikmi tohto chronotopu teda sú Ondrej
Štefanko, Ivan Miroslav Ambruš, Dagmar Mária Anoca a Adam Suchanský.
Každého z nich môžeme zaradiť do skupiny dvoj- či viacdomých autorov,
keďže píšu básne, prózu, tvoria pre deti, venujú sa literárnej kritike, regionálnej histórii, národopisu či publicistike – teda dosahujú povšimnutiahodnú
publicistickú a najmä umeleckú úroveň vlastnej tvorivosti. Na druhej strane
musíme spomenúť aj autorov-lyrikov, ktorí vydali pomenej samostatných
básnických zbierok, ale aj tak sú súčasťou tohto literárneho fenoménu: Anna
Karolína Dováľová, Pavel Husárik, Anna Kalianková, Anna Rău-Lehotská,
Daniel Rău-Lehotský, Jaromír Novák, Ondrej Zetocha a iní. V rámci literárneho krúžku v Nadlaku sa aktivovali aj ďalší básnici, pôvodom z Nadlaku, ako aj viacerí autori žijúci v iných regiónoch Rumunska, ktorí sa stali
členmi-dopisovateľmi. Publikovali najmä vo Variáciách, Našich snahách,
Našich snahách plus, Dolnozemskom Slováku, Novom živote, Rovnobežných
zrkadlách a iných časopisoch, avšak samostatná zbierka im nevyšla, buď
pre skromnejší rozsah veršov, alebo sa časom odmlčali z objektívnych či
subjektívnych dôvodov. Medzi nich patria Jela Beracková, Imrich Ferik, Ján
Garaj, Anna S. Juhásová, Mária Máziková-Jančiková, Ján K. Slovák, Pavel
Slovák, Dušan Svetlík, Samuel Suchanský, Štefan Unatinský a iní.
Ako akési špecifikum uveďme z tohto aspektu príklad osobnosti
básnika Jána Chovanca, ktorý dlhé roky publikoval časopisecky vo Variáciách a až neskôr vydal svoju (doposiaľ) jedinú samostatnú básnickú zbierku.
Produktívnosť tejto literatúry tak potvrdzujú aj básnici, ktorí „... sa prezen-
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4 BABIAK, Michal. Literatúra a kontext. Bratislava – Nadlak : Vydavateľstvo ESA –
Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1999, s. 44.
5 CHOVANEC, Ján. Návrat k prameňom. In Naše snahy, 2019, roč. 30 (37),
č. 1 – 2, s. 30.
6 Tamže, s. 30.
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tovali na stránkach almanachu Variácie a spomedzi ktorých sa najviac presadil Ján Chovanec...“4 (a iní – pozn. P. Š.) ako výraznejší básnický zjav.
Ján Chovanec sa narodil 6. júla 1961 (štvrtok) v obci Nová Huta
(rum. Șinteu, župa Bihor, Rumunsko). Je to osídlenie, ktoré má dodnes najväčší podiel slovenského obyvateľstva spomedzi obcí v celom Rumunsku
(96,4%). Napriek tomu, že väčšina dolnozemských Slovákov má evanjelické vierovyznanie, Bihorčania, špeciálne Novohuťania, sa absolútnou prevahou hlásia k rímskokatolíckej viere (96,9%).
V tomto vrchárskom kopaničiarskom prostredí, kde „snaha človeka
žiť a prežiť mala vždy o pár stehov viac ako v dolinách“5, Ján Chovanec
prežil prvých tridsať rokov svojho života. Prvé štyri ročníky základnej školy navštevoval v obci Grošanské (rum. Codrișor – kopanice Novej Huty),
ďalšie štyri v rodisku. O tom zaujímavo píše: „Cesta do školy vzdušnou
čiarou merala asi štyri kilometre. Ale chodilo sa peši a okľukou po kopcoch,
údoliach, chodníkoch a poľných cestách. Detstvo som prežil bez rádia, televízora, telefónu, práčky a chladničky. V lete pri pasení kráv, v zime pri čítaní
kníh vo svetle petrolejky. Mal som to šťastie dosť skoro pochopiť, že slovo je
zázračný prostriedok na uchopenie pocestných kamienkov, oprášiť, pootáčať a osadiť ich do niekoľkých desiatok básní...“6 Po osemročnej školskej
dochádzke, ktorú vykonal v slovenčine, sa zapísal na lýceum v meste Alešď
(rum. Aleșd), kde po rumunsky ukončil prvý stupeň. V tom istom meste sa
vyučil aj za elektromechanika. Druhý lyceálny stupeň s maturitou absolvoval popri zamestnaní na trojročnej strednej odbornej škole poľnohospodárskej v Salonte (rum. Salonta, Bihárska župa), čím získal kvalifikáciu agronóma-mechanizátora. Po krátkej dobe, kedy žil a pôsobil v Nadlaku, sa vrátil
na Bihor, a potom (od roku 1990) so svojou rodinou (manželkou a dvoma
synmi) odišiel na Slovensko. V súčasnosti žije v Pezinku. Po takmer dvadsaťročnej práci v chemickom a automobilovom priemysle od roku 2008 (až
doteraz) pracuje v bezpečnostných službách bankového sektoru v Bratislave.
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Na literárnom poli debutoval po rumunsky písanými básňami v temešvárskom časopise Orizont (rum. Timișoara, 1978). V Československu
v Novom slove mladých, ktoré bolo od roku 1978 literárnou prílohou týždenníka Nové slovo, kde debutovala veľká časť dnes žijúcich uznávaných slovenských básnikov, národný umelec Vojtech Mihálik komentoval a usmerňoval mladých adeptov básnictva. O ukážkových básňach Jána Chovanca,
t. č. mladého študenta lýcea z mestečka Alešď, napísal nasledovné: „Je to
úprimné a precítené. Váš básnický jazyk je však ešte chudobný a máte starosti s formálnym ustrojením svojich básní.“7
Po slovensky začal publikovať v dnes už emblematických almanachoch Slovákov v Rumunsku – vo Variáciách (od roku 1980 až po rok
1992)8, ktoré „... znamenali (a aj znamenajú) významný prelomový bod tvorivých úsilí tejto vetvy Slovákov žijúcich v zahraničí... a boli akýmsi odrazovým mostíkom pre viacerých literárnych nadšencov.“9 Dagmar Mária Anoca
– dôverná znalkyňa dolnozemského literárneho kontextu – uviedla, že Chovancove „... slovenské literárne počiatky boli sľubné.“10 Ako akýsi dôkaz
žánrovej pestrosti literárnej tvorby autora pritom uveďme, že Ján Chovanec publikoval jednu prózu s názvom Báčik Ďuro Veselka drevorubač.11 Aj
v tomto prípade evidujeme jeho primknutosť k rodnému bihorskému, kopcovitému kraju (na pozadí motívu cesty do ďalekých končín vlasti a porekadla všade dobre, doma najlepšie). Uvádza sa typizovaná postava báčika
Ďura, šikovného vrchárskeho Slováka, ktorý svojimi sociálnymi väzbami,
húževnatosťou, pracovitosťou a vtipnosťou sa nikdy a nikde nestratí... Chovancove básne neskôr vyšli aj v krajanských časopisoch Naše snahy a Naše
snahy plus, resp. na Slovensku v periodikách ako Slovensko či Nový trnavský
hlas. Jeho odborné články boli uverejnené aj v časopisoch Volkswagen Mo7 MIHÁLIK, Vojtech. Odkazy. In Nové slovo mladých, 1978, roč. 1, č. 12, s. 3.
8 O tom bližšie, bibliograficky: ŠENKÁR, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra
(v teórii a praxi). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 210 – 212, resp. 237.
9 ŠENKÁR, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 193 – 194.
10 ANOCA, Dagmar Mária. Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo
Ivan Krasko, 2010, s. 229.
11 ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.).
Variácie 10. Bukurešť : Kriterion, 1988, s. 60 – 68.
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13 ANDRUŠKA, Peter. Cestami literárnej tvorivosti. Próza a poézia Slovákov v Rumunsku. In Slovenské pohľady, 1986, roč. 102, č. 4, s. 91.
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nitor a Chemolakár. Tvorivé úsilia Jána Chovanca (aj) v týchto publikáciách
majú byť dôkazom, že „... aj po viac ako štvrťstoročnej prestávke človek
dokáže vyjadriť svoje pocity vo veršoch, vrátiť sa v spomienkach do svojho rodiska.“12 Po dlhej odmlke sa tak Ján Chovanec vrátil k písaniu. Priam
hmatateľným svedectvom toho je jeho prvá samostatná básnická zbierka, ktorá vyšla v roku 2020 v nadlackom (rum. Nădlac) Vydavateľstve Ivan
Krasko s názvom Kvapky živej rosy. Obsahuje 81 básní, z toho bolo t. č. vo
Variáciách publikovaných 36.
Básnické texty Jána Chovanca v slovenčine teda boli publikované od
druhého ročníka Variácií (1980). Čo sa týka týchto textov, na širšej ploche
v nich evidujeme zdôraznenie zdanlivo nelogických súvislostí aj napriek
tomu, že pri autorovej poetike „... sme svedkami pokusov o definovanie
miesta človeka v živote.“13 Deje sa to v pozadí prízvukovania konkrétností básnických výpovedí. V tomto aspekte je Chovancova poézia blízka poetike Adama Suchanského, a to najmä z aspektu vnímania vecí. Prázdno
(na Zemi) v chápaní lyrického subjektu je však dočasné. Na pomoc prichádza
nadpozemské, snové, hviezdne, nekonečné. Aj vďaka tomu človek poznáva
svoje okolie i seba samého. Nočná tíšina s jagavými hviezdami však poukazuje smerom nadol – k zemi, prapodstate, živiteľke jednoduchého človeka. Z blahodarnej pôdy postupne vyklíči strom, ruža sa zdvihne z popola,
z čerešní sa môže najesť hladné telo. Ľudské srdce je tak centrom emócií,
postojov a túžob človeka. Objavuje sa aj častý motív hlasu, ktorý signalizuje, varuje, pomáha. Poukazuje na priamu cestu k duchu i telu. Ich symbióza tvorí celok, priam spln – a tak zmysluplnú existenciu. Permanentne
sa pritom hľadá adekvátny spôsob tohto jestvovania. Človek pritom hľadá
príčinu a dôsledok, teda prapodstatu a výsledok konaní a vzťahov, ktoré sa
ho bytostne (do)týkajú. Lyrický subjekt tento proces vníma ako určitú očistu, ba znovuzrodenie. To sa uskutočňuje formou otáčacieho pohybu, ktorý
evokuje filozofický pôdorys uvádzanej činnosti. Aj z toho dôvodu – podľa
Ludwiga Wittgensteina – logické tvrdenia sú skalnými „pántmi“, okolo ktorých sa otáčajú všetky jazykové transakcie, ktoré zohrávajú konštitutívnu
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rolu pri akomkoľvek ľudskom myslení. Tak sa vlastne „zhmotňuje“ básnický jazky-langue a v čitateľskej konkretizácii jazyk-parole. Táto forma sa
konkretizuje aj v jednotlivých lyrických výpovediach Jána Chovanca, často
využívajúc binárne opozície ako domáce – cudzie, blízke – ďaleké, telesné
– duchovné. Okrem toho sa v jednotlivých básňach často objavujú aj iné
antonymá, zdôrazňujúce akési obojstranné „stanovisko“ lyrického subjektu
(deň – noc, svetlo – tieň a podobne). Metaforickosť, ba až metonymickosť,
teda prenesenie významu z pôvodného slova na cieľové na základe vecnej,
logickej alebo vnútornej súvislosti, je silnou stránkou autora. Často vychádza z prírodného motívu, ktorý má priamy vplyv na svet sociálny. Obloha
je neustálym svedkom ľudských konaní: symbolicky stráži, ale aj uniká.
Prvým momentom je jeho až určujúce svedectvo o bezstarostnom detstve
lyrického subjektu. Bolo to obdobie pestiev, huncútstiev, hier i učenia sa
(básnických?) slov od chvíle, keď sa hmla rozplynula. Tieto spomienky
Chovanec aluzívne dáva do súvislosti so symbolickým chodníkom života,
ktorý ukrýva ľudské stopy v čase. Čas je však dôležitý, v autorovom chápaní
vždy plynúci, občas však až stratený. Pre vnímavého človeka je pritom vnútorným kompasom. Prináša logickosť (aj vďaka spomínanému točeniu sa)
a následnú komplexnú zákonitosť. Lyrický subjekt komparuje realitu (zákony) a fantáziu (hviezdy). Uprostred je ľudskosť, naše zmysluplné bytie, naša
logická, nejednoznačná existencia. V strede centra je žiarivé ľudské srdce, aj
napriek fyzickej smrti oná pulzujúca, konotačná sila zmysluplnosti. Spomínaná nesmrteľnosť sa tak stáva večnou, labutia pieseň spevom fénixovským.
Vďaka nim sa ľudské oči otvoria, a tak sú schopné chápať svet vo svojej
mozaikovitej celistvosti. Život tak zvíťazí nad ničotou (aj v chlade letohrádku počuť spev jarných vtákov). Zákon je kontaminovaný melódiou, naše
bytie zmyslom. Koniec koncov nemôže zvíťaziť vietor, ľad, mráz, sneh,
zima... Aj preto existuje poetický zmysel všetkého relatívneho, keď blízkosť zrastá s diaľkou. V tomto básnickom obraze sa opäť objavuje motív
chodníka, ktorý sa občas predlžuje. Jeho približovanie je však možné neustálym čítaním, teda vzdelávaním sa. Autor preto celoplošne zdôrazňuje
potrebu cibrenia ducha z dôvodu, aby mráz nekultúrnosti nepopálil snežienky kultivovanosti. Ľudský tvor sa stáva človekom najmä vďaka svojim
myšlienkam. Musí sa však vyvarovať strmín či prudkých pádov. Dočasné
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útočisko mu ponúkajú sny ako krásne rubíny a verše, ktoré aj vďaka spomínaným protikladom poukazujú na správnu cestu psychického vývoja. Texty
sú východiskami i cieľmi, teda vyvierajúcimi prameňmi, ktoré počas svojich ciest musia zákonite prejsť centrom, teda srdcom. Lyrický subjekt ich
opäť prirovnáva k voňajúcim kvetom, ktoré sa zrodili z vetvičky hrejivého
ľudského pocitu. V týchto momentoch evidujeme autorove hlboké emocionálne záchvevy, primknutie sa k spoločnosti ľudí. Neustále dúfa v krajšiu
budúcnosť, hľadá súzvuk, chce lietať na krídlach Pegasa – pre dobro svojich
čitateľov. Len tak sa stáva všetko úplným, ba guľatým ako súmerné jablko.
Je preto potrebné vidieť a uvedomiť si tento (až ideálny) tvar, identifikovať
a v širšom aspekte pochopiť možnú celistvosť našej pozemskej existencie.
Lyrický subjekt tento stav chápe v súradniciach zdravého tela a duše, resp.
čistého zraku i presného sluchu. Pre človeka tak aj vnemy vytvárajú okolitý
obraz nádhernej skutočnosti. Ten sa následne stáva aj slovom pera a pokojom duše – teda obsahom i cieľom nášho korektného bytia.
Autor často vychádza z básnického obrazu pustého poľa, ktoré je
potrebné oživiť. To sa môže stať najmä ľudskou piesňou, komunikáciou, slovom, básňami... Starodávny symbol otcovej role je stredobodom, centrom –
práve v srdci. Proces „poľudštenia“ je pritom opäť sprevádzaný prírodnými
motívmi (muškát, lúka, oblaky...), ktoré v čitateľskom vedomí vytvárajú pocit súdržnosti. Postupne sa vytvára potrebný komplexný obraz mikropriestoru. Akousi nadstavbou – ba nadhodnotou k tomu – je „vytvorenie“ láskavého srdca s krištáľovočistou nesmrteľnou láskou. Sen sa stáva skutočnosťou
v neskutočnom kolobehu dejinných udalostí. Srdce sa opäť dostáva do úplného centra dianí, je hnacím motorom konaní a pocitov. Objavuje sa pritom aj
symbol otvorených okien, ktoré identifikujú túžbu nielen po kyprej zemi, ale
aj po nežnom pohlaví. Postupne sa tak z éterickej bytosti stáva žena z mäsa
a kostí, akési kvitnúce zrno, pomáhajúce svetu i mužovi pri spomínanej premene do guľatého (a tým celistvého) tvaru. Tradícia, minulosť, sila koreňov
tak opäť dáva úrodu: muž stretá ženu. Ich svedkami sú (zdola) zem, (pri
nich) príroda a (zhora) obloha. Je to priam brieždenie rozkvitnutých briez,
onen spln a realizácia sna: teda zmysluplné naplnenie života budúcnosti.
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Lyrický subjekt je často skeptický; obáva sa, že krupobitie uškodí
guľatému jablku. Vyslovuje sa proti skaze, pri ktorej zamrzne aj vodopád. Je
to svet strácajúcich sa tieňov, rozdrobenej tmy, kmeňov stromov bez koruny.
Nádej dáva svetlo, ktoré je základným kameňom stvorenia. Aj preto je dôležité neustále hľadanie hrejivých spomienok v studni poznania a otváranie
nielen okien, ale aj dverí. Je potrebné identifikovať rozpoltené chvíle pred
vstupom do tajomného sveta poézie. Je to opäť len cesta hľadania neznámych adries medzi plameňom a mrazom. Špecifické je tak dostať sa k splnu, k zahaleným básnickým obrazom, a tak vytvoriť psychický predpoklad
zmysluplnej ľudskej existencie. Zrkadlo ciest sa tak zarosí v často sa opakujúcich, občas až originálnych básnických obrazoch. Je osožné však vyvarovať sa bezvýznamných chvíľ nihilu, keď sa môže stratiť aj sen. Pritom
sa ešte lepšie otvára srdce, a tým aj tajomná náruč (básnického) slova. Aj
z toho dôvodu autor vždy túži pozrieť sa do hlbín, výšin i diaľok – celkovo
teda chce byť nad hladinou vody, ktorá v danom časopriestore dáva nielen
energiu, ale aj samotný život.
Dáva sa do kontrastu mlčanie a hovorenie, svetlo a blato v pozadí
plynutia ročných období. Ideálne sú vyslovené slová počas horúcich, sladkých, nenávratných letných dní. Aj vtedy sa však má pracovať a postupne
ísť po ceste, samozrejme, so zastávkami. Poznanie však nie je podstatou.
Tým sú vedomosti, ktoré človek získa práve po tejto ceste. Ako príklad sa
uvádzajú pohyblivé vlaky a statické železničné stanice. Človek, prirodzene, pretína jedno aj druhé. Výsledkom tohto procesu je bezslovné, mĺkve
stretnutie so ženou v zmysluplnej symbióze.
Autor vo svojich básňach vlastne hľadá prapodstatu bytia. Uvádza,
že je to možno žena ako veľká karta osudu alebo príroda. V pozadí všetkého je čas, ktorý sprevádza človeka po spomínanej ceste. Po nej je potrebné
vyvarovať sa spadnutých mostov a stratených stôp. Je to vlastne dynamický
oblúk odchodov a návratov: k mostom, prírode, milej, ľuďom..., pri ktorých
sa okamih čiastočného konca vracia k svojmu začiatku. Dôležité je však
spoločné dýchanie muža a ženy pri tejto trajektórii od hrozna k vínu. V realite sa však objavuje aj odchod milovanej ženy. Tento stav je symbolicky determinovaný zobrazením chodníkov návratu nádejných hviezd. V pozadí
toho sa zdôrazňuje, že všetko je prechodné. Minulé chvíle nás však obo-
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hacujú aj počas spomínanej cesty. Koleso času sa tak napĺňa, prináša zrod
a zmysluplnú existenciu. Najťažšia cesta však vedie k sebe samému, počas
ktorej môže byť aj stroskotanie. Tento vektor je na širšej ploche sprevádzaný
prírodným pozadím (prúty, vetvy, vietor...). Filozofujúce atribúty veršov sa
pritom dynamicky uplatňujú: chod vlakov nikde nevedie a život ako dráha
okolo rodného domu je cyklický. Dôležité sú však chvíle ako studnice poznaní, kroky predkov, piesne sťahovavých vtákov.
Básnik musí neustále umývať srdce hrejivými slovami; poukázať
na plynúci čas, ktorého kolobeh plynie smerom k zime (a následne k letu, pri
ktorom koniec koncov je aj pád). Z ničoho sa stane všetko, muž sa stretá so
ženou. Život sa tak zaokrúhľuje, korene dospievajú, jednota je blízko. Rieka
sa vráti do svojho pôvodného koryta; ľudské sa spojí s prírodným. Lyrický
subjekt tak prízvukuje nové, ľudskejšie, jednotnejšie. Častý motív prúdiacej
rieky (a bezpečného brehu) je symbolom dynamiky, ich predel znamená hranicu bezpečia pre človeka vo fyzickom i psychickom zmysle. Najdôležitejší
je správny smer (aj za trpkú cenu rozchodu). Vo veršoch sa pritom autor
striktne nepridržiava spojenia muža a ženy, ale aluzívne spomína možný
rozchod. Hudba spoločného života tak nepokračuje, struny zmĺknu. Opisujú
sa pritom nostalgické pocity za teplom spoločných úsilí. Múdrosť sa však aj
vtedy vyzdvihuje, veď žito aj tak dozrieva... Autor preto necháva možnosť
opätovnému zblíženiu, teda konotačný priestor sa rozširuje v možnostiach
a intenciách vnímavého čitateľa.
Epickejší nádych majú básne, ktoré sa tematicky týkajú autorovho
rodného bihorského kraja. Vľúdny pocit pri pohľade na huťanské kopce je
východiskom pri gradácii človečenstva. Vábivý hlas návratu deklaruje pritom
aj neistý vnútorný pocit osamotenia v cudzom geografickom – nížinnom –
priestore. Kmeň je v živote krajana odťatý... Identifikujeme teda dôležitý
atribút vtlačených stôp do kameňa – ako tradíciu spojenú s vedomím pevnej
identity. Opäť sa objavuje motív cesty, na ktorej je vždy mláka, neistota,
sklz. Láka aj straší, vábi aj odpudzuje. Práve to skrýva kľúč odchodov a návratov, zabúdania a identifikácie. Minulosť symbolizujú predkovia, prítomnosť slová k matke. Pri nej sa zabúda aj na rôzne cesty márnotratného syna.
Vábi tak stôl s obedom, teda teplo rodného domu, ktorý „... sa nikdy nestrá-
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ca / a nedá sa nahradiť slovami.“14 Vrchárske okolie so žiarivým chotárom
je v jednote s lyrickým subjektom, ktorý tak navôkol signalizuje celistvosť.
Dôkazom toho je úsilie človeka o manuálnu prácu, ktorá je až prirodzeným
znakom daného chronotopu. Činnosť na poli je možným cieľom, kúskom
chleba, života. Tento svet sa však postupne stráca, vetvy sa stávajú suchými, postupne prevláda nepoznanie. Dôležitá je však nádej, ktorá sa pars pro
toto týka dieťaťa tretieho tisícročia: „Možno ty rozviažeš zamotané uzly, /
v ktorých sa kúzli život každodenný / a nájdeš rozprávku chleba, ktorú bude
čítať každý.“15 Je preto potrebné čakať iskru, ktorá má vzplanúť v oheň poznania. Práve vďaka nemu môže človek zostať bdelým identifikátorom seba
a svojho okolia. Súčasťou toho sú básne, strofy, verše, slová, ktoré postupne otvárajú náruč zatvorenej brány ľudskosti. V týchto tvaroch sa lyrický
subjekt vyspovedá z výčitiek svedomia, priznáva sa k omylom, prosí ženu
o odpustenie. Je to však prameň (seba)klamu, ku ktorému sa dostáva počas
jednotlivých štácií spomínanej cesty. Zabudnúť sa však nedá, ba nesmie.
Jediným možným riešením je pritom rýchly krok vpred po načrtnutej ceste,
teda od konca k začiatku, od tmy k svetlu. Tak sa dá zo sna dostať do reality,
od samoty k symbióze. Týmto spôsobom sa syn lesa dostáva cez les k jedinečnému, košatému stromu. Bielobu snehu tak vymení jas slnečného lúča,
komunikácia nahradí mlčanie. Trpké obdobie tmy sa skončí a prichádza
svetlo vedomostí a celkového rozvoja. Slová tak menia významy, ozvena sa
predlžuje a nastáva možnosť interpretácie, veď: „Slovo zrie ako chlieb a po
kúsku / radosť kvitne hneď pri smútku...“16
Opäť zdôrazňujeme, že je dôležitý motív mosta, ktorý vedie cez
priepasti života. Tento atribút sa konotačne môže chápať v súvislosti tým,
že mosty sú vlastne slová, ktoré spájajú ľudí. Oni sa však v nich môžu aj
stratiť, avšak koniec koncov sú domovmi, úkrytmi, útočiskami. Ľudský svet
zákonov je pritom determinovaný občasným zabúdaním, zradami, odlivmi.
Je však dôležité, aby lyrický subjekt prekročil rieku a zdevastované mosty.
14 ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.).
Variácie 11. Bukurešť : Kriterion, 1989, s. 67; báseň má názov Domov sa nikdy nestráca.
15 Tamže, s. 68; báseň má názov Ty, dieťa tretieho tisícročia.
16 ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.).
Variácie 10. Bukurešť : Kriterion, 1988, s. 88; báseň má názov Stretnutie.
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17 CHOVANEC, Ján. Kvapky živej rosy. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2020, s.
12; báseň má názov Keď doznejú menuety.
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Tak sa vlastne očistí aj jeho meno; zdôrazňujú sa jeho korene, ktoré sú pevné, nemenné, stabilné – nezávisle od plynutia času. Autor sa však celoplošne
pridržiava najmä retrospektívnych spomienok (prah domova, návrat k prameňom, zvon kostolnej veže rodnej dediny, kopanice, horské stráne, huťanské bralo). Tento atribút sa, prirodzene, častejšie objavuje v Chovancových
novších básňach, práve fyzickým prekročením týchto mostov. Aluzívne sa
spomínajú detské hry a šantenia v pozadí prírody. Staré mosty, opustené
domy, bezbranné tiene a osirelé nebo sú však svedkami dávnych čias. Sú to
boľavé stopy pri prameni, kde v centre stojí rodný dom, ktorý postupne klesá pod vlastný tieň. Lyrický subjekt identifikuje nenávratnosť tých rokov. Sú
to zaniknuté cesty, vektory blednúcich stôp, ktoré sú sprevádzané metaforickými obrazmi popola, kríža, ticha, spánku, vyhasnutých hviezd a opustenej
lúky. Aj napriek tomu lyrický subjekt dnes závidí dažďu a súťaží s búrkou.
Srdcom je však až dodnes primknutý k poľným cestám a vrchom, modlí sa
za odvratnosť straty posledného, pričom má určité výčitky svedomia kvôli
svojmu dávnemu odchodu. Je to procesia, teda opäť len cesta, počas ktorej
ožije stopa človeka v kameni. Kameň je jedným z najdôležitejších symbolov v básňach Jána Chovanca: symbolizuje nielen tradíciu či históriu, ale
aj múdrosť a nádej. Predel medzi tichom a slovom, minulosťou a budúcnosťou, je opísaný východzím stavom: „... a slová bez hlasu / zabudnuté
medzi skalami / padajú v nenávratno / sychravé ticho za nimi.“17 Úlohou
vnímavého človeka je ísť individuálnou či spoločnou púťou (modlitbami,
ktoré spájajú), nájsť prameň komunikácie, prejsť cez most a stať sa integrálnou a zmysluplnou súčasťou spoločnosti, národ(nost)ného celku. Po tejto
trajektórii sú však jeho spoločníkmi aj tiene, ozveny a neutíchajúce búrky.
Jednotlivec je tak v priestore protikladov. Má však jednoznačný cieľ: pozrieť sa za oponu, kde nájde učenie, podstatu, zmysel vlastného bytia. Je to
priestor, kde sa kríž mení na maják, ktorý má v chronotope menšinového
bytia špeciálne postavenie: bdie, chráni i upozorňuje.
Významné je teda hľadanie: identity, prapodstaty, rodokmeňa i túžob. Tento proces je vlastne školou života bez dochádzky. Lyrický subjekt
sa pritom stavia do pozície akéhosi tichého sledovateľa, neprosí, ale túži do-
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povedať nevyslovené pravdy ticha. Chce byť nežný, aj keď ho to psychicky
bolí. Vábi ho odomknúť tajomné vnútorné okná a dvere svojich emócií. Bojí
sa však prírodného chladu a ľudského neporozumenia. Je však presvedčený,
že pred únikom, ničotou a koncom ho zachránia práve kvapky živej rosy,
teda vyslovené – napísané slová, verše, básne, strofy, diela. Stále je však
determinovaný optimizmom aj pesimizmom. Raz je to obraz, keď „... pod
popolom z hviezdnej drene / iskra ticho zabolí“18, inokedy: „Dnes báseň už
sa nenosí / básnici ušli z mesta / na vyprahnutej lodi do noci / slovo už nemá
miesta.“19 Ako personifikovaný subjekt čaká na chvíľu, keď slová ako tykadlá spôsobujú duševné otrasy ľudí s nezáujmom, ktorí sa neustále stratia
vo vyjadreniach a potulujú sa (ba vracajú sa opačným smerom) po spomínanej ceste. Koniec koncov sa treba vyvarovať letmých okamihov bezcieľneho
blúdenia. Len tak priesvitnie šťastie a prehovorí spomínaný kameň... teda sa
dospeje k záveru hľadania...
A tak: v prúde času, medzi slovami, po prejdení cez mosty, v podkroví tichej pokory – teda v súradniciach ciest, je možné nájsť nielen človečinu, ale aj neodlomné poznanie, že my, dolnozemskí Slováci, SME, keďže,
ako to vyjadril nezabudnuteľný Ondrej Štefanko, vďakabohu nepokorenec
aj v slove, vo svojej chýrnej básni: „... na oji obzora sme seba našli ešte. /
Trváme ako na cestách prach.“20 Ľudskou, autorskou, básnickou súčasťou
tejto existencie, teda tohto hľadania sú aj verše Jána Chovanca, ktorý svojím
tvorivým úsilím dokazuje zmysluplnosť veršov: „Po ceste kráča dlhá stopa,
/ ju človek zrnkom prachu naplní... Potom si došiel dosť ďaleko, / lebo v tebe
sa skryla povodeň.“21A vtedy sa niet čoho báť.

18 Tamže, s. 82; báseň má názov Obrazy klesli na cene.
19 Tamže, s. 71; báseň má názov Slohy zabudnuté v prievane.
20 ŠTEFANKO, Ondrej. Doma. Nadlak : Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1996, s. 11; báseň má názov Naše dejiny.
21 ŠTEFANKO, Ondrej. Rozpaky. Bukurešť : Kriterion, 1983, s. 26 a 48; básne majú
názov Zmeravie stopa a Cesta pokory.
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Titulná strana doposiaľ jedinej básnickej zbierky Jána
Chovanca. Zdroj: archív autora príspevku
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Mesto Poľný Berinčok (Mezőberény) si v roku 2023 pripomenie trojsté výročie svojho osídlenia Slovákmi. Barón Ján Juraj Harruckern (1664 –
1743) získal za služby Habsburgovcom vo vojnách proti Osmanom a Františkovi Rákóczimu rozsiahle majetky na Dolnej zemi, ktoré osídlil predovšetkým Slovákmi. V roku 1719 tento bývalý zásobovací komisár cisárskych
vojsk nemeckého pôvodu dostal v Békešskej stolici 70 000 tisíc jutár pôdy,
ktoré sa roku 1723 stali jeho výlučným vlastníctvom. Prostredníctvom impopulátorov najskôr komora, a potom výzvami aj J. J. Harruckern prijímal
a začal slovenskými poddanými obsadzovať v krátkom časovom intervale
tri hlavné strediská terajšej Békešskej župy. Takto bola na jeho budúcich
majetkoch ako prvá v roku 1718 Slovákmi založená Békešská Čaba, 1722
Sarvaš a v roku 1723 Poľný Berinčok. Do roku 1723 bolo územie Békešskej
stolice celé majetkom cisárskej komory. Po vyhnaní Osmanov zostala celá
Dolná zem spustošená a vyľudnená. V roku 1716 ešte osada Poľný Berinčok
nestála a budúci obyvatelia sa na jej území objavovali len ojedinele. Podľa
písomností sarvašského farára Mateja Markovica sa osada od začiatku volala Birinček, Kis Birinke, potom Körös-Berény. V roku 1722 Harruckern sem
začal pozývať Slovákov a Nemcov.

Požiadavky poddaných
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Už v tom istom roku sa na barónovu výzvu prihlásili dvaja vodcovia skupinky slovenských poddaných, ktorými boli Laurinec Matejdes a Ján
Grenercius (neskorší slovenský učiteľ) a podali žiadosť na správu ďulanského (Gyula) panstva o povolenie osídlenia berinskej pustatiny. Predbežná
žiadosť obsahovala päť hlavných bodov, v ktorých Slováci sformulovali splnenie svojich podmienok pred uzatvorením definitívnej osadníckej zmluvy
s J. J. Harruckernom. Budúci osadníci v rozšírených bodoch, ktoré uvádzame v stručnosti, žiadali: 1. slobodné vyznávanie evanjelického náboženstva,
2. na niekoľko prvých rokov zabezpečenie oslobodenia od odvodov panstvu
a iného, 3. po skončení niekoľkoročnej slobody od odvodov panstvu oznámiť, ktoré povinnosti ich potom ešte od panstva čakajú, 4. povolenie pre
obec vlastnými nákladmi vybudovať suchý mlyn, ktorý by mal byť v budúcnosti oslobodený od platenia dávok a príjmy z neho boli len na obecné
dobro, údržbu a opravu mlyna; obci by ostala krčma, jatka a rybolov, 5.
pre zriadenie cirkvi a pre nprichádzajúcich nových obyvateľov dostať od
zemepanských lesov drevo na stavby teraz a v budúcnosti zadarmo a aby
sa tiež na domáce potreby mohlo brať suché drevo. Na tieto žiadosti dostali
takéto odpovede: 1. v oblasti slobodného evanjelického vyznania nebudú
robiť žiadne prekážky, 2. sľubujú z panskej strany oslobodenie od akéhokoľvek spôsobu platenia odvodov pre panstvo na celé dva roky, budú pracovať na tom, aby ich stolica nezaťažovala daňami a inými spôsobmi, 3. bude
sa požadovať len to, čo je krajinským zvykom, 4. panstvo určí, či na viac
rokov a či natrvalo si budú môcť postaviť mlyn a mať z neho úžitok; na neskoršie postavenie ďalších dostanú povolenie s príslušnou zmluvou. Krčma,
jatka, rybolov a iné príjmy sa budú riešiť spôsobom takým, ako sa všetky
obce v stolici árendujú, 5. na stavbu kostola a nových domov drevo dostanú zdarma. Pre nedostatok dreva stavby odporúčajú stavať aspoň spodnú
časť príbytkov zo suchých tehál. O dreve pre domácnosť sa so zemepánom
bude osobitne rokovať (v Ďule r. p. 1722. Ján Sporer oficialis bonorum J.
Cottus Békesiensis (L. S.)). Táto pamätná listina sa mala nachádzať v sarvašskom po latinsky napísanom protokole od Mateja Markovica (K. Jesenský).
Definitívna osadnícka zmluva z roku 1723 sa nezachovala. V tomto roku
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sem prišla prvá väčšia skupina slovenských prisťahovalcov pochádzajúcich
z Novohradu, Hontu a Gemera, neskôr z Peštianskej stolice a z iných stolíc.
V roku 1725 prichádzajú k evanjelickým Slovákom aj evanjelickí kolonisti
z Nemecka (Würtenberg, Baden,...) a v roku 1727 aj Maďari, kalvíni zo Šarkádu a Dobozu. Pri zakladaní Níreďházy sa tam v rokoch 1753 ̶ 1754 pod
vedením sarvašského obuvníckeho majstra ̶ impopulátora Jána Petrikoviča
z Poľného Berinčoka odsťahovalo 42 hláv rodín: Ondrej a Ján Babinskovci,
Juraj, Matej a Štefan Balášovci, Juraj Bánsky, Juraj Behan, Ján Boldiš, Adam
Čabiansky, Ján Černík, Matej Čordáš, Michal Drienovský, Ján Ďurčan, Ján
Franko, Juraj Chovan, Ondrej Juhás, Pavel Koša, Pavel Kováč, Juraj Krajči,
Ján Kukučka, Pavel Lietavec, Martin Lomiansky, Ondrej a Pavel Madarásovci, Ján Matejov, Ondrej a Lukáš Molnárovci, Pavel Maťáš, Ján Palotay,
Martin Pliešovszký, Adam Rácz, Ján Raus, Pavel Sikora, Matej Soliar, Pavel
Suchánsky, Juraj Spišiak, Ján Tomka, Jakub Tóth, Ján a Juraj Vaňarskí.

Z raných dejín evanjelickej cirkvi v Poľnom Berinčoku
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Na pustatine Kisberény sa v tom istom roku začali usadzovať evanjelici, podobne ako v Sarvaši. Totiž prví impopulátori získali pre prisťahovalcov jednak v Sarvaši, jednak na pustatine Kisberény (Poľný Berinčok)
naraz 23. júla 1722 od gyulianskeho panstva v prítomnosti zmieneného
splnomocneného hospodárskeho správcu Jána Sporera povolenie, a to podľa svedectva zmluvného zápisu vydaného na hore uvedenom mieste. Keď
sa predošlá modlitebňa vyhotovená z prútia a z blata zrútila, Berinčania si
v roku 1741 postavili z váľkov novú, omnoho adekvátnejšiu modlitebňu.
Na vysvätení nového kostola dňa Panny Márie som bol prítomný
aj ja, potom ako som vlastnoručne položil aj základný kameň a zarecitoval
slová Ezdráša, hlásal som v eucharistickej modlitbe slávu Boha. Miestny
farár Daniel Burian, pán vznešený, môj veľavážený kmotor, ktorý aj teraz
slúži tam, na dvore modlitebne povedal veľmi pôsobivé napomenutie. Táto
cirkev ináč obsahuje v sebe dve národnosti: Slováka a Nemca. Voľakedy
slúžil obidvom ten istý duchovný pastier. Po usadení obyvateľstva bol hneď
prvým Ondrej Dubovszky, druhým Matthaei N., ktorý teraz Hybanom kázal
evanjelium, ďalším bol Martin Chovan, ktorý bol kňazom v Irši, napokon

štvrtým bol Daniel Burian. On slúžil dlhé roky národnostiam, kým v roku
1754 pán vznešený Rudolf Walter, pôvodom Nemec, pekne sa rozlúčiac
so slovenskou národnosťou, uspokojil sa s nemeckou a zanechal za sebou
veľmi bohaté dielo.
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Evanjelický kostol v Poľnom Berinčoku. Zdroj: archív autora príspevku
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Pôvod prvých rodín
Pred rokom 1760 bol vykonaný súpis slovenských poddaných
v Poľnom Berinčoku. Tento významný po latinsky písaný dokument uvádza
menovite čeľadných otcov 152 rodín, stolicu a obec, z ktorej prišli a u niektorých aj rok príchodu. Prvých prisťahovalcov sem z poverenia baróna Harruckerna verboval impopulátor Ondrej Madarás. Najväčší počet hláv rodín
pochádzal z Novohradskej stolice (Legínd 14, Zombor 6, Veňarec 4, Sirák
2, Bír 2, Dengeleg, Bodoň, Oros, Guta, B. Ďarmoty, Kerestúr, Lešť po jednom), z Hontianskej stolice (Príbelce 7, Vrbovok, Lesenice, Lehota, Bzovík,
Dačov Lom, Sucháň, M. Čalomija, Selešťany), z Malohontu (Hrachovo 2,
Rimavská Baňa, Kociha, Budikovany, Skálnik, Kráľovce), zo Zvolenskej
stolice (Sása 3, Lehota 3, Pliešovce 2, Dobrá Niva, Babiná, Kráľová po jed-
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Prvý autor dejín Poľného Berinčoka
Prvý autor dejín Poľného Berinčoka Karol Jesenský sa narodil
10. októbra 1815 v Laliti (Báčka), kde jeho otec bol tiež evanjelickým farárom. Domácu elementárnu školu absolvoval pri otcovi a po nej nastúpil do
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nom), Peštianskej stolice (Pilíš 2, Jača 2, Demrov 2, Malý Kereš 2, Dunaeďháza, Asód, Apoštág, Židov ̶ Vácegres, Ďón), z Békešskej a Aradskej
stolice (Mokrá 7, Sarvaš 2, Gyula, Čaba). Jednotlivci prišli aj z Liptovskej,
Turčianskej, Tekovskej, Trenčianskej, Spišskej, Sabolčskej, Hevešskej, Boršódskej a Zemplínskej stolice. Podľa Lexikonu osád z roku 1773 mali Slováci v obci početnú prevahu. Podľa Karola Jesenského, slovenského evanjelického farára, bolo v roku 1860 podľa vierovyznania v Poľnom Berinčoku
4300 slovenských evanjelikov, 2631 nemeckých evanjelikov, 2492 maďarských kalvínov, 280 rímskych katolíkov, 187 grékokatolíkov (pochádzajúcich zo Šariša a poľského Haliča), 141 izraelitov, 587 rôznych vierovyznaní,
spolu 10613 obyvateľov. Slovenská evanjelická cirkev bola najstaršia, do
roku 1745 bola spoločná s nemeckou cirkovu. Aj podľa sčítania obyvateľov
v roku 1880 tu bolo z 11368 obyvateľov 4504 Slovákov (39,6%). Po učiteľovi Jánovi Grenerciusovi, ktorý sem prišiel už v roku 1722 s prvými osadníkmi, sem za ním onedlho prišiel i prvý dočasný farár menom Koník (Koníček
?). Riadnym farárom sa v roku založenia osady a cirkevného slovenského
evanjelického zboru stal Ondrej Dubovský, počas jeho účinkovania si evanjelici zakúpili prvý zvon. Matriky začal písať až roku 1733 farár Martin
Chovan, ktorý roku 1737 odišiel za farára do Hýb na Liptove. Jeho nástupcom sa stal Daniel Burian, ktorý tu účinkoval až do svojej smrti roku 1765.
V rokoch 1765 – 1784 pokračoval Samuel Petko (zomrel tu roku 1790).
Po ňom pokračoval až do svojej smrti v roku 1808 sarvašský rodák Daniel
Zacharides a po ňom tu od roku 1808 až do svojej smrti roku 1844 oddane
slúžil slovenským evanjelikom rodák zo Záturčia v Turci Juraj Kucian. Pri
jeho pohrebe mal smútočnú reč po slovensky čabiansky farár a senior Ján
Haan. Nástupcom tohto farára z Turca sa stal Karol Jesenský. Vzhľadom
na to, že tento činorodý farár má zásluhy na spracovaní dovtedajších dejín
osady a cirkvi, zaslúži si, aby som tu uviedol jeho krátky životopis.
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trojročnej seniorátnej latinskej školy v Novom Vrbase. Pre chorobu (zimnicu) jeden rok návštevu školy vynechal, potom však absolvoval štvorročné
štúdium na vyššej seniorátnej škole v Poľnom Berinčoku. V ostatnom roku
štúdia mu zomrel otec, ale aj napriek tomu matka trvala na jeho ďalšom
vzdelávaní. Ďalšie štyri roky štúdia absolvoval na lýceu v Banskej Štiavnici a trojročné teologické štúdium dokončil v Bratislave. Ako kandidát bohoslovia odišiel v rokoch 1838 – 1839 na univerzitu do Jeny. Po návrate
z Nemecka nastúpil za kaplána do Asódu a následne 25. novembra 1839
bol v Banskej Štiavnici superintendentom Jánom Seberinim vysvätený za
farára. Koncom augusta 1840 si ho berínska cirkev pozvala za pomocníka
k farárovi Jurajovi Kucianovi a po jeho smrti v tom istom roku si ho zvolila za svojho riadneho farára. Po nástupe zrušil niektoré v cirkvi nežiaduce
zvyky, zaviedol katechizáciu mládencov a roku 1745 nový kľúč na platenie
cirkevnej dane podľa majetnosti. Pamätal aj na najchudobnejších, a preto
v roku 1847 pri 50. výročí posvätenia chrámu navrhol založiť fond pre domácich žobrákov. Keďže pod jeho vedením a dohľadom bola aj cirkevná
škola, ktorej pripisoval veľkú dôležitosť, v roku 1855 zriadil miesto tretieho
učiteľa. Počas jeho pôsobenia došlo aj k modernizácii cirkevných objektov
a ich zariadení. Medzi nimi bolo aj zabezpečenie nového organu, ktorého
stavbu objednali v rokoch 1854 – 1856 u vtedy na Dolnej zemi najznámejšieho slovenského organára Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom, ktorý
mal dielňu aj v Békešskej Čabe. Z rozpočtu 6400 zlatých r. č. sa ešte pred
jeho dokončením od cirkevníkov vyzbieralo 4684 zlatých. Karol Jesenský
je autorom viacerých cirkevných diel napísaných a vydaných v slovenčine (bibličtine) a maďarčine. V slovenčine je to Osada Mező-Berény a gegi
cjrkew ew. augsp. vyzn. slovenská, Arad 1861 a Kázeň při pohřebu Wzn.
Dv. ctihodného a wys. učeného muže nekdy Pana Jana Haana...dne 14. září
r. p. , Sarvaš, 1855. Karol Jesenský zomrel 15. septembra 1898 v Poľnom
Berinčoku.
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Busta Karola Jesenského v Poľnom Berinčoku.
Zdroj: archív autora príspevku

Pôsobenie učiteľov
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V roku 1860 bolo elementárnych škôl v Poľnom Berinčoku vydržiavaných cirkvami osem, z nich tri slovenské, dve nemecké, jedna maďarská a jedna rímskokatolícka. Tieto školy navštevovalo celkom 1241 žiakov,
z nich 572 slovenskú, 373 nemeckú, 258 maďarskú a 38 rímskokatolícku.
Slovenskými učiteľmi od roku 1723 boli Ján Grenercius, od 1733 Ján Jankovič (inak Johanides), od 1737 Daniel Nikletius (inak Nikolaides), Samuel Lenkovič, N. Antony, v rokoch 1771 – 1781 Daniel Zacharides (neskôr
sa stal farárom), Samuel Greškovič, Tomáš Klinovský, Štefan Zacharides,
N. Doležal, N. Považay, Ján Dobrovodský, v rokoch 1808 – 1825 Martin
Števo z Blatnice v Turci, v rokoch 1825 – 1842 Ján Vilím (1800 – 1871 B.
Čaba) z Bystričky v Turci (odišiel do Čaby), v rokoch 1825 – 1841 Michal
Paal z Petrovca do svojej smrti učil na dievčenskej škole, z Bíňa prišiel
Pavol Jakubovič (neskôr Kemény), Ján Ondrašovic (neskôr Endrefy v roku
1851 odišiel do Čaby), z Alberti v roku 1851 prišiel Karol Horvát (ovocinár a štepár odišiel do Čaby), v roku 1855 prišiel z Banskej Štiavnice za
tretieho učiteľa do novej školskej budovy Ján Slujka, z Čanádalbertu pri-
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šiel Gustáv Brózik, ktorý učil rovnako chlapcov, ako aj dievčatá. Ján Slujka bol popri učiteľstve zanieteným ovocinárom a včelárom, ktorý sa medzi
tunajšími obyvateľmi významne podieľal na ich rozvoji a ľudovýchove.
Bol dopisovateľom slovenských novín a časopisov, kde okrem iného uverejňoval aj správy o ovocinárstve a včelárstve. Na vyzvanie redakcie časopisu Obzor ako dopisovateľ z Poľného Berinčoku poslal do redakcie na
uverejnenie Stanovy pomocnej sypárne v Poľnom Berinčoku, ktorý Obzor
v č. 9 dňa 25.marca 1871 uverejnil na titulnej a druhej strane v plnom znení.
Spomínaný autor sa v rozsiahlom príspevku v ďalšom čísle 38 z 5. Októbra
1871 vo väčšom rozsahu zaoberá ovocinárstvom a včelárstvom. Ján Slujka
opisuje osobné skúsenosti z pestovania jednotlivých ovocných druhov. Napríklad uvádza, že hruškové štepy, ktoré pred šiestimi rokmi urobil, mu dali
vysokú úrodu, a to najmä odroda Napoleonka, ktorej štepy dostal v roku
1865 od velebného pána farára Samuela Tomášika z Chyžného. Ďalej spomína ďalších ovocinárov, ktorí im na Dolnú zem posielajú vrúble všetkého
druhu. Medzi nimi uvádza menovite Jána Kiša z Dežeríc, Antona Penzla
a Ľudovíta Grosmanna z Banskej Bystrice, Štefana Lukáča z Pukanca, Viliama Liffa z Krupiny a Ľudovíta Zvaríniho zo Sarvaša. Pritom vyzdvihuje
aj dolnozemských ovocinárov Karola Horváta zo Sarvaša a Jána Lukáčeka
zo Semlaku. Uvádza aj mená všetkých 32 slovenských včelárov v Poľnom
Berinčoku. V Obzore číslo 25 z 5. septembra 1873 Ján Slujka píše, že aj
v Poľnom Berinčoku vyčíňa cholera, a to takým smutným spôsobom, že
tam každodenne zomiera od 10 do 18 ľudí. Len v slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore pochovali do 20. augusta viac ako 440 mŕtvych. Ľud
skúša pri liečbe rôzne spôsoby a liečivá, ktoré v článku autor vymenúva.
Najviac ľudí zomiera počas veľkých horúčav pri práci v poli a poznamenáva, že Cigáni, ktorí sa čmudia vo svojich kolibách, sú od cholery takmer
celkom zachránení: „Máme tu vyše 200 „dadov“ a nezomrel z nich aj napriek tomu, že žijú vo veľkej nečistote, ani jeden,“ napísal doslova. Daniel
Lichard popri Obzore a Domovej pokladnici vydával aj Slovenský kalendár.
Jeho odberateľmi a rozširovateľmi na Dolnej zemi boli hlavne učitelia a farári. Z Poľného Berinčoka nimi boli Ján Slujka, ktorý každoročne odoberal
30 – 50 kusov, Karol Jesenský 30 kusov a Ján Sarvašský 50 kusov. O tom,
že Berínčania boli uvedomelými Slovákmi, svedčí aj v roku 1870 príspevok
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Jána Slujku v Národnom hlásniku, ktorý chváli tieto noviny, že ich zásluhou
sa aj u nich začína pospolitý ľud starať o Maticu slovenskú. Národný hlásnik
ich vraj k tomu povzbudzuje a prikladá aj báseň na túto tému. Potom uvádza aj konkrétnu pomoc pre túto celonárodnú inštitúciu: „U pána Ondriša
Debnára bola 5. decembra zabíjačka a na jej konci sa večer stretli dobrí
priatelia s počastovaním. Pri tejto večeri oslovil Martin Galo prítomných
takto: „Páni moji, my tu hodujeme, a čo našej Matičky nič nedáme? Všetci
naň hľadeli, lebo nevedeli, o ktorú Matičku sa jedná. Až keď im vysvetlil,
že o Maticu slovenskú, tak všetci s jasotom oferovali a na tanier grajciare
hádzali. Prijmite vďačne 7 zlatých i s menami darcov a na patričné miesto
ich odovzdajte,“ napísal v závere listu Ján Slujka.

Sídlo seniorátnej školy

Zakladateľ dolnozemských gymnázií
V novembri 2023 si pripomíname 245. výročie narodenia Ondreja Školku, zakladateľa dvoch dolnozemských gymnázií, jedného z prvých
učiteľov na Samuelom Tešedíkom založenej Prakticko-hospodársko-priemyselnej škole v Sarvaši. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, na
kalvínskom kolégiu v Debrecíne a do roku 1799 na univerzite v Göttingene.
V roku 1800 prišiel do Sarvaša, kde pôsobil na obnovenom Tešedíkovom in-
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Poľný Berinčok bol v rokoch 1802 – 1834 sídlom vyššej seniorátnej
školy. Vznikla na návrh sarvašského farára Daniela Bocka (1751, Demänová – 1806, Sarvaš) ako humanitné gymnázium. Prvým jej riaditeľom bol
dovtedy učiteľ na Tešedíkovom hospodárskom inštitúte v Sarvaši Ondrej
Školka. Navštevovali ju rovnako žiaci z Dolnej zeme, ako aj žiaci zo severných hornouhorských stolíc. Profesormi školy boli prevažne Slováci pochádzajúci z terajšieho Slovenska. Ondrej Školka (1778, Demänová – 1816,
Nový Vrbas) sa roku 1809 stal riaditeľom ďalšieho dolnozemského gymnázia v Novom Vrbasi. Po preložení gymnázia v roku 1834 do Sarvaša stratil Poľný Berinčok významnú povesť stredoškolského strediska na Dolnej
zemi.
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štitúte a bol tam profesorom prírodopisu a technológie. V roku 1802 spoločný Békešsko-banátsky evanjelický seniorát na konvente konanom 19. mája
v Sarvaši, rozhodol na návrh školského dekana a farára v Sarvaši Daniela
Bocku (tiež rodáka z Demänovej) založiť seniorátne gymnázium. Do tohto
dolnozemského seniorátu vtedy patrilo pätnásť cirkevných zborov, z ktorých
jedenásť bolo čisto slovenských, dva nemecké a dva maďarské. Umiestnenie
gymnázia sa zvažovalo v Orošháze, Sarvaši a Poľnom Berinčoku (Mezöberény). Nakoniec seniorátne presbyterstvo rozhodlo, že najvýhodnejší je Poľný Berinčok. Za prvého riaditeľa bol zvolený vtedy ešte iba 27-ročný, ale už
veľmi erudovaný profesor a autor viacerých diel Ondrej Školka. Ten hneď
po prevzatí funkcie popri štyroch základných a troch gramatických ročníkoch doplnil školu aj jedným prípravným a jedným rétorickým ročníkom,
čím novozaložené gymnázium dosiahlo ucelený profil. Už v prvom roku sa
do tejto školy zapísalo 62 žiakov a v ďalších rokoch sa ich počet zvýšil na
trojnásobok. Na berínskom gymnáziu postupne študovali nielen žiaci z dolnozemských stolíc, ale čoraz viac ich sem prichádzalo zo severných stolíc
Uhorska. Študovali tu viacerí neskorší významní Slováci z Dolnej zeme, ako
bol napríklad farár a historik Ľudovít Haan, pokračovateľ v Tešedíkovom
diele farár, učiteľ, jazykovedec Štefan Jančovič, pedagóg a šľachtiteľ plodín Samuel Mokrý a ďalší. Gymnázium pod vedením Ondreja Školku bolo
pokračovateľom Tešedíkových myšlienok v zachovávaní a rozširovaní bohatej protestantskej tradície horného Uhorska. Sám riaditeľ Ondrej Školka
tu prednášal i ekonomické vedy a podľa návodu Samuela Tešedíka sa snažil
meliorovať pozemky. Väčšina učiteľov bola slovenského pôvodu a svoju
prácu zo začiatku často vykonávali bezplatne. Obsah vyššieho vzdelania sa
snažili uplatňovať podľa najnovších myšlienok a poznatkov. V začiatkoch
existencie gymnázia bol najvýznamnejšou osobnosťou jeho správca Ondrej Školka. Nielenže riadil a viedol školu, ale staral sa o dostatočný počet
žiakov, získaval najvzdelanejších pedagógov a sám bol vynikajúcim profesorom. Okrem toho, že bol schopný vyučovať všetky predmety, venoval
sa aj vedeckej práci. Skúmal Veľkú uhorskú nížinu a spracoval dejepisný
a topografický opis Poľného Berinčoka. Žiakom sa osobne venoval aj mimo
vyučovania, a to najmä výučbou botaniky a kreslenia priamo na cvičných
výletoch a vychádzkach po okolitej prírode Poľného Berinčoka. Školka bol
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v tom čase vzdelancom európskeho formátu a na svojom pôsobisku pracoval
metódami a v duchu svojho učiteľa a spolupracovníka Samuela Tešedíka.
V Poľnom Berinčoku stál sedem rokov na čele inštitúcie, v ktorej jeho zásluhou učili ním vybraní najskúsenejší pedagógovia a vedci, ktorí ukončili
v tom čase najprestížnejšie západoeurópske univerzity. Ďalším pôsobiskom
Ondreja Školku bolo od roku 1809 Nemcami osídlené mestečko v Báčke
Nový Vrbas, kde sa tento Slovák stal nielen farárom, ale aj zakladateľom
nižšieho evanjelického gymnázia. Ovplyvnený v čase štúdia v Göttingene štatistom L. Schlözerom sa v Novom Vrbase okrem iného venoval aj
vlastivednému výskumu. Vypracoval schému topografického štatistického
opisu, a vo výskume odporúčal interdisciplinárnu spoluprácu. Je autorom
monografie obce Poľný Berinčok (Mezöberény), v ktorej opísal spôsob života prisťahovaných Slovákov. Článok o Orošháze zase dokumentuje jeho
predstavu o monografickom opise. Je tiež autorom návrhu na vydávanie celouhorského topografického časopisu. Väčšina jeho diel vyšla v nemčine. Na
gymnáziu v Novom Vrbase študovali a pôsobili viaceré slovenské osobnosti. Napríklad v roku 1836 sa stal profesorom a riaditeľom tohto seniorátneho slovensko-nemeckého gymnázia bohunický rodák Michal Godra, ktorý
v ňom pôsobil viac ako tridsať rokov. Vynikajúci pedagóg, vedec a zakladateľ dvoch dolnozemských gymnázií Ondrej Školka zomrel veľmi mladý
20. júna 1816 vo Vrbase vo veku 38 rokov.
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Organárska dielňa Martina Šaška
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Organársku dielňu Šaškovcov založil v tridsiatych rokoch
19. storočia Martin Šaško (1807, Brezová pod Bradlom – 1893, Brezová pod
Bradlom) vo svojom rodisku. V Skalici vyučený stolár a rezbár pokračoval
v organárskom učení v Brne. Po svadbe v roku 1832 s Annou Jančiovou
z Košarísk si hneď na brezovskom „pľaci“ otvoril organársku dielňu. V roku
1834 dostal objednávku na stavbu prvého pätnásťregistrového organa od
evanjelickej cirkvi v rodnom mestečku. Chýr o jeho fortieli sa veľmi rýchlo
rozšíril a nasledovali ďalšie objednávky. Do konca jeho aktívnej práce ich
boli desiatky. Od konca päťdesiatych rokov 19. storočia pracovali v dielni
aj jeho synovia Martin a Ján, ktorý zomrel v mladom veku (1884). Po smrti

Martina Šaška staršieho prevzal a viedol dielňu jeho vnuk Gustáv Adolf
Molnár. Martin Šaško senior bol vedúcou osobnosťou slovenských organárov 19. storočia.

Spod Bradla

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

38

na Dolnú zem

S dolnozemským prostredím je bytostne spojený
syn Martin Šaško ml., ktorý
sa narodil 28. augusta 1835
v bydlisku svojej matky v Košariskách. Mal sestru a dvoch
bratov. Organárstvu sa vyučil
pri svojom otcovi a spoločne
s ním staval viaceré organy.
Medzi prvými postavili takto
spoločne v roku 1859 v období troch rokov na základe
zmluvy dvadsaťpäťregistrový
organ určený pre slovenskú
evanjelickú cirkev v Poľnom
Berinčoku
(Mezőberény)
M. Šaško – mladý organár.
v Békešskej župe. Ján SlujZdroj: archív autora príspevku
ka v časopise Obzor číslo 17
z 15. júna 1865 okrem iného píše: „Náš veľký nový organ, od nášho schopného rodáka Martina Šaška z Brezovej (pod Bradlom) zhotovený, slúži nám
výborne a veru sme všetci hrdí na toto dielo, ktoré prichádzajú obdivovať
milovníci a znalci z celej Békešskej stolice. Nech Boh menovaného rodáka
živí a jeho prácu požehnáva. Veď aj on s inými organárskymi majstrami
vydáva svedectvo, čo môže slovenská ruka zhotoviť.“ Najväčší dvojmanuálový tridsaťdvaregistrový organ spoločne postavili roku 1872 v kalvínskom
kostole v mestečku Békés (nie v Békešskej Čabe, ako sa uvádza v encyklopédiách ). Manželkou Martina Šaška mladšieho bola Zuzana Majerníková,
s ktorou mal šesť detí (tri dcéry a troch synov, z ktorých najmladší bol
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Mesto po presídlení časti Slovákov
V rámci medzištátnej dohody medzi Československom a Maďarskom sa v rokoch 1947 – 1948 presídlilo na Slovensko viac ako dvetisíc
Slovákov z Poľného Berinčoka a svoj nový domov našlo najmä v Kolárove
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učiteľom v Sarvaši. Keď manželka v roku 1878 zomrela, natrvalo sa usadil
v Békešskej Čabe, kde mal už skôr s otcom otvorenú dielňu). Už v roku
1861 bol jeho prvou samostatnou prácou organ v rímskokatolíckom kostole
v Pezinku, a potom ešte na Slovensku ďalšie tri menšie. Pezinský organ
dokončil bez akejkoľvek pomoci. Doteraz sa zachoval v pôvodnom stave a slúži bez väčších opráv. Týmto dokazuje, že starostlivo vypracovaný nástroj so zásuvkovou vzdušnicou je neobyčajne odolný. Mohutný, ale
ušľachtilý zvuk plena a rozmanité dobre sa miešajúce farby jednotlivých
registrov sú i dnes pozoruhodné. Na Dolnej zemi, prevažne v Békešskej
a Čanádskej župe postavil a opravil niekoľko organov. V roku 1871 opravoval organ v evanjelickom kostole v Slovenskom Komlóši, o rok neskôr
5. septembra uzavrel zmluvu na stavbu osemregistrového organu za 1 222
zlatých v novopostavenom evanjelickom kostole v Alberte (Csanádalberti).
Organ bol dokončený v decembri roku 1882, kedy bol chrám odovzdaný do
používania a posvätený. Nad dverovým vchodom tohto dnes ošarpaného
kostola stále visí v slovakizovanej češtine napísaný nápis: „Slúžte Hospodinu s veselím, vchádzajte do brán jeho s díkčinením, a do síni s chválami,
oslavujte jej a dobrorečte jménu jeho. Žalm 100 ̶ 1882.“ Ďalší šestnásťregistrový organ mal podľa zmluvy v roku 1882 za 2 000 zlatých postaviť
v susednej dedine Pitvaroš, ale organ podľa zachovaných údajov nebol na
dohodnutý čas dokončený. Organár Martin Šaško junior od roku 1878 trvalo žil a pracoval v Békešskej Čabe, kde 5. júna 1894 zomrel a tam je aj
pochovaný. Za zmienku ešte stojí, že v neďalekom Poľnom Berinčoku,
kde dielňa Martina Šaška z Brezovej postavila už v roku 1859 na Dolnej
zemi prvý organ, žil bratanec Martina Šaška, Štefan Šaško (1833 ̶ 1908)
s rodinou (manželka Juliana Šalkovičová, deti Juliana, Samuel). Túto brezovsko-berínsku udalosť si už dlhšie pripomínajú obe mestá vzájomnými
priateľskými návštevami.
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a v Dedine Mládeže v okrese Komárno. Medzi presídlenými Slovákmi bol
aj spisovateľ Michal Borguľa, autor viacerých publikácií zo života dolnozemských Slovákov. V súčasnosti má Poľný Berinčok podľa internetového
portálu mesta 11128 obyvateľov, čo je približne ako v roku 1880 (celkom
11368, z toho Slováci 4504, hoci by malo byť z terajšieho celkového počtu
obyvateľov podľa IT portálu Slovákov v meste 3% (333). Prekvapuje oficiálny štatistický údaj, že pri sčítaní ľudu v Maďarsku roku 2011 sa v Poľnom
Berinčoku k slovenskej národnosti prihlásilo iba 107 obyvateľov. Slovákov
v meste už šestnásty rok reprezentuje Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku a jej vedúcou je Júlia Borguľová. Táto slovenská organizácia sa zameriava na pestovanie slovenskej kultúry a zachovávanie tradícií tunajších
Slovákov. Mesto Poľný Berinčok udržiava oficiálne partnerské vzťahy so
štyrmi zahraničnými mestami. Jedným z nich je Kolárovo, kam sa po druhej
svetovej vojne presťahovala prevažná časť Slovákov presídlených z Poľného Berinčoka. Výsledkom je, že evanjelické bohoslužby sa už dávnejšie
konajú iba v maďarskej bohoslužobnej reči. Výnimkou je, keď pri významných udalostiach cirkvi a tunajších Slovákov zavíta putujúca farárka Celoštátnej slovenskej samosprávy z Budapešti alebo delegácia z Brezovej pod
Bradlom aj s farárom. Vtedy sa výnimočne bohoslužby konajú dvojjazyčne.
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Tvorivá činnosť Berinčana v Maďarsku
a na Slovensku
Predstaviteľom ľudovej spisby Slovákov v Maďarsku bol aj
Michal Borguaľa. Narodil sa 16. januára 1902 v Poľnom Berinčoku vo
viacdetnej slovenskej roľníckej rodine. Nevie sa presne, z ktorej dediny na
Slovensku sa pred tristo rokmi poddanská rodina Borguľovcov rozhodla
vysťahovať na Dolnú zem, ale je zistené, že jeden z predkov Michala
Borguľu na ceste na Dolnú zem sa najskôr usadil v Siráku – obci, ktorá
leží v Novohradskej župe na území Maďarska. Podľa vtedajších zvyklostí
slovenských poddaných, ktorí utekali pred zemepánmi, mal rod jeho matky
priezvisko odvodené od naposledy opustenej dediny Sirák. Po dlhej ceste za
chlebom a slobodou sa Siráckovci a Borguľovci natrvalo usadili na vtedy
ešte pustatine, ktorá dostala názov Poľný Berinčok. Tu niekoľko desaťročí
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žili rody z otcovej a matkinej strany a je samozrejmé, že v tomto poľnom
meste vyrastal aj Michal Borguľa. Už v mladosti po skončení základnej
evanjelickej školy musel tvrdo pracovať na prenajatom majetku, pretože
jeho otec v tom čase narukoval do prvej svetovej vojny. Dá sa povedať,
že už ako maloletý dvanásťročný chlapec sa stal živiteľom rodiny. V tom
veku dovedna s jedenásťročnou sestrou vykonával spolu s dospelými všetky
potrebné roľnícke práce. Namáhavá práca v detstve spôsobila, že Michal
Borguľa chorľavel, a potom zoslabnutý nevládal pomáhať otcovi, ktorý
sa medzitým vrátil z vojny. Aby sa stal užitočný, začal externe študovať
najprv na meštianskej, neskôr na strednej hospodárskej škole. V škole
sa mu darilo, a tak si začal privyrábať doučovaním detí zo zámožnejších
rodín. Neskôr sa mu prerušovane podarilo získať úradnícke miesto
v Gyule a v Poľnom Berinčoku. V medzivojnovom období bol neraz
terčom prenasledovania za prejav národného a sociálneho cítenia a verejnú
obhajobu svojich rodákov v národnostných otázkach. V čase najkrvavejších
volieb do národného zhromaždenia v tridsiatych rokoch utrpel pri obrane
žandármi bitých robotníkov zranenie. Vtedy za tento čin len so šťastím
unikol segedínskemu žaláru. V rodisku húževnato pracoval aj na kultúrnom
a politickom poli. Ako člen a predseda Slovenského robotnícko-roľníckeho
spolku sa zaslúžil o pozdvihnutie národného povedomia tunajších Slovákov.
Rovnako si počínal aj ako predseda miestnej organizácie Strany slovenskej
národnej jednoty a popredný činiteľ miestnej organizácie Antifašistického
frontu Slovanov v Maďarsku. Jeho prvé tvorivé začiatky uplatnil písaním
vlasteneckých veršov v slovenskom týždenníku Sloboda vychádzajúcom
v rokoch 1946 – 1948 v Budapešti. Vo svojej predvojnovej tvorbe ostro
reagoval na potláčanie slovenskej národnosti v Maďarsku, keď vo svojich
článkoch používal pseudonym Michal Sirácky. V roku 1947 sa s celou
svojou rodinou presídlil na Slovensko. Najprv sa usadil v Kolárove, kde
si presídlenci z Maďarska založili prvé poľnohospodárske družstvo. O dva
roky neskôr sa presťahoval do Nových Zámkov a po zhoršení zdravotného
stavu roku 1958 sa rozhodol natrvalo žiť v Nitre – v Horných Krškanoch.
Tu v pokoji rodinného domu a záhrady chorľavý pokračoval v ľudovej
spisbe. Písal svoje pamäti, sústreďoval dokumenty, spomienky svojich
predkov a takto doplnil svoju bohatú knižnicu o zviazané a uchované

rukopisy svojich diel. Príspevky publikoval v regionálnej tlači a v časopise
Matičné čítanie. Z rukopisov a zo zhromaždeného materiálu v roku 1979
napísal v spoluautorstve s Ladislavom Švihranom knihu spomienok na
život Slovákov v čabianskej oblasti, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tatran,
s názvom Tu sa usadíme. V roku 1988 vydala Matica slovenská z výberu
jeho rukopisov tri práce sústredené do jedného diela, ktoré vyšlo pod názvom
Rozprávanie z Dolnej zeme v netradičnom formáte.
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Ľudový autor Michal Borguľa (vpravo). Zdroj: archív autora príspevku

Autor Michal Borguľa patril roku 1968 k tým Slovákom z južného
Slovenska, ktorí sa zaslúžili, že Matica slovenská bola „z vôle ľudu obnovená“. Chodil po dedinách a mestách, kde žili jeho krajania, a spolu s nimi
navštevoval Bratislavu a Martin a burcoval, aby si národ, ktorý ich prijal ako
svojich, viac všímal ich životné a národné problémy na južnom Slovensku.
V Miestnom odbore Matice slovenskej v Nitre v rokoch 1968 ̶ 1973 patril
medzi najaktívnejších členov výboru. Aj napriek chatrnému zdraviu sa dožil
matuzalemského veku. Spisovateľ Michal Borguľa zomrel v Nitre 27. marca 1998 a pochovaný je na novom cintoríne na Cabajskej ceste. Jeho syn,
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berinský rodák, inžinier architekt Michal Borguľa, patrí medzi významných
slovenských odborníkov najmä v oblasti tvorby územných plánov vo svojej
profesii.

Vrátili sa do pôvodnej vlasti
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V rámci medzištátnej dohody medzi bývalým Československom
a Maďarskom sa v roku 1947 presídlilo na Slovensko viac ako dvetisíc Slovákov z Poľného Berinčoka a svoj nový domov si našli najmä v Kolárove a v Dedine Mládeže v okrese Komárno. Žiada sa pripomenúť, že nie
všetkým sa dostalo to, čo im bolo sľúbené. Do najväčšej dediny v bývalom
Československu so 14 tisícami obyvateľov prišli na rozdiel od Slovákmi
poldruha storočia skultúrneného a urbánneho dolnozemského prostredia do
zablatených ulíc a poľných ciest Žitného ostrova. Starší sa hneď po zmierení sa s niektorými nesplnenými sľubmi dali do práce a deti nastúpili do
slovenských škôl, ktoré tu boli od ich príchodu do roku 1949 iba slovenské.
Prišli ako poľnohospodári, a tak najskôr na pridelených parcelách pracovali
ako súkromne hospodáriaci roľníci. Na začiatku si založili Ryžové družstvo,
ktoré sa v roku 1954 stalo súčasťou roľníckeho družstva. Viacerí z poľnohospodárov si doplnili stredné poľnohospodárske školy s maturitou, ďalší
pracovali vo vedení družstva a veľkoobce a významne sa zaslúžili o jej premenu a skultúrnenie. Po povodni v roku 1965, ktorá postihla takmer celý
Žitný ostrov a nevynechala ani Kolárovo, no bolo po nej úplne obnovené
výstavbou, Kolárovo o dva roky získalo štatút mesta. Viacerí z presídlených Slovákov, a to nielen z Poľného Berinčoka, ale aj z Medeša, zakladali
v novom bydlisku hudobné skupiny, organizovali nácvik divadelných hier,
venovali sa všestranným kultúrnym aktivitám. Na túto tradíciu nadviazal
už sedemnásť rokov trvajúci Spolok priateľov slovenskej kultúry, ktorého
aktuálnym predsedom je už päť rokov Ondrej Litvaj. Spolok popri množstve
každoročne usporiadaných podujatí si tento rok popri iných úlohách naplánoval pripomenutie 70. výročia presídlenia Slovákov z Poľného Berinčoka
a Medeša do vlasti predkov.

Pripomenuli si sedem desaťročí návratu

38

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove s podporou samosprávy mesta a z aktívnej účasti komisie kultúry a kultúrneho dedičstva, evanjelického cirkevného zboru zorganizoval v sobotu 17. júna 2017 spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 70. výročia presídlenia v rámci výmeny
obyvateľstva. Za veľkej účasti pozvaných hostí sa slávnosť konala v rotunde
Mestského kultúrneho strediska a na parkovej časti námestia v Kolárove.
Mestá Kolárovo a Poľný Berinčok majú už aj z dôvodu presídlenia oficiálnu
partnerskú zmluvu, a tak na podujatí nemohli chýbať primátori oboch miest.
Za domácich sa zúčastnil Árpád Horváth a za hostí István Siklósi. Ako vždy
sú na výročné podujatia organizovaných SPSK v Kolárove pravidelne pozývané slovenské menšinové samosprávy a spolky z Maďarska, ktorých bývalí
obyvatelia a ich potomkovia žijú v Kolárove. Z Poľného Berinčoka tu bola
delegácia na čele s predsedníčkou Júliou Borguľovou, z Medeša Máriou
Nyáriovou Slávikovou, z Veľkého Bánhedeša Jolanou Pepovou. Slovenskú
delegáciu tvorila poslankyňa Národnej rady SR Eva Smolíková, bývalý prvý
podpredseda Matice slovenskej Viliam Oberhauser, zástupcovia krajských,
okresných a miestnych odborov MS z mesta a okolia (Neded, Nesvady).
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Na znak jubilejnej spomienky vysadili pamätný strom
Spomienkové zhromaždenie sa začalo v parkovej časti námestia
vysadením stromu javora jaseňového ako symbolu pevnej viery, vytrvalosti a držania sa svojich koreňov, takých pevných, aké majú byť korene vysadeného stromu. To vo svojej kázni pod holým nebom želala a vysadený
strom požehnala slovenská farárka zo Sarvaša Alžbeta Nobiková. Na jeho
vysadení sa podieľali najstarší domáci presídlenci a hostia z Maďarska. Po
tomto akte sa účastníci presunuli do rotundy kultúrneho strediska, kde sa začal hlavný program slávnostného zhromaždenia. Už vstupná časť tohto kultúrneho stánku naznačovala, že podujatím žijú najmä najstarší presídlenci.
Vo vestibule boli vystavené odborne a graficky zostavené rodostromy niekoľkých poľnoberínskych rodín. Pri jednom som zastihol dvojicu ̶ sestry,
87-ročnú Máriu Ružovú-Sudickú, ktorá prišla s rodičmi do Kolárova ako
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16-ročná a jej sestru, 84-ročnú Annu Kudlákovú–Sudickú, prišla ako 13-ročná a obidve boli v prvom transporte. V Poľnom Berinčoku zostal iba ich
starší brat, aj ten však prišiel za nimi v roku 1965. V Poľnom Berinčoku
majú bratanca a sesternicu. Kým Mária zostala na domácom gazdovstve neskôr ako pracovníčka v roľníckom družstve, mladšia sestra Anna pokračovala v štúdiu meštianskej školy, brigádovala na Trati družby Spišské Vlachy ̶
Spišská Nová Ves a väčšiu časť života pracovala v obuvníckych závodoch
v Partizánskom. Na celý život na Slovensku len v dobrom spomínajú a rodičom ďakujú, že sa tak rozhodli.
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Kolárovo – vysadanie stromu na počesť jubilea. Napravo O. Litvaj, predseda
Spolku priateľov slovenskej kultúry.
Zdroj: archív autora príspevku
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Bohatý a pestrý program v rotunde
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Pestrý program sa začal slávnostne hymnickou piesňou Hoj, vlasť
moja... a priliehavou básňou. Slovom Božím pokračovala a podujatie požehnala zborová evanjelická farárka Mária Popičová. Miestny spevokol vedený Žofiou Nagyovou zaspieval hymnu dolnozemských Slovákov Slovensko, krásna zem... K prítomným účastníkom sa prihovoril jeden z hlavných
organizátorov, predseda Spolku priateľov slovenskej kultúry Ondrej Litvaj,
ktorý pozdravil všetkých prítomných, poďakoval sa za pomoc spoluorganizátorom a sponzorom. Potom nasledoval blok tanca, ľudového spevu, hudby
v podaní miestnych škôl, miestnych skupín a súborov. Na vyzvanie organizátorov predniesť prejavy ako prvý vystúpil primátor Kolárova, ktorý, žiaľ,
tomuto spomienkovému podujatiu venoval dlhší čítaný prejav, zbytočne aj
v maďarčine, keďže tam boli prítomní piati hostia z Maďarska, ktorí nevedeli po slovensky. To, čo predniesol, ich sotva zaujalo. Viacerí sa zhodli, že
obsah jeho prejavu nekorešpondoval s obsahom spomienkového zhromaždenia. Zameral ho na to, ako boli maďarskí občania z Kolárova a tiež ďalší
zo Slovenska (vtedy Československa) jedni nútení vysťahovať sa do Maďarska a druhí odvezení na nútene práce na česko-nemecké pohraničie. Obsah
prejavu päť prítomných hostí z Maďarska nerozprávajúcich po slovensky
takmer nezaujal. Vznikla otázka, komu a prečo boli v preplnenej sále také
slová adresované? Ako by boli skončili podobné prejavy prítomných Slovákov, ktorí by sa na tomto podujatí dali uniesť a začali vymenovávať krivdy
spôsobené Slovákom počas niekoľkých storočí v uhorskom štáte maďarské
vládne a cirkevné vrchnosti, rovnako neskôr počas okupácie 1938 ̶ 1945
južného Slovenska? Ako by okomentovali príkoria spôsobované Slovákom,
ktorí zostali žiť na okupovanom území a ďalším, ktorí boli nútení opustiť
svoje bydliská a zanechať tam celý svoj majetok? Ešteže sa poslankyňa NR
SR Eva Smolíková neponížila k protiúderu, a práve naopak, v prospech porozumenia taktne pripomenula, že, chvalabohu, sa nachádzame na slávnosti,
a nie na konferencii. Verím, že tomu porozumel aj pán primátor. V takom
duchu vystúpil aj bývalý I. podpredseda MS V. Oberhauser, ktorý prežil
mladé roky medzi presídlencami a pozná ich život a problémy sprevádzajúce ich od začiatku príchodu do starej vlasti a jatrenie rán, ktoré boli spôso-
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bené vtedajšou povojnovou politickou situáciou, obrazne povedané, nemalo
na tomto podujatí miesto. Nemusel ani prízvukovať, mnohí to pochopili.
Nezabudol však zdôrazniť užitočnú spoluprácu a na zmiešanom území dôležitú výchovu k vlastenectvu. Z domácich najviac zaujalo vystúpenie Anny
Tóthovej, jednej z presídlenkýň, ktorá okrem iného zo svojich skúseností
a činností spomenula, ako prisťahovaní Slováci vo svojich povojnových počiatkoch v Kolárove vysoko dvíhali zástavu, pôsobili aj v zastúpení mesta,
veľa preň pracovali, obetovali veľa úsilia a síl a dedinu na mesto premenili.
No dnes akoby to už ani (u tých neskôr narodených) nebola pravda. Nakoniec zdôraznila, že Berínčania svojím príchodom získali to najdôležitejšie:
udržali si svoju identitu, ktorou je hlavne reč a kultúra a tú sa tu snažia
zachovávať a pestovať. Na záver hlavnej časti podujatia spievali účastníci
hymnu maďarských Slovákov Daj Boh šťastia tejto zemi...
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Členovia Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove.
Zdroj: archív autora príspevku
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Časopis Obzor (1871, 1873) a časopis Národný hlásnik (1870).
MOL Budapest, Harruckern leveltál a gr. Károlyi levéltárban.
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Filmový a televízny režisér, scenárista a producent, fotograf, redaktor, cestovateľ, humanitárny aktivista a katolícky kňaz reverend Juraj
J. Török (George Torok) patrí bez akýchkoľvek pochybností medzi najrešpektovanejších žijúcich svetových dokumentaristov. Nič na tom nemôže
zmeniť ani smutný fakt, že na Slovensku o ňom a jeho bohatej tvorbe vieme
žalostne málo.
Zmaturoval na gymnáziu v Žiline, kde 15. októbra 1931 prišiel na
tento svet. Keďže mu nastupujúci ateistický komunistický režim znemožnil
štúdium teológie a túžbu stať sa kňazom, konal mladícky radikálne. Ilegálne, za krajne dramatických okolností, prekročil hranice totalitného štátu
(1950) a onedlho už bol v Taliansku, kde v roku 1958 absolvoval štúdium
teológie na svetoznámej Lateránskej univerzite v Ríme.
Mimoriadne schopnosti mladého Töröka ho predurčili napĺňať
veľké životné výzvy. Rozhodol sa preto opustiť Európu a s definitívnou
platnosťou zakotvil v USA. Vyštudoval fotografiu na prestížnej New York
International Institute of Photography. Popri fotografickej tvorbe začal vážnejšie koketovať aj s filmom. Hoci prvé pokusy príliš nevyšli, vôbec ho to
neodradilo. Interes nakrúcať po krátkej pauze zintenzívnil a v roku 1967 –
vďaka spolupráci s talianskym filmovým inštitútom Luce Cinecittá –
zrealizoval svoj hraný debut Someone Sees in the Dark (Niekto vidí v tme).
Neskôr (1974) založil v New Yorku nezávislú produkčnú spoločnosť Hallel
Communications s podnázvom Imaging Faith an Christianity (Zobrazovanie
viery a kresťanstva), ktorá vyrobila desiatky dokumentárnych a televíznych
titulov. Len v roku 1996 ich bolo dovedna 87! Išlo hlavne o snímky s kres-

ťanskou, vieroučnou, edukačnou a sociálnou problematikou, nakrútené
v USA, Európe, Ázii, Afrike, Strednej a Južnej Amerike.

Pozoruhodná filmografia
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Činorodý, empatický aj odvážny Juraj Török prebrázdil s kamerou
a fotoaparátom všetky kontinenty. Aby vzbudil súcit a sympatie svetového
spoločenstva s trpiacimi, neúnavne informoval o lokálnych, etnických či
širších vojenských konfliktoch, dramatických politických aj sociálnych
stretoch – s akcentom odhaľovať pravdu, presadzovať humánne hodnoty
a šíriť demokratické princípy. Filmár o tom vydal jedinečné a mimoriadne
pôsobivé dokumentárne vizuálne svedectvo. Prostredníctvom svojich diel
tiež neúnavne zbieral charitatívne zdroje na konkrétnu humanitárnu pomoc
najpostihnutejším krízovým oblastiam, vytrvalo dával ľuďom nádej a optimizmus dobudúcna.
Bohatá dokumentárna i hraná filmografia Juraja Töröka obsahuje
približne dvesto titulov. Celkovo sa unikátnym kvantitatívnym rozsahom
a najmä charakterom tvorby zaraďuje žilinský rodák medzi najvýznamnejších svetových filmárov-dokumentaristov. Nakrútil jedinečné autentické
obrazové svedectvá o stave rozmanitých spoločností, prírodných úkazov,
ohrozených etník a ich náboženstva a zvykoslovia, o náročnej a krajne nebezpečnej práci misionárov, vzácnych kultúrach, pamiatkach, flóre a pod.,
na zemeguli v druhej polovici 20. storočia (Brazília, Čína, Egypt, Honduras,
Hongkong, India, Jamajka, Japonsko, Južná Kórea, Kambodža, Kanada,
Keňa, Libanon, Nigéria, Nikaragua, Poľsko, Salvador, Taiwan, Thajsko,
USA, Veľká Británia a inde). Nenásilnou formou dokázal tvorca predostrieť
aj vklad jednotlivých spoločenstiev do svetového kultúrneho, duchovného
a prírodného dedičstva ľudstva, pričom tiež zdôraznil ich význam pre budúcnosť planéty Zem.
„Snažím sa porozumieť ľudským problémom“ – uviedol Török
v roku 1974 v rozhovore s exilovou spisovateľkou, publicistkou a redaktorkou Hlasu Ameriky Agnešou Gundovou-Jergovou. „Snažím sa spolucítiť
s ľudskými túžbami, utrpením, nádejami a úzkosťou. Tento záujem ma zaviedol do nemocníc, psychiatrických liečební, do stredísk pre výskum rozbitých
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rodín – zaviedol ma medzi deti, ktoré týmto všetkým trpia. Keď sa človek pozrie na človeka, všade nájde určitú potrebu potechy. Potreba porozumenia
je tematika spásy.“

Laureát prestížnych ocenení
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Mnohé Törökove sugestívne filmy boli ocenené na rôznych svetových festivaloch, prehliadkach a veľkých prezentačných akciách. Uvedieme
aspoň niektoré z titulov (v slovenskom preklade): Appalachia – krajina nikoho, Budha, Čierne zvony, Hongkong ´97, Jazyk ohňa, Krajina pozostalých, Konfucius, Kto je ten muž?, Kvety, Liečitelia, Maják, Maove stroje,
Mnohí a jeden, Náhli utečenci, Partneri na misiách, Partnerstvo na Níle,
Pocta Poľsku, Sandino žije, Synagóga, Veľvyslanci, Vychádzajúce slnko,
Zmluvný dom...
Špeciálu kategóriu predstavuje Törökova seriálová tvorba. Nakrútil
deväťdielny televízny dokument o Druhom vatikánskom koncile, pričom
ako jeden z mála filmárov dostal dôveru zaznamenať túto historicky výnimočnú cirkevnú udalosť. Desaťdielny cyklus Catholic Life in Amerika
(Život katolíkov v Amerike) syntetizujúco a v širších koreláciách reflektuje
dejiny príslušnej komunity, biografiu význačných kresťanských osobností
(John Courtney Murray, Al Smith, Daniel Rudd, Thomas Wyatt Turnera...),
ale i závažnú tému rasovej a náboženskej diskriminácie v USA. Najvplyvnejšie svetové konfesie predstavil Török v päťdielnom seriáli Religions of
the World (Náboženstvá sveta). Prostredníctvom Hallel Communications
a iných spoločností bola v Spojených štátoch amerických i v ďalších krajinách distribuovaná aj jeho rozsiahla videotvorba – najmä evanjelizačného
a kresťanského charakteru.
Raz sa Töröka novinári spýtali, či je v ňom viac filmár alebo kňaz.
Odpovedal takto: „Prešiel som určitou krízou ... Bol som na rázcestí, musel
som sa rozhodnúť, či zostanem kňazom alebo filmárom. Bol to zaujímavý zápas nie preto, že by som sa bol chcel oženiť – no jednoducho vnútorný zápas
o správnu cestu. Moja životná cesta sa vinie v presvedčení, že v mojom prípade medzi filmárom a kňazom je hlboký vzťah ... Sú to dve tvrdé disciplíny,
ktoré treba rozlišovať. Film – obraz a zvuk – je pomôckou, ale aj prekážkou

k Bohu. Obraz a zvuk je taký senzuálny, že by mohol zatieniť Boha. Boh je
duch, nemá telo – a len čo zhmotníme čosi neviditeľné, priamo sa od Boha
odďaľujeme a dostávame sa do akejsi hmly. Aj keď je pravda, že Boh sa
ozýval slovom ...“

Doma ho nepoznáme
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V priebehu 80. a 90. rokov spolupracoval reverend Török s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami v Bruseli, Ľvove, Moskve, Paríži, ako
i s európskym International Cooperative of Educational Programming. Ako
rozhľadený polyglot umne adaptoval svoje programy na využitie v USA
i zahraničí. Harmonicky, inovatívne a najmä efektívne v nich dokázal prepojiť filmársku profesiu a duchovnú pastoračnú činnosť katolíckeho kňaza
s majstrovským zvládnutím najmodernejšej audiovizuálnej techniky a informačných technológií. Kreatívne tiež v úlohe filmového fotografa a redaktora
participoval na realizácii niekoľkých medzinárodne úspešných televíznych
projektov (Thomas Merton, Brubeck Mass a iné). V druhej polovici deväťdesiatych rokov nakrútil životopisné medailóny charizmatických kresťanských osobností ako Kateri Tekakwitha, Frances Xavier Cabrini a ďalších.
Aj keď po Nežnej revolúcii (1989) viackrát navštívil Slovensko, Törökove
rozsiahle a v mnohých smeroch výnimočné dielo zostalo doma, žiaľ, prakticky nespoznané. Akurát len v roku 1996 ho v rámci prezentácie veľkej
kolekcie exilovej a zahraničnej filmovej tvorby – pod názvom Korene na
Slovensku – na prehliadke počas II. Medzinárodného festivalu filmových
klubov erudovane uviedol matičiar (žiaľ, medzičasom už zosnulý) Viliam
Jablonický. „Cestovateľ s dušou drotára“ zaujal vtedy slovenské publikum
dielami zo sedemdesiatych rokov. Premietnuté snímky reflektovali napríklad
motívy z evanjelií, utrpenie utečencov, kruté dôsledky vojny v Kambodži,
metafyzickú komunikáciu hluchonemých osôb, klientsku prax psychoterapeutického zariadenia, obrazy snov i vyhrotených konfliktov mladých ľudí...
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Nenaplnený zámer
Rodák zo Žiliny má v medzinárodných odborných a mediálnych
kruhoch povesť charizmatického, vzdelaného, empatického a nesmierne
komunikatívneho človeka. Uvedené vlastnosti sa zreteľne odrážajú nielen
v jeho osobných postojoch a činoch, ale i v eticky a intelektuálne zameranej apelatívnej audiovizuálnej tvorbe. V jednom z nemnohých interview pre
slovenské médií Török uviedol: „Krajinu som opustil ako devätnásťročný.
Šestnásť rokov som žil v Taliansku, Nemecku, Belgicku a Francúzsku, aby
som nakoniec skončil s americkým pasom. No ani v Spojených štátoch som
sa bytostne nezakorenil. Ako filmár som prešiel celú Áziu, Afriku, centrálnu
i Južnú Ameriku, svet som prekrižoval dva-trikrát. Práve istá otvorenosť,
respektíve nie taká silná kultúrna identita mi pomohli priblížiť sa k ľuďom,
ktorí zmýšľajú, chápu a konajú inak. S večnou problematikou neutrality reportéra-dokumentaristu – či je vôbec možné byť objektívny v posudzovaní,
povedzme, iných sociálnych javov – som možno nemal toľko predsudkov ako
iní ľudia.“
Významné životné jubileum, deväťdesiatka, zastihlo Juraja
J. Töröka v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Žiaľ, dôsledky pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej éry zabránili myšlienke reflektovať toto
úctyhodné výročie zorganizovaním série akcií, spojených s premietnutím
tvorcových nadčasových filmových diel.
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Dobrá kniha, 1992, s. 150 – 155.
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V časoch, keď existovala pomyselná železná opona, sme ho na Slovensku pod vplyvom rôznych informačných zdrojov vnímali ako rozprávkovo bohatého človeka, ktorému prischla prezývka „uránový kráľ“. Jedinečný
životný príbeh tohto výnimočného muža a veľkého vlastenca silnej viery
sme však mohli doma bližšie spoznávať až po páde komunistického režimu.
Štefan Boleslav Roman patrí bezpochyby medzi výrazné osobnosti slovenských aj kanadských dejín. Tento úspešný veľkopodnikateľ, priemyselník a štedrý mecén krajanského života v slobodnom svete sa narodil
17. apríla 1921 v zemplínskej obci Veľký Ruskov v chudobnej, hlboko veriacej gréckokatolíckej rodine. Aj on už v mladom veku rozšíril rady tých,
ktorým dobové Československo nebolo schopné poskytnúť dôstojný život
podľa vlastných predstáv. Preto sa ako šesťnásťročný spolu so starším bratom Jurajom rozhodol začať nový život v zámorí. Mal v pláne založiť si farmu a podnikať v poľnohospodárstve. Spočiatku však musel ťažko pracovať,
priam hrdlačiť na cudzej farme za dennú mzdu 50 centov...

Priemyselné impérium
Iróniou osudu ho z lopotnej driny vyslobodila druhá svetová vojna. V roku 1941 narukoval do kanadskej armády, ktorá bojovala na strane
spojencov proti fašizmu. Už o niekoľko mesiacov však Romana z armády
prepustili a do konca vojny pracoval v Oshawe vo firme General Motors,
vyrábajúcej vojenské nákladné automobily. Hneď po vojne sa rozhodol podnikať v banskom priemysle. Založil firmu Concord Mining Syndicate, ktorá
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sa čoskoro úspešne etablovala v oblasti baníctva. Netrvalo dlho a nadobudnutý kapitál investoval do uránových baní v kanadskom štáte Ontario. Išlo
o prezieravé rozhodnutie a vďaka výnosným baniam akcie Romanovej spoločnosti prudko stúpli. Z pôvodných 30 centov sa v priebehu jediného roka
vyšplhali na 12 dolárov, pričom v roku 1966 sa ich hodnota pohybovala na
úrovni 82 dolárov! Takúto vysokú hodnotu mali akcie prakticky až do Romanovej smrti.
Ako výkonný riaditeľ a predseda správnej rady spoločnosti Denison Mines Limited, ktorá postupne vlastnila najväčšie uránové bane na
svete, vyvíjal obrovské organizačné a administratívne úsilie pri budovaní
svojej podnikateľskej ríše. Romanovo podnikanie nebolo obmedzené len
na ťažbu a obchod s uránom. Doslova vo svetovom meradle zahrňovalo
aj sféru nafty, plynu, uhlia, cementu, ako tiež ďalšie banské a priemyselné
(napríklad baliarenské či tlačiarenské) investície. Širšiu spoluprácu rozvíjal
s mnohými americkými a kanadskými podnikateľmi a spoločnosťami, bol
členom správnych rád viacerých nadnárodných firiem a korporácií, právne
poradenstvo mu poskytoval neskorší prezident USA Richard Nixon. Postupne tak vyrástlo mohutné priemyselné impérium, v ktorom pracovali tisícky
zamestnancov a ktoré nepriamo poskytovalo obživu obrovskému množstvu
ďalších ľudí. (V polovici 60. rokov minulého storočia sa celkový majetok
Š. Romana odhadoval na 2,6 miliardy dolárov.)
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Nebol typickým kapitalistickým dravcom
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Závratná kariéra sa zákonite odrazila na jeho postavení v spoločenskom rebríčku v Kanade i susedných Spojených štátoch. Napriek tomu
možno konštatovať, že nebol typickým kapitalistickým dravcom. Žil striedmym životom pobožného človeka a značnú časť svojich ziskov venoval
na cirkevné a charitatívne účely. Vlastnú podnikateľskú filozofiu teoreticky zhrnul v publikácii The Responsible Society (Zodpovedná spoločnosť,
1977), ktorú napísal spolu so známym ekonómom Eugenom Löblom. Kniha
mala veľký čitateľský úspech a vyšla v niekoľkých svetových jazykoch (dokonca aj v Indii). Rozšírená a upravená slovenská verzia, určená čitateľom
na Slovensku, bola vydaná v roku 1983. Tvorcovia v publikácii akcentujú
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nezastupiteľnú dôležitosť ľudského intelektu v hospodárskom vývine. Vychádzajú z bytostného presvedčenia, že kľúčom k otvoreniu brán Zodpovednej spoločnosti je premietnutie hodnôt kresťansko-židovského učenia do
princípov hospodárskeho myslenia. Rozvážne poukazujú na mnohé tragické
nedostatky súčasných sociálno-ekonomických systémov s navrhujú „ľudské
cesty k zmenám“.
Aj z dnešného pohľadu možno považovať za obdivuhodné, že si
Štefan Roman dokázal popri extrémne náročných podnikateľsko-obchodných aktivitách nájsť čas na krajanský život v slobodnom svete. Aktívne
inicioval, organizoval a najmä štedro finančne podporoval množstvo slovenských podujatí v Amerike i Európe. Nikoho preto neprekvapilo, keď sa
v júni 1971 ako spoluzakladateľ Svetového kongresu Slovákov (SKS) stal
jeho prvým predsedom. Počas Romanovho výkonu tejto funkcie (1971 –
1988) sa konali generálne zhromaždenia SKS vo Washingtone, New Yorku,
Toronte a Ríme. Okrem iného zabezpečil na podporu slovenských snáh politickú recepciu v budove Senátu USA, delegácia SKS bola prijatá na pôde
Európskeho parlamentu v Štrasburgu (1976), zúčastnila sa na Európskych
dňoch organizovaných Paneurópskou úniou (6. – 8. mája 1977), medzinárodnom sympóziu o spoločných kresťanských koreňoch európskych národov v Ríme (3. – 7. novembra 1981) a iných podujatiach zásadného významu. Inicioval tiež spísanie viacerých memoránd adresovaných prezidentom
USA, kanadskej vláde, Vatikánu, rôznym vplyvným svetovým politikom
a inštitúciám, „helsinským konferenciám“ o ľudských právach v Belehrade
(1977), Madride (1983) a Viedni (1985)... Azda ani netreba uvádzať, že širokospektrálnu činnosť SKS financoval Roman z veľkej časti vo vlastnej réžii.

Na svojom pozemku postavil katedrálu
Dôležitú kapitolu jeho biografie predstavuje i angažovanosť na cirkevnom poli, najmä pri prípravách pamätných osláv 1100. výročia príchodu
slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda na územie našich predkov
(1963). Na americkom kontinente sa vďaka nemu veľkolepé ústredné oslavy
konali v Toronte a boli mimoriadne spoločensky ocenené i medializované.
Silnú pozíciu si neprehliadnuteľný Roman vydobyl aj vo vatikánskych kru-
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hoch. Zásluhou jeho vplyvu a vytrvalého úsilia vznikla (samostatná) Eparchia svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte.
Dňa 13. októbra 1980 ju zriadil pápež Ján Pavol II. Pripomeňme ešte, že Roman patril medzi nemnohých laikov, ktorí boli Svätým Otcom Jánom XXIII.
pozvaní na II. Vatikánsky koncil.
Duchovný a hmotný zmysel jeho celoživotnej práce najvýraznejšie
symbolizuje monumentálna Katedrála Premenenia Pána, ktorú dal postaviť
na svojom pozemku v Unionville podľa vzoru gréckokatolíckeho kostola
v rodnom Veľkom Ruskove.
Ako vplyvný človek a renomovaná osobnosť mal Roman nadštandardné vzťahy s kanadskými politickými elitami. Najlepšie o tom svedčí
jeho častá prítomnosť vo vládnych delegáciách; napríklad v roku 1961 sa
zúčastnil na konferencii atlantických štátov v Paríži. O päť rokov neskôr
ako člen kanadskej vládnej delegácie navštívil Sovietsky zväz. Túto vzácnu príležitosť využil na návštevu rodného Slovenska. Do Košíc pricestoval
vlastným súkromným lietadlom, čo vyvolalo vo vtedajšom socialistickom
štáte veľký rozruch. Ešte raz a naposledy zavítal do starej vlasti v roku 1968.
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Podporovateľ slovenskej mládeže
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Činorodý Štefan Roman bol aj iniciátorom a realizátorom
myšlienky celosvetových stretnutí mladých ľudí, ktorí sa hlásia k Slovensku.
Najideálnejšie by bolo tento zámer uskutočniť priamo pod Tatrami. Súveký
totalitný režim to ale neumožňoval, a tak sa prvé štyri festivaly slovenskej
mládeže konali inde: Waldkraiburg, Nemecko (4. – 8. augusta 1980), Mount
Pocono, USA (25. júna – 1. júla 1983; 27. júna – 4. júla 1986) a Semmering,
Rakúsko (9. – 16. júla 1989). Dátum slávnostného otvorenia prvého
stretnutia určil Roman symbolicky na Deň Matice slovenskej. Pre stovky
účastníkov z USA, Kanady, Argentíny, Austrálie a viacerých európskych
štátov organizátori vždy pripravili bohatý kultúrny, duchovný, spoločenský
a najmä športový program. Z Romanovej iniciatívy bola tiež pri tejto
príležitosti vypisovaná literárna súťaž. Tvorcovia najlepších textov dostali
okrem finančnej odmeny aj možnosť prezentovať ich priamo na hlavnom
festivalovom javisku.
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Najviac účastníkov – vyše tri tisícky – prišlo na tretie pokračovanie festivalu, ktoré sa konalo na prelome júna a júla 1986 v lone čarovnej
pensylvánskej prírody (Mount Pocono), tak veľmi pripomínajúcej slovenské hory. Centrom mimoriadne vydarenej akcie bolo rekreačné zariadenie
v Mount Airy Lodge, ktoré vlastnil Slovák Emil Wagner (pôvodom z Myjavy). Miestnu športovú halu dočasne premenovali na Slovak Square – Slovenské námestie. Na centrálnom pódiu bola nainštalovaná obrovská mapa
Slovenska, do ktorej mohol každý záujemca vyznačiť miesto svojich koreňov. Prezident USA Ronald Reagan v posolstve mladým Slovákom vtedy
okrem iného napísal, že „...hrdinský slovenský národ nemá možnosť využívať základné ľudské práva, ktoré sú v zemi vašich predkov systematicky potláčané neľudskosťou štátnej totality“.
Počas festivalov zvykol Roman zvolávať predsedníctvo Svetového
kongresu Slovákov. Štvrtého stretnutia, ktoré sa konalo len štyri mesiace
pred pádom železnej opony v tesnej blízkosti hraníc s Rakúskom (Semmering), sa už nedožil. Prišla však manželka Betty s dvoma dcérami a synom,
aby ocenila autorov víťazných literárnych textov. Pravidelne deklarovaná
túžba mladých Slovákov z celého sveta stretnúť sa raz na Slovensku bola
naplnená v roku 1992.
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Životná družka Betty
Manželia Romanovci vychovali v kresťanskom duchu sedem detí.
Betty (Alžbeta), rodená Gardoňová, pochádzala zo Záriečia a do Kanady
prišla s rodičmi ako jedenásťročná. Priniesla si so sebou hlbokú lásku k rodnému Slovensku a našej ľudovej piesni, čo jej vydržalo celý život. Dlhodobo
bola mecenáškou kultúry a umenia. Vďaka porozumeniu svojho životného partnera nezištne podporovala napríklad rôzne koncerty, aby predstavila
kanadskému publiku špičkových operných spevákov slovenského pôvodu.
Betty Romanovú oprávnene nazývali dušou festivalov slovenskej mládeže,
vystupovala na podujatiach Svetového kongresu Slovákov, čím prejavovala
vrúcny vzťah a puto k rodisku. Svoju osobnostnú vyspelosť a rozhľad potvrdila aj tým, keď spolu s manželom iniciovali vznik Katedry slovenských
štúdií pri Univerzite v Ottawe. Zriaďovali tiež štipendiá, sponzorovali rôz-
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ne charitatívne projekty, kupovali slovaciká pre severoamerické univerzitné
a verejné knižnice... Doplňme ešte, že Betty Romanová prežila svojho manžela o takmer tridsať rokov (zomrela v septembri 2017).

Laureát prestížnych svetových ocenení
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Keď v máji 1986 udelilo Sudetonemecké krajanské združenie Romanovi prestížnu Európsku cenu Karola IV., laureát v ďakovnej reči okrem
iného povedal: „Európa je dnes rozdeleným svetadielom. Národom v strednej Európe boli vnútené také sociálne a politické systémy, ktoré sa ostro protivia ich hlboko zakoreneným kultúrnym tradíciám a mravným hodnotám...
Všetky národy, malé i veľké, musia požívať rovnakú úctu a každý národ musí
hrať rovnakú úlohu pri určovaní osudov Európy. Naše štátne hranice nesmú
byť príčinou sporov a nenávisti. Musia byť ohnivkom, ktoré spája rozdielne kultúry a rozdielne jazyky. Práve tie dávajú Európe jej jedinečnú krásu
a veľkosť. Európa teda potrebuje stratégiu slobody a mieru... Ak sme sa
niečo naučili z minulosti, tak je to najmä skúsenosť, že moc despotických
štátov netrvá večne. Môžeme si byť istí, že okovy, ktoré dnes zvierajú národy strednej Európy, budú jedného dňa zlomené a ľud strednej Európy bude
slobodný.“ Držitelia spomínanej Európskej ceny Karola IV. ju získavajú za
mimoriadne zásluhy na spolupráci a porozumení národov a krajín v strednej
Európe.
Ako vieme, Štefanovi B. Romanovi nebolo súdené dožiť sa naplnenia citovaných prorockých slov. Zomrel na infarkt 23. marca 1988 v Toronte. Jeho všestranná činnosť, veľkorysosť a zásluhy boli ocenené mnohými
medzinárodnými uznaniami, bol držiteľom čestných doktorátov niekoľkých
svetových univerzít. Za všetky získané ocenenia spomenieme aspoň jedno z najvyšších vatikánskych vyznamenaní Rytiersky rad svätého Gregora
Veľkého, ktorý mu v roku 1963 ako vôbec prvému Slovákovi udelil pápež
Ján XXIII.
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LADISLAV GROSMAN
(100. výročie narodenia)
Peter Cabadaj
petercabadaj5@gmail.com

„Chcel by som písať o tom, čo sa stalo. Bojím sa však pátosu tragédie. A to je snáď dôvod – ak to tak smiem nazvať – môjho tragikomického nazerania. Zodpovedá to tiež povahe postáv, ktoré ma
zaujímajú, ich životnému optimizmu, v ktorých je dosť miesta pre
všetko, čo je ľudské.“

„Hlavné mesto sveta Humenné“
Pochádzal z východoslovenskej židovskej rodiny. Otec, garbiar, bol
majiteľom malého obchodu s kožami. Rodičov a dvoch z piatich súrodencov stratil v priebehu nemeckého bombardovania vlaku s transportom na
železničnej stanici v Ružomberku (1944). Štvortriednu štátnu ľudovú školu vychodil v Humennom. Študoval na reálnom gymnáziu v Michalov-
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Tieto slová napísal pred vyše polstoročím prozaik, prekladateľ,
scenárista, redaktor a pedagóg Ladislav Grosman (4. 2. 1921, Humenné –
25. 1. 1981, Tel Aviv, Izrael). Staršie ročníky ho registrujú najmä ako autora
literárnej predlohy a spoluscenáristu legendárneho filmu Obchod na korze,
ktorý dostal ako prvý československý dlhometrážny titul slávneho Oscara.
Mladšie generácie už o ňom nevedia vôbec nič. Februárová storočnica narodenia ponúkla vzácnu možnosť vrátiť sa k spisovateľovmu hodnotnému
dielu a bližšie spoznať strhujúci životný príbeh plný zvratov, osudových rozhodnutí, márnych nádejí i trpkých sklamaní.
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ciach (1931 – 1939, v dôsledku schválených protižidovských zákonov mohol zmaturovať až v roku 1945), Vysokej škole politickej a sociálnej (1945 –
1949), neskôr diaľkovo študoval psychológiu a pedagogiku na Vysokej
škole pedagogickej v Prahe (1953 – 1958). Titul PhDr. získal v roku 1967
za prácu Psychologické a pedagogické aspekty knižnej reklamy.
Za Slovenského štátu pracoval dva roky v tehelni v Humennom
(1939 – 1941), potom narukoval do povinnej služby ako vojak bez zbrane.
Dôsledkom nevydareného úteku (1941) bola internácia v tábore nútených
prác neďaleko Banskej Bystrice, kde do vypuknutia Povstania koncom augusta 1944 lopotil na výkopoch s krompáčom a lopatou, ako i na tabakových
poliach. Mimoriadne ťažké chvíle po vojenskej porážke ozbrojenej protifašistickej rezistencie prežil v hlbokej ilegalite – ako rasovo prenasledovaný
človek v neustálom strachu o holú existenciu.
Prvé mesiace po oslobodení strávil v rodnom Humennom, ktoré
bolo preňho, povedané slovami manželky Edity Grosmanovej, „hlavným
mestom sveta“. Maturitnou skúškou ukončil gymnaziálne štúdium a v septembri 1945 odišiel natrvalo žiť do Prahy. Postupne pracoval ako redaktor
knižnej propagácie v slovenskom nakladateľstve Pravda (1950 – 1953), redaktor knižných noviniek v Slovenskej knihe (1953 – 1959), redaktor Združenia československého nakladateľstva (1960 – 1963), vedúci redaktor časopisu Učebné pomôcky v škole a osvete (1964) a scenárista Československého
štátneho filmu na Barrandove (1965 – 1968).
Krátko po invázii vojsk Varšavskej zmluvy na územie našej vlasti
emigroval s rodinou v septembri 1968 do Izraela a zakotvil v Tel Avive. Od
januára 1969 až do konca života pôsobil najprv ako docent, od roku 1975
ako profesor dejín slovanských literatúr na Univerzite Bar-Ilan, kde vyučoval aj tvorivé písanie. Zároveň od roku 1979 prednášal scenáristiku na univerzite v Tel Avive.

Svedectvo A. Lustiga
Odpoveď na otázku, prečo Grosmana upútala Praha, možno nájsť aj
v svedectve renomovaného českého spisovateľa a blízkeho priateľa Arnošta
Lustiga. „Počas vojny žil v ilegalite, odkázaný na pomoc dobrých a statoč-
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ných ľudí, čo sa odrazilo aj v jeho duši. Nikdy nevedel hádzať všetkých do
jedného vreca. Vedel, čo riskovali ľudia, ktorí ho skrývali, dávali mu najesť
a poskytli útulok. Hovorili sme spolu často. O okolnostiach, za ktorých sa
v ľuďoch prejavilo to nízke, a naopak, keď činmi presiahnu sami seba ...
Očarovala ho Praha a po štúdiách sa na Slovensko už nevrátil. Bolo preňho
pohrebiskom otca, matky, dvoch súrodencov, dejiskom škaredých vecí za
Tisa. Nemohol preniesť cez srdce, že slovenskí fašisti boli rasovo ešte ohavnejší ako nacisti a odovzdávali svojich Židov Nemcom za päťsto ríšskych
mariek za jedného s podmienkou, že sa ani jeden z nich z Auschwitzu či
z ďalších koncentračných táborov nevráti.“

Najradšej mal Nevestu
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Existenciálne ladené novely a poviedky Ladislava Grosmana reflektujú zložité osudy Židov na východnom Slovensku – najmä ich rasové perzekúcie za druhej svetovej vojny. Prozaické texty, odrážajúce tiež vplyvy
chasidského folklóru a sionizmu, uverejňoval od roku 1955 v mnohých českých a slovenských literárnych a kultúrnych časopisoch (Host do domu, Impuls, Kulturní tvorba, Kultúrny život, Divadlo, Mladý svět, Plamen, Slovenské pohľady, Svět v obrazech, Židovský věstník a i.). Spočiatku publikoval
v slovenskom jazyku, od roku 1958 prevažne v češtine. Rozsahom neveľkým
dielom sa začlenil do literárneho prúdu, ktorý od konca päťdesiatych rokov
tematicky aktualizoval židovskú látku a jej univerzálny humanistický
význam a odkaz (A. Lustig, L. Fuks...).
Drvivá väčšina Grosmanových próz čerpá z dôvernej znalosti histórie a zvykoslovia rodného kraja pod Vihorlatom, ako i vycibrenej schopnosti
kreatívne uplatniť v textoch nielen špecifický jazyk, spôsob myslenia a ritualizované konanie židovského etnika, ale i situačný a slovný humor, grotesknosť a tragikomiku. Autentické sprítomnenie ťaživého vojnového údelu Židov a epicky plastické zobrazenie osudov írečitých ľudských typov a zväčša
bizarných konfliktných situácií dosiahli umelecký vrchol v novele Obchod
na korze (1965) a titulnej poviedke zbierky Nevěsta (Nevesta, 1969).
Obidve diela z vojnových čias rozvíjajú v dobových kulisách provinčného východoslovenského mestečka príbehy o zásadnom rozpore me-
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dzi túžbami, snami a ilúziami bezbranných pochabých ľudí a nemilosrdne vyčíňajúcou realitou. Novela Obchod na korze je priamočiarym, groteskno-tragickým rozprávaním o nehrdinskej (i nevýraznej) postave stolára
a židovskej stareny, ktorá vôbec nevníma všadeprítomné dôsledky vojnovej
kataklizmy. Autor na pozadí ich vyhrotených osudov umelecky presvedčivo zobrazil bezmocnosť nerozhodných a nevedomých obetí totalitného
ľudáckeho režimu. V knihe siedmich poviedok Nevesta uplatnil Grosman
časovo chronologický rozmer naračnej línie. Funkčne pri tom využil realistickú drobnokresbu, ako i bohatú tradíciu verbálneho šírenia príbehov
z pitoreskného židovského mikrosveta. Osobitne treba vyzdvihnúť ústrednú
novelu zbierky. Rozprávanie o starnúcej židovskej žene a jej nenaplnenej
túžbe po šťastí vyúsťuje do univerzálneho podobenstva o svete plnom ilúzií
a celkovej skľučujúcej reality.
Zostaňme ešte chvíľu pri poviedkovom súbore Nevesta. Čoskoro po
vydaní bolo dielo direktívne stiahnuté z trhu a zvyšný nepredaný náklad bez
milosti zošrotovaný. Uplynulo niekoľko mesiacov a kniha vyšla na jeseň 1969
v Izraeli (po hebrejsky), o rok neskôr v New Yorku (po anglicky) a v roku
1972 ju vydal Index – Spoločnosť pre československú literatúru v zahraničí so sídlom v Kolíne nad Rýnom (po česky). Medzinárodne rešpektovaný
izraelský režisér Nadav Levitan nakrútil podľa titulnej poviedky televízny
film The seventeenth Bride (1985). Mimochodom, Grosman, ktorého vlastný scenár Nevesty nebol sfilmovaný, o svojej knihe v jednom interview uviedol: „... Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa
o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko, ako o Obchode na korze.“
Paradoxom je, že hoci sa dej všetkých poviedok odohráva v slovenských
končinách, v našom jazyku vyšla zbierka vďaka SNM – Múzeu židovskej
kultúry až v roku 2017...

Svetoznámy film
Vedno s úspešným režisérskym tandemom Ján Kadár & Elmar Klos
napísal Grosman podľa svojej novely Obchod na korze scenár k úspešnej rovnomennej 128 minútovej dlhometrážnej snímke. Akadémia filmových vied a umení v USA jej udelila najprestížnejšie ocenenie svetovej kine-
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matografie. Dodnes ide o jediný celovečerný opus so slovenskými reáliami,
ktorý získal Oscara. Stalo sa tak pred 55 rokmi, 18. apríla 1966. Dielo bolo
zaradené do rebríčka 1001 filmov Stevena Schneidera, ktoré by ste mali
vidieť pred smrťou.
Titulné úlohy majstrovsky stvárnili poľská herečka – vtedy riaditeľka Židovského divadla vo Varšave – Ida Kamińska (Rozália Lautmannová)
a Jozef Kroner (Tóno Brtko). Realizačnému tímu sa podarilo hodnoverne
zobraziť atmosféru a kolorit vojnového malomesta, ako i charakterovú premenu jeho obyvateľov v súvislosti s arizáciou židovského majetku. Ako
výstižne píše erudovaný český filmový historik Jan Žalman, „morálno-filozofická téma kompromisu vyústila v Obchode na korze do plného a myšlienkovo i umelecky vyzretého tvaru. S neomylným citom pre vyváženie naivity
i vypočítavosti, smiešnosti aj podliactva, súcitu a krutosti posunuli autori
Obchodu na korze Brtkov krátky sen o lepšom živote do tragikomédie. Vtlačili tejto tragickej groteske zo zapadnutého kúta Európy univerzálne platný
rozmer ... Príbeh nepatrného slovenského človiečika stvárnili s prostotou
hodnou Chaplina, jazykom vyhýbajúcim sa umelému dramatizovaniu, a napriek tomu hlboko dramatickému v zmysle, ako v ňom komédia osudovo
gradovala do tragédie. Dosiahnuť maximum vnútorného účinku s minimom vonkajších prostriedkov – to bolo odjakživa znakom pravého umenia“
(1993).
Vďaka bravúrnym kreáciám hlavných aktérov deja vyžaruje z filmu
nielen prenikavý ľudský rozmer, ale i pozoruhodná expresívna sila. Ide o jasný dôkaz, že klasicky stvárnené realistické herectvo nestratilo ani v príboji
moderných vyjadrovacích foriem nič z vlastnej pôsobivosti. Súveká kritika
zaregistrovala, že Obchod na korze pripomína diela vtedajších brazílskych
filmárov a ich obludne groteskný obraz „malých diktatúr“. V prípade titulu
zo slovenského prostredia však dôraz nespočíval v akcentovaní politického
fenoménu. Tvorcov viac zaujímalo, ako sa tento fenomén korumpuje, rozkladá a v konečnom dôsledku neľútostne likviduje mravnú i fyzickú podstatu človeka.
Skvostný nezabudnuteľný film bol čoskoro po Grosmanovej a Kadárovej emigrácii (1968) zakázaný a odložený na dvadsať rokov do trezoru.
Zaslúženú satisfakciu a uznanie získal doma až po Nežnej revolúcii.

Z pekla šťastie

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

38

Korešpondencia medzi L. Grosmanom a niekoľkými osobnosťami
československej kultúry prezrádza, že spočiatku v emigrácii vyvíjal snahu
udržať kontakty s domovom. Žiaľ, nijaký z jeho literárnych či scenáristicko-filmových plánov sa už po nástupe normalizačnej mašinérie nerealizoval.
Exilovou tvorbou spisovateľ rozšíril svoje literárne dielo o nové
motívy, situácie, postavy i prostredia, kde zasadil dej rozprávania. Umelecky i ľudsky najpôsobivejšie, ale opätovne vyznievajú, sú poviedky a črty
zrkadliace tragický židovský vojnový údel. Dominujú v nich zobrazenie
archaického sveta, mysteriózna atmosféra a dojemné lyrické reminiscencie
na zážitky z detských liet prežité v milieu rázovitej židovskej komunity na
východnom Slovensku. Konkrétne máme na mysli zbierku poviedok Hlavou
proti zdi (Hlavou proti múru, 1976) i ďalšie kratšie prozaické útvary, ktoré z rukopisu pripravil na vydanie Jiří Opelík. Prvýkrát uzreli svetlo sveta
v druhom zväzku Grosmanových Spisov, ktorý vydalo pražské nakladateľstvo Akropolis (2019).
Detského hrdinu v hlavnej úlohe má tiež autorova najrozsiahlejšia, posmrtne vydaná kniha Z pekla štěstí (Z pekla šťastie, 1994). Román
stvárňuje vzrušujúci príbeh malého židovského chlapca, ktorý svoju cestu
za existenčným prežitím vníma optikou poklesnutej literatúry – s iluzórnym
pocitom veľkého dobrodružstva.
Získanú izraelskú životnú empíriu, a to nielen v rovine reflexie ľudskej každodennosti, ale i vo vyhrotených hraničných situáciách spojených
s ozbrojeným konfliktom (Jomkipurská vojna), najvýraznejšie odrážajú texty zhrnuté do štvrtého zväzku Grosmanových Spisov (2019). Nazvaný je
podľa ťažiskovej časti diela – konvolútu autobiograficky ladených literárnych Dopisů Mileně (Listy Milene), adresovaných rodinnej priateľke Milene Královej.
Viacero kratších prozaických opusov uverejnil tvorca v českých
exilových zborníkoch, periodikách Listy (Rím), Zpravodaj (Zürich) a izraelských časopisoch a novinách (Jerusalem Post, Maariv, Jediot Achronot, Új
kelet). Rozhlasové stanice v Izraeli, západnom Nemecku a Kanade odvy-
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sielali v 70. rokoch formou čítania, respektíve dramatizácie niekoľko jeho
beletristických textov.
Príležitostne sa Grosman v emigrácii vrátil aj k predošlej scenáristickej činnosti. Podľa poviedky Rendez vous strýce Dávida (Rande strýka
Dávida) napísal v roku 1972 televízny scenár Dod David holejch lirot kala.
Film sa mal v českej verzii pôvodne nakrúcať s Janom Werichom v titulnej
roli. Nevyšlo to. Snímka bola nakoniec zrealizovaná až po Grosmanovom
úmrtí. (2002). Hlavnú úlohu v nej excelentne stvárnil Vlastimil Brodský.

Česko-slovenský kontext
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Keď spisovateľ v januári 1981 vo veku šesťdesiatpäť rokov zomrel
(40. výročie), jeho odchod na večnosť formou dôstojného nekrológu reflektoval len časopis Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku Zpravodaj. Domáce
literárne a kultúrne periodiká o skone autora celosvetovo známeho Obchodu
na korze buď povinne mlčali, alebo to ani nezaregistrovali...
Venovať bližší interes Grosmanovmu dielu nevyhnutne znamená
zaoberať sa hlbšie aj otázkami česko-slovenského literárneho a kultúrneho
kontextu. Rodák z Humenného je totiž bezpochyby tak slovenským, ako
i českým tvorcom. Fundovaný znalec látky Radoslav Passia k uvedenému pripája ešte jeden „dominantný rámec, tentoraz kultúrno-priestorový,
spojený s multikultúrnym teritóriom na hraniciach východného Slovenska
a Podkarpatskej Rusi, odkiaľ spisovateľ pochádza a kde leží predobraz jeho
literárneho malomesta – Humenné“. Všeobecne platí tvrdenie, že tento
úchvatný priestor dlhodobo odzrkadľovala najmä česká umelecká spisba,
pričom v medzivojnovom čase išlo o „vyslovene konjunkturálnu, módnu
tému, ktorá sa na úrovni príbehu zvyčajne realizovala ako zrážka modernej
západnej civilizácie s archetypálnym hodnotovým systémom karpatských
Slovákov, Rusínov a predovšetkým ortodoxných Židov (Ivan Olbracht, Karel Čapek, neskôr Ivan Klíma, Josef Topol a iní)“. Zatiaľ čo vo filme Obchod
na korze je naznačená topografická línia skôr potláčaná, v Grosmanových
prozaických textoch, hlavne zo zbierky Nevesta, je duch miesta obnažený
zreteľne. Možno len súhlasiť s konštatáciou, že kým Čapek a Olbracht –
každý optikou vlastného zorného uhla vnímania – predpovedajú skorý defi-

nitívny koniec magického židovského sveta východných Karpát, Grosman
zachytáva jeho posledné okamihy, nezvratnú skazu...

Plakal, keď písal
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Hoci interes slovenskej strany o Grosmanove literárne opusy nemožno porovnávať s českým kultúrnym milieu (zo štyroch zväzkov súborného diela zatiaľ vyšli v pražskom Akropolise dva), evidujeme niekoľko
záslužných aktivít. O slovenskom vydaní poviedkovej knihy Nevesta z roku
2017 už bola reč na inom mieste. Časopis Romboid publikoval fragmenty
z románu Adam, syn človeka, ktorý sa zachoval v niekoľkých rukopisných
verziách (2015). Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uviedlo v réžii Mariána Pecka činohernú adaptáciu novely Obchod na korze (2014), bratislavská
Nová scéna ju v tom istom roku naštudovala ako muzikálový titul.
Zásluhou Mariána a Anny Šimkuličovcov vyšla v Humennom precízne spracovaná kniha s bohatou obrazovou dokumentáciou Zvečnené v slzách a pote tváre: Návrat rodáka Ladislava Grosmana. Objavíme v nej i
tieto slová tvorcovej manželky Edity: „Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne
v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko
za tým, čo bolo. Viete, nie fyzicky, ale inak nútene odišiel z Humenného. Ale
v duši ho nikdy neopustil.“ Priliehavejšia bodka za týmto medailónom, hádam, ani byť nemôže.
Literatúra
ŠIMKULIČ, Marián – ŠIMKULIČOVÁ, Anna. Zvečnené v slzách a pote tváre: Návrat rodáka Ladislava Grosmana. Humenné : ADIN, s. r. o., 2016. 167 s.
OPELÍK, Jiří. Spisy Ladislava Grosmana 4: Dopisy Mileně. Praha : Akropolis,
2019. 272 s.
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LADISLAV GUDERNA
(100. výročie narodenia)
Peter Cabadaj
petercabadaj5@gmail.com

Dôsledný surrealista
Mladý Guderna a jeho vrstovníci začali byť umelecky aktívni v čase
vypuknutia vojnového konfliktu – odtiaľ pramení názov Generácia II. svetovej vojny. Rozhodujúcu úlohu vo vývinovom oblúku výtvarníkovho diela
majú dve časové etapy: štyridsiate roky a posledné dve decénia jeho života.
Už v prvej vývinovej fáze bol jediným dôsledne autentickým surrealistickým maliarom na Slovensku. Tvorcove ilustrácie domácej nadrealistickej
poézie, ale i Apollinairových básní (1941) zostali veristickým symbolom –
popri Fábryho kolážach a Semianovych kresbách najreprezentatívnejším
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Nezameniteľný maliar, grafik, kresliar, ilustrátor, monumentalista
či tvorca poštových známok Ladislav Guderna, od narodenia ktorého uplynulo 1. júna 1921 sto rokov, patrí medzi základné piliere moderného slovenského výtvarného umenia. To si bez jeho mena sotva vieme predstaviť.
Pochádzal z Nitry, kde navštevoval štátne reálne gymnázium. Vzápätí študoval na obchodnej akadémii, do roku 1938 na Škole umeleckých remesiel u Ľudovíta Fullu, na súkromnej maliarskej škole Maximiliána Schurmanna, v rokoch 1938 – 1941 na výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej
škole technickej u Jána Mudrocha a Martina Benku v Bratislave, odkiaľ ho
vylúčili pre otvorené ľavicové politické názory a vyhranené postoje. Krátko bol na študijnom pobyte na výtvarnej akadémii v Belehrade, v rokoch
1941 – 1968 žil ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave. Invázia
piatich spojeneckých armád Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste 1968 ho
prinútila k rozhodnutiu emigrovať do Kanady. Žil a tvoril v Toronte (1968 –
1979), od roku 1979 vo Vancouvri.
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dôkazom priamych kontaktov slovenského výtvarného umenia s dobovým
surrealizmom. Najzaujímavejšie diela z raného maliarskeho obdobia presvedčivo „zhodnocujú rouaultovskú kontúru a metafyzickú farebnosť“.
Oprávnene k nim zaraďujeme napríklad aj majerníkovsky poňatého Jazdca
a mudrochovské Zátišie s džbánom (1943).
Keď dozneli vojnové výstrely, už ako člen Skupiny výtvarných
umelcov 29. augusta v Bratislave a SVU Mánes v Prahe využil príležitosť
dôkladnejšie spoznať a plnými dúškami vstrebávať vplyvy moderného európskeho umenia v širokom spektre žánrov a techník. Zjavne inšpirovaný
a stimulovaný Pablom Picassom „sa primkol ku kubizujúco-plošnej konštruovanosti“. Olejomaľba Dráma z roku 1946 znakovo jasne odkazuje
svojou rytmizujúcou skladbou, štylizáciou postáv a v myšlienkovej línii
formulovaním výpovede o hrôzach vojny na Picassovu Guerniku. Platí ale
tvrdenie, že hoci bol slovenský umelec ovplyvnený Picassovým kubizmom,
na rozdiel od neho uprednostňoval geometrickosť bez deformácie
prirodzeného tvaru.

Od videného k vidine
Krajne nepriaznivá politická a spoločenská atmosféra, charakterizujúca dogmatické päťdesiate roky, spôsobila v Gudernovej tvorbe náhly
zlom. Socialistický realizmus so striktným diktovaním námetov a ich stvárnením priviedli umelca k „odkrývaniu pravdy“. Emblematickým obrazom
týchto preideologizovaných čias je Kosec a traktor (1949). Charakteristickým „rodovým znakom“ výtvarníkovho diela sa postupne stali pevné
klenby objemov s mierne modelujúcim tlmeným svetlom, a do istej miery
i odťažitá farebnosť. Súčasne namiesto pastóznej práce olejom voľne prešiel k technike maľovania temperou v hladkom nánose. Aj v tejto výrazovej
polohe stúpala tvorcova cesta od videného k vidine, línia medzi vecnosťou
a imaginatívnosťou, respektíve medzi reálnym a nadreálnym. Značnú pozornosť venoval tiež maľovaniu zátiší a portrétov. K motívom vojny sa vrátil
vo variantoch Lúčenie (1954) a Prízrak (1957).
Zovšeobecňujúco možno povedať, že Guderna v rámci svojej bohatej tvorby plynule prešiel od maľby so sýtymi farbami k lineárnej strohosti.
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Paralelne s maľbou rozvíjal i kresbu (politické témy a satiru v jej kontexte
nevynímajúc), ktorá patrí nesporne k absolútnym vrcholom moderného slovenského kresliarstva. V temperách z prvej polovice šesťdesiatych rokov
kulminuje poetická metafora a emocionálna farba – kompozície Kamenná
krajina (1965), Imaginárna krajina, Zátišie s lebkou (obe 1966). Spomínané
opusy akoby už predznamenávali Gudernove umelecké pokračovanie mimo
hraníc Slovenska. Rovnako intenzívne a zanietene rozvíjal i monumentálne
dielo, ilustráciu a tvorbu poštových známok.

Exulant
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Na protest proti brutálnej vojenskej okupácii Československa, ako
už bolo uvedené, emigroval špičkový umelec v najlepších rokoch do Kanady (1968). Slobodu Guderna vždy považoval za najdôležitejšiu a principiálnu ľudskú hodnotu. Osudové rozhodnutie emigrovať vysvetľoval v roku
1990 takto: „Nerád som opúšťal domov a priateľov. Z morálnych dôvodov
som však nemal inú alternatívu. Pokladal som zvrat pomerov za iluzórny
a bola tu i obava z recidívy.“
Začiatky v Toronte boli aktivované návratmi k tvorbe z konca päťdesiatych a druhej polovice šesťdesiatych rokov. Intenzívne kreslil, maľoval, venoval sa grafickým technikám a koláži. Markantne prišlo v jeho
diele k uvoľneniu fantazijných zdrojov, ktoré smerovali k rozvíjaniu surrealizmu. V rámci prvej ponovembrovej návštevy Slovenska (1990) na
margo toho v jednom interview uviedol: „Surrealizmus nie je len výtvarnou
tendenciou, ale predovšetkým filozoficko-estetickým postojom. Dať priechod
vlastným víziám, znamená tak trochu zaprieť svet každodennosti v prospech
uvoľňujúcej imaginácie ...“
Kolekciu exilových malieb Guderna prvý raz samostatne prezentoval na výstave v Toronte (1969). Neskôr prehĺbil interes o tvorbu poštového
umenia, vďaka ktorej získal cenné kontakty a lukratívne ponuky. Techniku
koláže využíval pri snahe znovu objavovať mystériá sveta, prešiel k experimentovaniu, otváral nové priestory pre skúmanie nekonečných možností
protikladov v obraze. Strhujúca maľba Prechodné obdobie (1974) evokuje
surrealistickú interpretáciu prechodu cez Atlantik, prechodu od ryby, vtáka

až po človeka, prechodu od morského cez vzdušné až k pozemskému – ľudskému. „... Ak mám spomenúť Gudernovo ,kanadské´ dielo, ktoré mi je drahé“ – píše známy francúzsky surrealistický básnik a kritik Édouard Jaguer –
„je to najmä prepychová tempera Prechodné obdobie. Jej názov znamená
únik, prechod, ale tiež fúgu v dvoch smeroch úniku a hudobnej formy. Zdá sa
mi elegantné a prepychové ilustrovať príkladným spôsobom samotný vznik
surrealistického obrazu...“

Realista milujúci fantáziu
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Najdominantnejšiu líniu Gudernovej tvorby predstavujú ženy. Treba však jedným dychom zdôrazniť, že umelcove ženy zďaleka nepatria
medzi všedné bytosti. Naplno necháva vyniknúť ich ladné krivky a krásne
tvary, často ženy maskuje, aby divák sám mohol objavovať a nachádzať ich
pôvaby, dokonalosť a magickosť.
Vplyvný francúzsky literát, kritik, historik, príslušník a znalec
svetového surrealistického hnutia José Pierre ohľadom toho napísal, že
„... v raji Ladislava Gudernu ženy nahradili anjelov. Môže sa niekto ponosovať? V každom prípade, keďže povinnosti, ktoré normálne prislúchajú
anjelom, sú teraz právoplatne ich. Ženy sú doslova všade!...“
Tri decéniá výtvarník v kontexte svojej kanadskej tvorby sústavne
objavoval skryté analógie, v ktorých predstava splýva s emóciou a novokonštruované bytosti vytvárajú a formujú javisko života – drámy aj komédie. Zároveň tiež platí konštatácia, že v kľúčových umelcových dielach išlo
najmä o protiklady – harmóniu a konflikt, napätie a pokoj, túžbu a hrôzu ...
Tieto kontrasty však nie sú zobrazované násilne, ale účelovo, aby nimi mohol maliar prekročiť limity absurdity a zvýrazniť krásy sveta. Guderna bol
totiž v prvom rade realista, ktorý bytostne miloval fantáziu. Bol matematik,
ktorý neúnavne obdivoval imagináciu, a bol tiež umelec, ktorý stvárnil fantastickú realitu napríklad svojich rozprávkových kozmonautov. Celkovo je
však podľa kritiky výtvarníkova širokospektrálna tvorba „prostá a citlivá vo
forme, ale náročná a účinná v obsahu“.
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Nehľadal kompromisy
Nitriansky rodák bol aktívnym členom surrealistických zoskupení Metlmoth vo Vancouvri, Dunganon vo Švédsku, Phases vo Francúzsku,
Skupiny G v Brne a od roku 1990 i bratislavskej skupiny Q. Vo Vancouvri usporiadal prvú veľkú medzinárodnú surrealistickú výstavu, so synom
Martinom – taktiež maliarom – založili bulletin Scarabeus. Ten reflektoval
medzinárodné aktivity surrealizmu a boli v ňom uverejnené aj články a reprodukcie obrazov slovenských a českých umelcov. Za svoje dielo získal
Guderna desiatky uznaní, v roku 1962 Cenu Cypriána Majerníka, o dva roky
neskôr titul zaslúžilý umelec (1964). Okrem slovenských a českých miest
vystavoval v mnohých galériách v Kanade, Taliansku, Francúzsku, Švajčiarsku, USA, Belgicku, Islande, Venezuele a inde vo svete.
Slovenská národná galéria pri príležitosti životného jubilea Ladislava Gudernu (sedemdesiatiny) zrealizovala v roku 1991 veľkú výstavu. Cieľom úspešného projektu bolo osvetliť a prezentovať domácej kultúrnej verejnosti dlhodobo tabuizovanú tvorbu maliara, ktorý nehľadal kompromis,
ale slobodný výraz v harmónii ľudského citu a osudu. Žiaľ, o osem rokov
neskôr, 7. októbra 1999, vydýchol umelec vo Vancouvri naposledy.
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JÁN L. DORÁNSKY
(110. VÝROČIE NARODENIA)
Peter Cabadaj
petercabadaj5@gmail.com

Keď sa Slovák preč do sveta uberal,
v srdci smútok, v oku horkú slzu mal,
v oku slzu, že odchádza pred časom,
zbohom, mati, opustený bedár som.
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Zbohom, moja slovenská vlasť jediná,
nepreklínaj syna, rodná dedina,
nezatracuj, milá moja, šuhaja,
že sa takou márnou láskou umára.
Nehorekuj, mamka moja vzdialená!
Čo dnes v svete jeden synček znamená?
Jeden synček, jedno srdce zlomené,
ľudské pierko do víchrice hodené.
(Ján L. Doránsky: Keď sa Slovák ...)

Básnik, epigramatik, dramatik, prozaik a redaktor Ján L. Doránsky
(28. máj 1911 Trstená – 6. apríl 1973 Montreal, PQ, Kanada) patrí medzi interesantné osobnosti nášho literárneho a kultúrneho exilu. Vôbec nič na uvedenom tvrdení nemení ani fakt, že doma registruje jeho meno len málokto...
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Študoval na gymnáziách v Trstenej (1921 – 1925) a Trenčíne (1925 –
1929), kde zmaturoval. V rokoch 1929 – 1931 študoval na Právnickej fakulte
UK v Bratislave, ktorú nedokončil. Po absolvovaní notárskeho kurzu pôsobil ako notár na viacerých miestach Slovenska (v Slatine nad Bebravou, na
Orave, v Ubli a inde).
Keď 14. marca 1939 vznikol Slovenský štát, prešiel Doránsky na
Kultúrne a osvetové oddelenie Ministerstva národnej obrany v Bratislave
(1939 – 1945), bol hlavným redaktorom Slovenského vojska, Slovenského
vojaka, Stráže vlasti, Frontu a vlasti, v rokoch 1944 – 1945 viedol kultúrne
a propagačné oddelenie Domobrany.
Začiatkom jari 1945 spolu s manželkou a dvoma deťmi emigroval
a do roku 1949 žil postupne v Rakúsku (Bad Hall), Bavorsku (Stein an der
Traun) a Taliansku (Neapol, Assisi, Rím). Koncom roku 1949 s definitívnou
platnosťou zakotvil v Kanade (Montreal), kde do roku 1955 účinkoval ako
vydavateľ a redaktor časopisu Domobrana. Od roku 1954 bol redaktorom
a moderátorom rozhlasového vysielania Hlas kanadských Slovákov, ktoré
zabezpečovala stanica CJMS. Aktívne participoval na činnosti viacerých
krajanských spolkov a organizácií v zámorí.
Ján L. Doránsky písal aj pod pseudonymami J. D. Hámorník,
Ľudo Hámorník, J. Oravec či J. O. Ravec. Literárne juvenílie publikoval
počas štúdia na gymnáziu v Trenčíne. Poviedky a básne zverejňoval najprv v známych stredoškolských periodikách Rozvoj a Svojeť, potom (už
ako notár) v Oravských novinách, Slováku, Stráži vlasti, Tatranskom orle,
Kultúre a od roku 1941 najmä v časopise Slovenský vojak, ktorý sám založil a redakčne viedol. Interesantný rozmer naznačenej redakčnej činnosti
predstavovala kooperácia s mnohými literátmi a armádnymi dopisovateľmi.
Na stránkach periodika Slovenský vojak publikovali napríklad Jozef Cíger
Hronský, Andrej Žarnov, Rudolf Dilong, Ján Okáľ, Ladislav Hohoš, ...
V priebehu roka 1934 vychádzala Doránskemu na pokračovanie v novinách Slovák sociálne ladená novela Deti biedy, reflektujúca ťažké rozpoloženie a dlhodobo neriešené problémy vtedajšej najmladšej generácie. Divadelná hra pre mládež Novou cestou (1939) je propagandisticko-agitačným

titulom, ktorý bez väčších umeleckých ambícií zobrazuje politické formovanie sa mladých ľudí v službách Hlinkovej mládeže.

Kvalitný epigramatik
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Tvorca dokázal na svoje predošlé dielo nadviazať aj v zložitých
podmienkach doživotného exilu. Jeho poéziu registrujeme už v prvom slovenskom emigrantskom zborníku literárnych prác Vo vyhnanstve (1947),
neskôr pravidelne uverejňoval svoje texty v mnohých krajanských novinách, časopisoch, kalendároch či almanachoch (Slovák v Amerike, Kanadský Slovák, Most, Rozvoj, Domobrana, Černákov odkaz, Horizont, Kalendár
Kanadskej slovenskej ligy, Literárny almanach Slováka v Amerike, ...). Ako
fundovaný redaktor rozhlasového vysielania Hlas kanadských Slovákov neúnavne propagoval a prezentoval tvorbu literátov žijúcich v slobodnom svete. Podľa Doránskeho vlastných slov bolo práve účinkovanie v rozhlase jeho
najradostnejšou prácou v exile.
Relevantná časť autorovho diela zostala v rukopise alebo roztratená v krajanskej tlači. Hru Stará mať, neopúšťajte nás!, ktorá pôvodne
vychádzala na pokračovanie v Kanadskom Slováku (1952 – 1953), uviedli
viaceré krajanské ochotnícke divadelné súbory v Kanade i USA.
Bezpochyby z pohľadu našej exilovej literatúry predstavuje Doránsky jej najvýraznejšieho aj najplodnejšieho epigramatika. Kontinuálne
nadviazal a rozvinul slovenskú epigramatickú tradíciu, ktorá je spätá s Jozefom Ignácom Bajzom, Jánom Kollárom, Jonášom Záborským, Jankom
Jesenským, Ivanom Gallom a Martinom Rázusom. Treba spomenúť, že ako
epigramatik sa Doránsky prezentoval už na Slovensku. Zbierka „vtipných
epigramov a iných satirických veršov“ Slepí pasažieri (1943) neunikla ani
pozornosti prísnej dobovej kritiky, ktorá ocenila zvládnutie tohto žánru.
Množstvo exilových epigramov vyšlo tvorcovi hlavne časopiseckou
formou. Jediná knižná zbierka Sto epigramov (1971) uzrela svetlo sveta najmä vďaka historikovi Františkovi Vnukovi. „Z množstva epigramov, ktoré
Doránsky za posledných 25 rokov publikoval, vybral som stovku. Nejde o nijaký systematický alebo literárnokritický výber, ale skôr o náhodné zbieranie
kláskov po rozličných strniskách. Takto zostavená miniantológia predstavu-
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je prierez básnikovou epigramatickou tvorbou v emigrácii. A práve preto, že
je náhodná, typizuje literárny vývoj, rozbeh, výstup i zostup autora realistickejšie než akékoľvek iné výbery, pri zostavovaní ktorých vydavateľ musí
prihliadať na všeličo. Nechávam druhým, aby predstavili Jána Doránskeho
vo sviatočnom ustrojení, ja ho tu chcem zachytiť v jeho pracovnom úbore.“
(F. Vnuk)
Škoda, že relevantná časť epigramov ostala v podobe nevydaných
rukopisných výberov. Žiaľ, o ich osude nemáme nijakú bližšiu vedomosť,
a tak si už zrejme nikdy neurobíme celistvý obraz o Doránskeho epigramatickej tvorbe.

Od splnu po zatmenie
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Vrchol jeho literárneho diela predstavuje nesporne výber z exilovej
básnickej produkcie, ktorý vyšiel pod názvom Od splnu po zatmenie (1972).
Titul vydal pri príležitosti Doránskeho šesťdesiatky Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme ako 15. zväzok svojej edície Lýra. Kniha pôsobivo
zrkadlí metamorfózy básnikových pocitov, dojmov a vnútorných nálad počas prúdenia exulantského bytia. Z viazaného verša vyžaruje esprit lyrickej
voľnosti a hravosti, podfarbený životným nadhľadom, jemným humorom
a epigramatickou dispozíciou. To všetko našlo svoje adekvátne uplatnenie
pri poetickej konfrontácii dvoch svetov, ktorá sa v Doránskeho tvorbe zreteľne prejavuje. Medzi básňami, prirodzene, nechýbajú ani tie, ktoré odrážajú tradičné motívy a tematický arzenál slovenskej umeleckej spisby (vzťah
k rodnej domovine, rodičom – v tomto konkrétnom prípade ide o vrúcny
vzťah k matke, nostalgia, kresťanská viera, vyhranený odpor k boľševickej
ideológii a komunizmu).
Kniha veršov Od splnu po zatmenie má v kontexte našej literatúry
špecifické miesto, pretože ju obohatila o osobitú dimenziu reflexie pulzovania
exilovej reality.

K vode pôjdem – hovorím si –
v sebe zavretý,
mlčať, dumať, peru hľadať
milé námety.
To, čo uzriem zvonka, zdnuka
srdcom, očami,
hoci všetku krásu sveta
z dlane podá mi,
bude zdrojom inšpiračným,
ak ma očarí,
bude z básne dobrá báseň,
ak sa podarí.
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(Ján L. Doránsky: Za inšpiráciou)
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Pri chladnom kozube
Smrť oravského rodáka v apríli 1973 dôstojne reflektovali nekrológy publikované v americkej, európskej i austrálskej krajanskej tlači. Doma
na Slovensku jeho smrti nebol venovaný ani riadok, lebo o tom nikto nevedel ... Význačná exilová spisovateľka, publicistka a redaktorka Agneša
Gundová-Jergová do časopisu Most okrem iného napísala: „...V cudzine sa
nás najviac dotýka, keď treba pochovať človeka od kultúry. Maliara, hudobníka, sochára či básnika. V cudzine s každým z nich odchádza aj kúsok
z nás všetkých. Z našej kultúry, z našej vizitky, ktorou sa snažíme dať svetu
na vedomie svoj národ i seba ... Aj s Jankom Doránskym sme pochovali kus
slovenského slova. Čistého a kultivovaného. Žil preň a tvoril v ňom ... Básnikovi prichádzajú na pohreb najskôr básnici. Tam stáli: Šprinc, Strmeň, Okáľ
– i Cincík. Básnici a kamaráti. Stáli bez klobúkov, zadrhnutá slza v hrdle.
Stáli a mlčali. Veď aká by to bola báseň, za ktorou padajú hrudy? Smutná
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báseň, v ktorej nemožno povedať: – A nech ti je zem rodná ľahká ... A taká
báseň nechce slová. Lebo naozajstný žiaľ iba mlčky vypovieš ...“
Zásluhou Matice slovenskej vyšiel v roku 2004 výber z exilovej
básnickej a epigramatickej tvorby Jána L. Doránskeho Pri chladnom kozube. Išlo o vôbec prvú knihu tohto autora, ktorá vyšla na Slovensku po vyše
šiestich decéniách.
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FRICO MOTOŠKA
(130. VÝROČIE NARODENIA)
Peter Cabadaj
petercabadaj5@gmail.com
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Krátko po vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov
(1918) začali na Akadémii výtvarných umení v Prahe (AVU) študovať aj
naši prví poprevratoví adepti sochárskeho kumštu. Išlo o Jozefa Pospíšila, Vojtecha Ihriského, Ladislava Majerského a Frica Motošku (narodený
30. 11. 1891 v Banskej Bystrici, otec Ján, matka Julianna, rod. Bursová).
Pripomeňme, s akou osobnou životnou skúsenosťou prišli títo neskorší uznávaní tvorcovia na svoje štúdiá do Prahy. Pospíšil, Ihriský a Majerský mali pôvodne v úmysle stať sa učiteľmi, lebo si uvedomovali, že
ich výtvarná, respektíve sochárska činnosť neuživí. Najstarší z nich, Frico
(Miroslav, pokrstený ako Fridrich Andrej) Motoška, sa sprvu vyučil v dielni známeho rezbára českého pôvodu Jozefa Krauseho v Banskej Štiavnici
(1906 – 1909), potom študoval na umelecko-priemyselnej škole v Budapešti
(1910 – 1914). To sa už však nezvratne schyľovalo k vypuknutiu prvej svetovej vojny, ktorá drasticky zamiešala osudmi budúcich uznávaných sochárov. Všetci museli narukovať a nikto z nich nemohol tušiť, čo bude ďalej.
Krvavé vojnové udalosti najviac postihli Frica Motošku. V roku 1916 utrpel
na frontovom bojisku vážne zranenie pravej ruky a od tých čias bol nútený
pracovať iba ľavačkou. Šťastnou zhodou okolností všetci štyria mládenci
nakoniec začali študovať na spomínanej AVU v Prahe a už počas študentských liet im investori umožnili zhotovenie niekoľkých pomníkov na rodnom Slovensku.
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Prvý bol Štefánik

V kruhu bohémy
Hneď po úspešnom absolvovaní pražskej AVU u prof. Jana Štursu (1919 – 1923) prišiel mladý talentovaný sochár do Bratislavy, kde ho
prichýlil známy maliar Ivan Žabota. Keďže bol Motoška veselým a spontánnym typom človeka, neprekvapilo, že sa začal pravidelne stýkať s umelcami, ktorých kultúrne milieu vnímalo ako príslušníkov „slovenskej bohémy“.
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Treba zdôrazniť, že povojnová umelecká Praha sa v značnej miere
orientovala na dobové trendy západnej Európy. Mladým autorom poskytovala vďačnú a lákavú príležitosť na bližšie zoznámenie sa nielen s aktuálnymi módnymi tendenciami, ale i s umeleckým odkazom klasickej antiky,
respektíve tradičného českého realistického sochárstva. Čoskoro sa však
ukázalo, že z obchodného hľadiska nebude dominantným aspektom experiment. Bohatí ľudia a firmy, ktoré si objednávali sochárske diela, požadovali
najmä portrétnu vernosť, čo museli zákonite striktne rešpektovať aj umelci.
Frico Motoška dostal prvú veľkú ponuku ešte v priebehu štúdií. Na objednávku slovenských korporácií v USA vytvoril monumentálny pamätník generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý pompézne odhalili v roku 1922
v Clevelande (v štáte Ohio).
O Motoškovom neprehliadnuteľnom talente často písali aj rôzne kultúrne, umelecké a spoločenské periodiká. Napríklad obľúbený obrazový časopis Slovenský svet už v roku 1922 uverejnil reprodukcie jeho
sochárskych diel; z iných známejších periodík spomenieme ružomberskú
Vatru alebo Svojeť – tlačový orgán slovenských vysokoškolákov študujúcich
v Prahe. Texty k reprodukciám v Slovenskom svete verejnosť informovali, že
námetový potenciál k prvým komorným sochárskym opusom čerpal autor
zo slovanského bájoslovia (Triglav, Svantovít, Perún, Striga), ako i z tradičných zamestnaní prostého ľudu (pltníctvo a iné). Už v tejto ranej fáze tvorby
bolo možné vystopovať, že v Motoškovom prípade išlo o umelca s inovatívnym prejavom na Slovensku (v súvislosti s vlastným osobitým vnímaním
obsahu i formy realizovaného diela).

Figurovali medzi nimi tiež úspešní spisovatelia Tido J. Gašpar, Emo Bohúň,
Jozef Gregor Tajovský či Ján Hrušovský.
O povestných vysedávaniach členov bohémy v bratislavských viechach, krčmičkách a kaviarňach neustále kolovali rozmanité chýry, ba priam
až legendy. Dobromyseľný Motoška sa medzi touto vyberanou spoločnosťou vôbec nestratil, čo ilustruje aj nasledujúca historka: Raz v máji 1926
sa vedno s Jánom Hrušovským prizerali v letnej krčme na bratislavskom
Rybnom námestí cvičeniu hasičov. Po istej chvíli oslovili hasiči zvedavých
divákov ponukou skočiť si do napnutej záchrannej plachty. Ako spomína
očitý svedok Hrušovský, tridsaťpäťročný Motoška, „tento zavalitý, plecnatý
chlap s tvárou ako Indián“, jediný z obecenstva mal odvahu skočiť z trojposchodového domu pred zrakmi udivených ľudí – a to ešte s pohárom vína,
ktoré vypil počas „letu“ do plachty...

Dominoval bronz
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Medzivojnová sochárska produkcia Frica Motošku je rozsiahla
a žánrovo bohatá. Prevláda najmä monumentálna tvorba a v jej rámci pomníky (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, A. Sládkovič, J. Botto, M. R. Štefánik...), pamätné tabule či dosky (Š. Moyses, K. Kuzmány, M. Hamuljak, Š. M. Daxner,
J. Francisci, A. Radlinský, A. Kmeť a iní). Z komorných diel spomenieme
bronzovú jazdeckú sochu Svätopluka (1922), medailón s podobizňou Jozefa
Murgaša (1930), bronzový reliéf Krista (1931), sadrový portrét Pavla Országha Hviezdoslava (1934), bronzovú bustu Andreja Sládkoviča (1938)...
Umelcove monumentálne opusy charakterizuje zjednodušený tvar
spojený s premysleným detailom, v komorných dielach sa viac prejavil preňho typický dynamický výraz s tendenciami dekoratívnej ozdobnosti. Zvečnil kľúčové postavy slovenských dejín, tematicky rôznorodým plastikám
dokázal majstrovsky vdýchnuť náladu a zastihnúť ich vo „fotograficky“ živom okamihu. Najčastejšie pracoval s bronzom, oveľa menej s mramorom
a kameňom.
Koncom tridsiatych rokov sa začína Motoška v tichosti vytrácať
z domáceho umeleckého aj celkového kultúrno-spoločenského života. Nakoľko nebol exponovaný v nijakých politických funkciách, mnohí špeku-
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lovali nad záhadou, prečo táto významná osobnosť odišla začiatkom jari
1945 do exilu. (Apropo, sochár bol súčasťou dobre zorganizovanej matičiarskej skupiny, ktorú tvorili J. C. Hronský, F. Hrušovský, J. G. Cincík,
S. Mečiar, Š. Polakovič, K. K. Geraldini a ďalší). Citlivý umelec s veľkou
životnou skúsenosťou pravdepodobne tušil, aká budúcnosť čaká jeho rodné
Slovensko...

Skromné exilové dielo

Zabudnutý dodnes
Ťažisková časť umelcovho diela je uložená vo fondoch viacerých
zbierkotvorných inštitúcií (Slovenská národná galéria, Galéria hlavného
mesta Bratislavy, Slovenské národné múzeum v Martine a inde). V sídelnej
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Spolu s manželkou a dcérou žil postupne v Rakúsku, Bavorsku, Taliansku (Rím) a od roku 1948 definitívne vo vzdialenej Argentíne. Vieme
o ňom, že sa neangažoval v krajanskom hnutí, čo zrejme súviselo s mimoriadne ťažkým existenčným rozpoložením. Família Motoškovcov zakotvila
v metropole Buenos Aires a špičkového slovenského umelca zamestnala nemecká firma, vyrábajúca náboženské sošky a devocionálie.
Práve cirkevná (sakrálna) tvorba predstavuje jadro rozsahom
skromného Motoškovho exilového diela. Pod vplyvom dôkladného štúdia
rímskych reálií vyhotovil plány súsošia slovanských vierozvestov svätých
Cyrila a Metoda, Piety do Schenectady (reprodukciu uverejnil prvý zborník
emigrantských prác Vo vyhnanstve, 1947) a mal aj iné zámery. Ani jeden zo
zamýšľaných projektov už ale nestihol pre rapídne sa zhoršujúci zdravotný
stav dotiahnuť do finálneho tvaru.
Neľahká Motoškova životná púť bola s konečnou platnosťou uzatvorená 21. júna 1956. Posledná rozlúčka s jednou zo zakladateľských
osobností moderného slovenského sochárstva sa za prítomnosti stoviek
smútiacich krajanov konala na cintoríne Chacarita v Buenos Aires. Domáca kultúrna verejnosť žijúca v komunistickom režime o tom nemala ani
potuchy...

budove Matice slovenskej v Martine sa nachádzajú jeho bronzové podobizne
prvého predsedu a podpredsedu najstaršej národnej kultúrnej a vedeckej
inštitúcie – Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Istotne stojí za zmienku
aj pamätná tabuľa Traja sokoli (Š. M. Daxner, J. Francisci, M. M. Bakulíny),
inštalovaná na priečelí budovy Obecného úradu v Plešivci.
Záverom uvedieme, že v priebehu dvadsiatych a tridsiatych rokov
minulého storočia bola Motoškova sochárska tvorba s úspechom prezentovaná na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Keď emigroval, upadlo
jeho meno a dielo do krutého zabudnutia, čo, žiaľ, platí dodnes. Nič na tom
nezmenilo ani 130. výročie narodenia a 65. výročie úmrtia Frica Motošku,
ktorý svoj exilový osud zhodnotil takto: „Som ako koncertný pianista, ktorý
hrá v hasičskej dychovej kapele ...“
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MÁRIA MAGÚTHOVÁ-PÁROVSKÁ
(20. VÝROČIE ÚMRTIA)
Peter Cabadaj
petercabadaj5@gmail.com

Imrich G. Fuzy
Rozhľadená família vycítila, že v nových spoločenských poriadkoch, ktoré prichádzali s Červenou armádou a nastupujúcou komunistickou
mocou, nebude môcť slobodne pokračovať vo svojom šľachetnom posla-
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Učiteľka, publicistka, autorka memoárovej spisby a prekladateľka
Mária Magúthová, rodená Párovská sa narodila 2. februára 1907 v slovenskej rodine, ktorá žila v tom čase vo Viedni. V svetoznámom meste valčíkov
prežila aj neľahké detské roky, tvrdo poznačené vírom udalostí prvej svetovej vojny. Stihla tam absolvovať ľudovú i meštiansku školu a v roku 1921 sa
celá rodina presťahovala do Košíc, kde mladá Mária dokončila meštiansku
školu a vyštudovala učiteľský ústav.
Od roku 1926 sa datuje jej bohatá pedagogická činnosť, ktorej –
verne po boku svojho manžela a taktiež učiteľa Štefana Magútha – venovala
celý zvyšok účinkovania na Slovensku. Postupne vyučovala v Kláštore anglických panien v Prešove (1926 – 1927), na menšinovej Slovenskej škole
v Matejovciach pri Poprade (1927 – 1928), cirkevnej dvojtriedke v Erdútke (dnes Oravská Lesná) na Orave (1928 – 1929) a najdlhšie na Ľudovej
katolíckej škole v Zázrivej, kde žili Magúthovci do osudového roku 1945.
V rázovitej oravskej dedine Zázrivá vykonával jej životný partner funkciu
riaditeľa spomínanej školy, zároveň bol i organistom v miestnom rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Na Orave vyrástli všetky tri
deti manželov Magúthovcov – dcéra Soňa, synovia Štefan a Gabriel (ten sa
narodil priamo v Zázrivej).

ní šíriť vzdelanie, kultúru a osvetu medzi jednoduchým slovenským ľudom. Prvé tri roky doživotnej emigrácie (1945 – 1948) strávila v rakúskom
mestečku Lenzing, kde bezprostredne po vojne žilo okolo 35 slovenských
utečeneckých rodín. Chlapi pracovali v tamojších fabrikách, ženy sa starali o potomstvo. Silným impulzom k rozvoju krajanského života v tomto
rakúskom prostredí bol príchod mladého, charizmatického a nevšedne invenčného kňaza Imricha G. Fuzyho, ktorý dokázal plnohodnotne využívať
organizačné i muzikantské schopnosti Štefana Magútha nielen v kostole
pri bohoslužbách, ale i v rámci rôznych národných, duchovných a kultúrnych akcií. Úprimné priateľstvo medzi reverendom Fuzym a rodinou Magúthovcov pokračovalo „na diaľku“ aj v nasledujúcich decéniách. (Mária
Magúthová prispela sugestívnymi reminiscenciami do knihy Father Imrich
G. Fuzy, ktorá vyšla v roku 1999 vo františkánskom vydavateľstve Serafín
v Bratislave.)
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Memoárová spisba
Magúthovci opustili starý kontinent v roku 1948 a definitívne zakotvili v Argentíne. A vlastne až tu, tak ďaleko od materského slovenského
prístavu, sa Mária dostala k svojej publicistickej, literárnej a prekladateľskej
činnosti. Spomienky, historické články, náboženské texty, preklady, aktuálnu publicistiku, komentáre, eseje, úvahy, glosy a črty publikovala od začiatku 50. rokov na stránkach krajanských novín, časopisov a kalendárov,
ktoré vychádzali v Argentíne, USA a Kanade (Juhoamerický Slovák, Slovák
v Amerike, Slovenský život v Argentíne, Kalendár Slovenského kultúrneho
spolku v Argentíne, Kanadský Slovák a iné). Osobitnú časť jej tvorby predstavujú reminiscencie na učiteľské roky strávené v Erdútke a Zázrivej. Tieto
pôsobivé memoárové texty, odrážajúce kolorit starých oravských čias, charakterizuje pútavý rozprávačský štýl, do ktorého dokázala autorka brilantne
zakomponovať obdivuhodnú pamäťovú dispozíciu, zmysel pre zobrazenie
detailu, humor, dôvernú znalosť ľudovej tradície a slovesnosti – a v neposlednom rade intelektuálny aj životný nadhľad. Fragmenty oravských reminiscencií vyšli nielen v krajanskej tlači, ale aj v útlej knižočke Zázrivské spomienky Márie Magúthovej-Párovskej (Obecný úrad Zázrivá, 1994).
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Mnoho rozpomienok ostalo v manuskripte, respektíve predstavuje súčasť
autorkinej bohatej korešpondencie. V rukopisnej forme sa v rámci literárnej
pozostalosti zachovali napríklad jej precítené texty o starých vianočných
zvykoch a tradíciách v Zázrivej (medzivojnová a vojnová éra). Prípadné
knižné vydanie tohto hodnotného historického a etnografického materiálu
by istotne ponúklo vzácne svedectvo o živote na Orave i oravských reáliách
v prvej polovici minulého storočia.

Zázrivský smrek
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Pri príležitosti prvého jubilea odovzdania daru Slovenskej republiky Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. (Vianoce 1994) vyšla spomienková
publikácia Zázrivský smrek a jeho posolstvo (Obecný úrad Zázrivá, 1996).
Na základe výzvy zostavovateľa a editora knihy Petra Cabadaja ochotne do
nej prispela aj Mária Magúthová. „Kto by to len pomysel, že táto, za 17 vrchmi a 17 dolinami učupená Zázrivá dožije sa takej historickej slávy! A veru,
prežila už viac vážnych a pamätných historických udalostí. Ešte vždy mám
pred očami ten krásny, majestátny a vysoký zázrivský vianočný strom. Mohla
som ho obdivovať nielen vďaka fotografiám, ale i vysielaniu argentínskych
televíznych spoločností. Ten smrek tam stál na posvätnom Svätopeterskom
námestí v Ríme a celý svet obdivoval jeho majestát. Ľudia z celého sveta mu
prichádzali vzdať svoj úprimný hold a ja viem, že takúto poctu si zaslúži aj
zem, kde sa zrodil a kde 130 rokov rástol, a tiež ľud, ktorý v tejto krásnej
zemi žije. Bola som hlboko dojatá a som šťastná, že sa mi podarilo dožiť
sa takejto historickej chvíle. Opäť som sa len utvrdila v presvedčení, aká je
krásna naša viera a aká silná, nezničiteľná je naša Cirkev. Skala Petrova je
zo žuly a práve na nej stojí naša Cirkev. Nič nie je večné na svete, len Božia
láska. A slovenský vianočný strom z mojej drahej Zázrivej bol jasným dôkazom toho, ako si Slovensko a Slováci vážia a ctia svoju vieru a svoju Cirkev.
Česť a sláva našej slovenskej Zázrivej! Sme tu, v Argentíne, na vás hrdí.“

Preklady
Celkovým objemom neveľká prekladateľská činnosť potvrdzuje
najmä Magúthovej rozhľadenosť v slovenskej predprevratovej (do roku
1918) i medzivojnovej umeleckej literatúre. Svoje preklady uverejňovala
časopiseckou formou a za všetky spomenieme nemecké pretransponovanie
známej novely Mila Urbana Za vyšným mlynom, ktorú publikovalo nemecké periodikum Freie Presse vychádzajúce v Buenos Aires. Istotne stojí za
zmienku aj slovenský preklad životopisu pápeža Pavla VI. Vlastnými prekladateľskými aktivitami sprostredkovala nemeckému i španielskemu čitateľskému milieu diela niekoľkých osobností slovenskej literatúry, čím záslužne prispela k jej medzinárodnej propagácii.

Argentínska Orava
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V roku 1954 sa rodina Magúthovcov presťahovala z metropoly
Buenos Aires do známej a vyhľadávanej argentínskej turistickej destinácie
Villa Gesell. Dlhodobo tam úspešne prevádzkovala hotel, kde trávili dovolenky a chvíle oddychu mnohí Slováci z Južnej i Severnej Ameriky. Areál
hotela bol tiež miestom konania viacerých krajanských podujatí, z ktorých
spomenieme aspoň I. Konvenciu Slovákov v Argentíne (1980). Magúthovci
všestranne podporovali krajanský život a ich empatia, ľudské porozumenie
a veľkorysosť si získali uznanie a úctu medzi Slovákmi v diaspóre. Mimochodom, rodinná usadlosť s hotelom v prímorskom letovisku Villa Gesell
mala názov – ako ináč – Orava! Azda teda možno s hrdosťou konštatovať,
že Orava istý čas existovala aj v ďalekej Južnej Amerike...
Mária Magúthová bola neodmysliteľnou súčasťou slovenského kultúrneho a spoločenského diania v Argentíne. Osobne sa poznala so všetkými
známejšími tvorcami, ktorým krajina generála Juana Peróna ponúkla prístrešie druhého domova. Figurovali medzi nimi spisovateľ a správca Matice
slovenskej Jozef Cíger Hronský, básnici Rudolf Dilong, Gorazd Zvonický,
Koloman Kolomi Geraldini, literárni vedci a univerzitní profesori Stanislav
Mečiar, Ernest Žatko-Bor, filozof Štefan Polakovič, divadelný režisér, dra-
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maturg a prekladateľ Ferdinand Hoffmann, sochár Frico Motoška, maliar
Štefan Nemčok a ďalší.
Autorovi tohto textu veľa ráz písala o stretnutiach s nimi. Zvlášť
mám uložený v pamäti náš spoločný rozhovor spred 28 rokov, keď si pani
Marienka v Buenos Aires (v byte dcéry Soni) zaspomínala na klasikov slovenskej literatúry – oravských bardov Ladislava Nádaši Jégého, Mila Urbana a Rudolfa Dilonga. Ťažko veru opísať moje vtedajšie pocity a situáciu,
keď našinec v Južnej Amerike počúva s otvorenými ústami pútavé rozprávanie o veľkých zjavoch slovenskej literatúry a kultúry, ktorých Mária Magúthová dobre poznala.

Epilóg
Meno a dielo autorky už dnes registrujú viaceré slovníkové, encyklopedické a syntetické publikácie. Napríklad Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, ktorý stihol vyjsť ešte počas jej života (2001 – figuruje v ňom ako najstaršia literátka), či monografia Slovenský literárny exil
(2002). Dôstojné miesto má táto veľká znalkyňa a propagátorka Oravy aj
v knihe Vladimíra Repku Rozhovory z diaľky, ktorú vydala Matica slovenská v roku 2000. Pohnutý životný príbeh Márie Magúthovej-Párovskej sa
definitívne zavŕšil 19. októbra 2001 vo Villa Gesell, kde žila s rodinou syna
Štefana.

CABADAJ, Peter. Zázrivské spomienky Márie Magúthovej-Párovskej. Zázrivá :
Obecný úrad, 1994, 26 s.
REPKA, Vladimír. Rozhovory z diaľky. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 58 – 69.
CABADAJ, Peter. Slovenský literárny exil 1939 – 1990. Martin : Matica slovenská,
2002, s. 30 – 31.
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KNIHA O ČABIANSKOM KALENDÁRI
Doc. Dr. Alžbeta Uhrinová-Hornoková, PhD., mim. prof.
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
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Tünde Tušková: O 100-ročnom Čabianskom kalendári. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2021. 243 s. ISBN 978-615-5330-21-6
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Určite nie som jediná, ktorá som sa zamyslela nad tým, v čom sa
skrýva tajomstvo Čabianskeho kalendára. Čomu môže ďakovať, že sa dožil
stého výročia svojho vzniku a päťdesiatich deviatich ročníkov? Čím budí už
dlhé roky záujem čitateľov a prispievateľov, a to nielen v Békešskej Čabe,
ale i v regióne, ba aj v dolnozemskom slovenskom zahraničí a na Slovensku?
Prečo sa rozhodli kalendár znovu vydávať potomkovia? A v neposlednom
rade, čím upútal pozornosť mladej lingvistky, aby sa rozhodla napísať svoju
doktorandskú dizertáciu o Čabianskom kalendári? Na tieto a ešte na mnohé
iné otázky dostávame odpoveď v publikácii Tündy Tuškovej O 100-ročnom
Čabianskom kalendári.
Autorku právom môžeme nazvať expertkou Čabianskeho kalendára, veď okrem dizertačnej práce písala o ňom vo viacerých ďalších slovenských a maďarských štúdiách, článkoch. A ročenku pozná nielen ako výskumníčka, ale aj zvnútra redaktorskej dielne, keďže v období 2006 – 2012
bola jeho šéfredaktorkou.
Predmetná monografia je doplnená a rozšírená verzia dizertačnej
práce T. Tuškovej, v ktorej analyzovala v prvom rade jazykovú stránku
kalendára v maďarčine. Publikácia tentokrát uzrela svetlo sveta v slovenskom jazyku. Je potešiteľné, že kniha obsahuje aj kapitolu o znovuvydanom
kalendári.
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V úvode autorka stručne predstavuje výskumné otázky a jednotlivé
kapitoly svojej monografie. Prezrádza čitateľom aj motiváciu výberu témy,
resp. i to, že sa rozhodla vydať knihu pri príležitosti centenária vzniku Čabianskeho kalendára a k 30. výročiu znovuvydávania ročenky.
Publikácia pozostáva z ôsmich kapitol. V prvej kapitole s názvom
Inštitucionálny systém meštianskej kultúry v Békešskej Čabe autorka podáva kultúrno-historické a sociálne pozadie formujúcej sa meštianskej kultúry
v Békešskej Čabe so zvláštnym zreteľom na evanjelickú cirkev a národnostné inštitúcie (školy, vydavateľstvá, kníhkupectvá a pod.) až po súčasnosť.
Konfesionálne a národnostné zloženie obyvateľstva je bohato podložené
faktami a údajmi.
V druhej obsiahlej kapitole Vznik, ciele, charakter a poslanie
Čabianskeho kalendára – ktorú môžeme nazvať ako jednu z podstatných
kapitol – sa T. Tušková po všeobecných definíciách kalendára zaoberá
žánrovými svojráznosťami Čabianskeho kalendára, jeho vznikom, ideovým
zameraním, tematikou, vplyvom kalendára na život dolnozemských
Slovákov. Podkapitoly predstavujúce vplyv kalendára a tematické členenie
periodika (aj vymenovanie tém, o ktorých sa nepísalo) sú obzvlášť
pozoruhodné.
Nasledujúca (III.) kapitola predstavuje redaktorov a technické
pozadie vydávania Čabianskeho kalendára a na záver charakterizuje
formálne črty ročenky. Autorka zvlášť sústreďuje pozornosť na zakladateľa,
prvého redaktora periodika Ľudovíta Žigmunda Szeberényiho.
Kapitola Písmáci a produkty slovenskej tlače v skúmanom regióne
(IV.) sa venuje literatúre. V monografii T. Tušková konštatuje, že dôležitým
prínosom kalendára je, že sa z kruhu čitateľov na povzbudzovanie
a iniciatívu redaktorov vytvorila skupina autorov, ktorých osobnosti a aj ich
diela v práci stručne predstavuje. V cennej podkapitole autorka sumarizuje,
čo všetko čítali a vydávali v slovenčine Slováci žijúci v juhovýchodnej časti
Dolnej zeme na začiatku 20. storočia.
Piata kapitola Čabiansky kalendár a Tranoscius ako kultúrny kód
výstižne vyzdvihuje, aké miesto zohrávala ročenka a spevník v hodnotovom
systéme dolnozemských Slovákov. Sú to kultúrne kódy, ako ich ocenila
T. Tušková, ku ktorým sa používatelia silne viazali aj emocionálne.
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V kapitole Jazykový obraz sveta Slovákov žijúcich v juhovýchodnej časti Dolnej zeme na podklade prísloví a porekadiel uverejnených v Čabianskom kalendári (VI.) autorka najprv objasňuje – vychádzajúc z početnej
odbornej literatúry – pojem jazykového obrazu, na základe ktorého zisťuje:
„Celkom zjednodušene sa môže vysvetliť význam pojmu jazykový obraz sveta tak, že ide o jazykové stvárnenie vnemov o svete, ktorý nás obklopuje,
a ich pochopenie” (s. 105). Ďalšia časť kapitoly je venovaná tematickému
triedeniu prísloví a porekadiel uverejnených v Čabianskom kalendári a ich
záverom. Je to komplexná dvojjazyčná zbierka čabianskych prísloví a porekadiel, ktorá veľa vypovedá o vnímaní sveta a spoločnosti Čabanov.
Ďalšou dôležitou kapitolou z lingvistického hľadiska je kapitola
Vzťah spisovnej slovenčiny a čabianskeho nárečia v zrkadle príspevkov
Čabianskeho kalendára (VII.), v ktorej T. Tušková detailne charakterizuje
čabiansky dialekt. Na objasnenie jazykových javov prináša z kalendára konkrétne príklady. Poznamenáva, že jazyková podoba zaužívaná v kalendári
jednoznačne poukazuje na snahu dodržiavať princípy spisovného jazyka:
„Redaktormi periodika boli vzdelaní farári, ktorí si osvojili štandardnú spisovnú normu a snažili sa jej pridržiavať” (s. 132).
Záverečná kapitola monografie (VIII.) informuje o znovuvydanom
Čabianskom kalendári, ktorý už vychádza viac rokov ako pôvodný. Autorka o. i. poukazuje na to, že je dôsledným pokračovaním pôvodného kalendára. Dúfajme, že T. Tušková bude aj v budúcnosti pokračovať v skúmaní
už 30-ročnej ročenky. Po závere, v ktorom sú zhrnuté výsledky výskumu,
nasleduje bohatý zoznam literatúry, ktorý určite dobre poslúži nielen záujemcom o Čabiansky kalendár, ale aj záujemcom o kultúrno-historické a jazykovedné otázky, ktoré sú analyzované v monografii. Kniha je ilustrovaná
pôvodnými obrázkami z kalendára, ktoré majú taktiež výpovednú hodnotu.
Práca v takejto podobe ešte nebola publikovaná ani v maďarskom
jazyku, preto keby vyšla dvojjazyčne, určite by oslovila mnohých ďalších
čitateľov. Obsiahle maďarské zhrnutie čiastočne nahrádza mutáciu v maďarčine.
Summa summarum kniha Tündy Tuškovej O 100-ročnom Čabianskom kalendári je široko koncipovaná dôkladná práca. Môžeme ju chápať
ako kompendium, komplexný súhrn poznatkov o kalendári. Vydanie publi-
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kácie je vzácne predovšetkým preto, lebo významným spôsobom prispieva
nielen k podrobnému poznaniu periodika, tohto jedinečného fenoménu vydavateľskej činnosti Čabanov, ale aj k získaniu cenných poznatkov o živote a kultúre Slovákov v Békešskej Čabe i v širšom kontexte v Maďarsku
a na Dolnej zemi. Na základe vyššie povedaných odporúčam monografiu
O 100-ročnom Čabianskom kalendári do pozornosti odbornej a širšej kultúrnej verejnosti.
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Z ČINNOSTÍ KRAJANSKÉHO MÚZEA
MATICE SLOVENSKEJ ZA ROK 2021
PhDr. Zuzana Pavelcová
Matica slovenská
domhronskeho@matica.sk
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Počas roku 2021 sa svet postupne učil zžívať s pandémiou. Tá nás
naučila najmä flexibilne reagovať na pracovné záležitosti a prispôsobovať
formy práce možnostiam, ktoré sa počas roka neustále menili. Matica
slovenská upravovala svoje plány v stykových, konferenčných a prezentačných činnostiach, ktoré mnohokrát museli odísť do úzadia. Naopak,
o čosi viac posilnila edičnú činnosť a informačnú oblasť, do ktorej už
tradične spadala aj tvorba krátkych historických videodokumetov s hojným
účinkovaním matičných vedeckých pracovníkov.
Krajanské múzeum (ďalej len KM) ako ústredné pracovisko Matice
slovenskej (ďalej len MS) pre styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi
a slovanskými Maticami, vedu a výskum krajanskej problematiky a jej
dokumentáciu malo jeden zo svojich nosných pilierov práce počas roku
2021 oslabený. Udialo sa tak práve kvôli nemožnosti realizácie prezenčných
stykov s krajanmi na domácej pôde i na pôde mimo hraníc Slovenskej
republiky a rovnako tak nemožnosti zvolania zasadania poradného orgánu
MS pre krajanskú problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý zásadne udáva smer Matice pre plnenie požiadaviek krajanov.
Personálne zmeny KM počas roku nezaznamenalo. Ostalo i naďalej
zastrešené iba jednou pracovníčkou, riaditeľkou Zuzanou Pavelcovou. Od
1. októbra 2021 zamestnalo cez úrad práce na výkon aktivačných činností
formou dobrovoľníckej služby dvoch dobrovoľníkov: Jaroslava Jambora
(ukončil činnosť k 1. decembru 2021) a Mgr. Moniku Bryndzovú, ktorí
dovedna pomáhali najmä pri inventarizácii archívnych položiek KM.
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Stanovy MS určujú KM na prvom mieste realizovať stykovú
činnosti s krajanmi a vzájomnú spoluprácu. Vzhľadom na pandemickú
situáciu sa podarilo uskutočniť iba jednu zahraničnú služobnú cestu do
Tardoša (Maďarsko) pri príležitosti Dňa Slovákov v Maďarsku. Tu s cieľom
plnenia záverov Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí (RSŽZ) pri MS KM
odovzdalo predsedníčke Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
deväť knižných cien na zriadenie Ceny MS v niektorej z lokálnych súťaží
krajanov v Maďarsku. Intenzívne sa pripravovala aj služobná cesta do
Budapešti zameraná na prezentáciu aktuálnej činnosti Matice slovenskej.
I napriek určeniu niekoľkých konkrétnych dátumov Slovenským kultúrnym
inštitútom so sídlom v Budapešti ju kvôli pandemickým opatreniam MS
nemohla uskutočniť.
Na prenos informácií ku krajanom KM tradične využívalo
najmä krajanské periodiká a emailovú komunikáciu. Vďaka spolupráci
s krajanskými redakciami dokázalo o matičnej činnosti informovať
v krajanských komunitách sveta celoplošne. Aj tento rok vyšli informačné
a odborné články z pera KM v krajanských periodikách Európy i zámoria
(Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, USA, Poľsko,
Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko,...). Práca krajanov sa propagovala
aj prípravou rozhovorov s poprednými krajanskými osobnosťami pre
redakciu Slovenských národných novín. KM neostalo ľahostajné ani
k významným jubileám a udalostiam v krajanskom svete: počas roka
zasielalo viaceré gratulačné listy i kondolencie. Naviazalo užšiu spoluprácu
s portálom kuplin.net, kde pravidelne zasiela informačné články. Zo svojich
činností každoročne pripravuje správu, ktorú môžu krajania nájsť na
matičnej webovej stránke počas celého roka, v prípade potreby ju zasiela aj
na žiadosť krajanov alebo na žiadosť ÚSŽZ korešpondenčne.
Na jeseň roku 2021 bolo oslovené Úradom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na spoluprácu v projekte Tvorivej školy žurnalistiky. Pôvodné
plány opäť zmarila pandémia. Predbežne sa posunuli na jar 2022. Riaditeľka
KM s ÚSŽZ celoročne spolupracovala i pri pripomienkovaní tvorby štátnej
politiky SR smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí a rovnako tak fungovala
i v jeho poradných orgánoch.
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Vzhľadom na to, že rok 2021 priniesol obmedzenia spolupráce
s krajanmi na ich domácej pôde, KM tematiku Slovákov v zahraničí
prezentovalo výraznejšie na Slovensku. Pri príležitosti 85. výročia
absolvovania polročného pobytu matičnej delegácie v USA a v Kanade
v rokoch 1935 ̶
1936 uviedlo panelovú výstavu Cesta slovenskou
Amrikou na vernisáži v Bratislave. Záštitu nad podujatím prebral predseda
ÚSŽZ Milan Ján Pilip. Na vyžiadanie riaditeľky Domu Matice slovenskej
v Michalovciach Karin Obšatníkovej KM k tejto udalosti pripravilo prednášku
pre poslucháčov zo Združenia pre duševné zdravie – INTEGRA. Rovnako
bola panelová výstava vystavená na základných školách v Michalovciach
a tamojšej knižnici.
KM v spolupráci s IÚ iniciovalo osadenie busty Štefana B. Romana
v Aleji národných dejateľov pred sídelnou budovou MS. Odhaľovanie busty
malo byť spojené s vedeckým seminárom zameraným na život a dielo Š. B.
Romana, avšak táto časť podujatia sa opäť kvôli pandemickým opatreniam
neuskutočnila.
V oblasti plnenia ďalších zo záverov RSŽZ pri Matici slovenskej
KM zabezpečilo zbierku CD matičných folklórnych telies, ktoré bude
svojim členom posielať korešpondenčne. Pre predsedníčku Slovenskonemeckého kultúrneho klubu v Mníchove Veroniku Ferianček zadovážilo
knihy do súťaže Hviezdoslavova mašľa.
Spoluprácu s krajanmi podporili i dva krátkometrážne videofilmy
z dielne Matice slovenskej v spolupráci s KM. Prvý z nich bol venovaný
osobnosti Štefana Boleslava Romana, druhý Ceste delegácie Matice
slovenskej do Ameriky a Kanady v rokoch 1935 – 1936.
Aj v školskom roku 2020/2021 KM spolupracovalo s Ministerstvom
kultúry, Ministerstvom školstva, Štátnym pedagogickým ústavom
a Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave na 29. ročníku súťaže
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... KM zabezpečilo
svoju účasť nielen v organizačnom výbore, ale aj v porotcovskom kresle. Do
4. kategórie obsahujúcej práce žiakov zo zahraničia prišlo v školskom roku
2020/2021 vyše 50 prác zo štyroch štátov sveta: z Chorvátska, Maďarska,
Srbska a Ukrajiny. Z Chorvátska sa zapojili školy z Josipovca (ZŠ Josip
Kozarec) a z Našíc (ZŠ Kráľa Tomislava), z Maďarska boli aktívne školy
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z Békešskej Čaby (Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium), Mlyniek
(Slovenská národnostná škola) a zo Sátoraljaújhely (Magyar-Szlovák
Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium). Zo
Srbska práce poslali školy z Petrovca (ZŠ Jána Čajaka), z Nového Sadu
(Zdravotnícka škola 7. apríla), Pivnice (ZŠ 15. októbra) a Starej Pazovy (ZŠ
Janka Čmelíka) a z Ukrajiny práce zaslala IV. Všeobecnovzdelávacia škola
s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode.
Oblasť slovanskej problematiky zastrešilo nové trojjazyčné
periodikum Matice slovenskej – Slovanský obzor. KM zostavilo jeho prvé
číslo z príspevkov z deviatich krajín sveta (Bulharsko, Česko, Chorvátsko,
Maďarsko, Nemecko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Nemecko), zabezpečilo
preklady rukopisov, spolupracovalo pri jazykovej korektúre i pri vzniku
grafického dizajnu periodika. Spoluzostavilo aj jeho druhé tohtoročné číslo.
V oblasti vedy KM zostavilo 38. ročník zborníka Slováci v zahraničí,
do ktorého prispeli krajania zo Srbska a Maďarska a početní odborníci zo
Slovenska. I napriek tomu, že zborník sa svojím obsahom a zameraním
radí medzi unikátne publikácie na Slovensku i v krajanskom svete, znížená
dotácia Ministerstva kultúry pre rok 2021 spôsobila ďalšie oklieštenie jeho
rozpočtu. Táto skutočnosť odštartovala mnohé diskusie Vedného ústredia
MS o budúcom osude periodika. Na tento rok zborník ostal v nezmenenej
tlačenej podobe, avšak už iba v symbolickom náklade. Je však otázne, ako sa
bude udržiavať v rokoch ďalších a či bude možné, aby ho Matica ponúkala
i v printovej verzii.
Začiatkom roka KM dokončilo práce na viacjazyčnej reprezentačnej
publikácii Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov a distribuovalo
ju medzi účastníkov kongresu a spriatelené inštitúcie, vedecké pracoviská
i krajanské organizácie.
Už tradične pripravilo príspevok pre medzinárodnú vedeckú
konferenciu v Nadlaku, v tomto roku s názvom Interakcia Matice slovenskej
so strednými školami dolnozemských Slovákov v archíve Krajanského múzea
MS. Žiaľbohu, konferencia sa musela konať online. Zborník z konferencie
vyjde v marci roku 2022. Na vyžiadanie Spolku Slovákov z Bulharska
pre periodikum Fajauka KM pripravilo príspevok Národopisné zbierky
dolnozemských Slovákov v Matici slovenskej. Na vyžiadanie šéfredaktora
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zaslalo KM príspevok do Svetového slovenského kalendára venovaný
75. výročiu cesty delegácie MS do USA a Kanady s názvom Cesta slovenskou
Amerikou. Pripravilo tiež niekoľko odborných článkov do matičných
a krajanských periodík.
V oblasti archívnej činnosti, akvizície fondov a rozvoja knižnice
KM Matice slovenskej, výpožičiek a konzultačných služieb KM pracovalo
najmä na inventarizácii fondu z miestnych dejín slovenských obcí a miest
Maďarska a dopĺňaní knižnice akvizíciami krajanských periodík s vročením
2021.
Výjazdový plán Krajanského múzea pri služobnej ceste do
Michaloviec smeroval aj do Vinného, do rodiska národovca, kňaza, redaktora
a tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej Františka J. Fugu. Na
miestnej základnej škole bola zriadená jeho pamätná izba (aj v spolupráci
s Maticou slovenskou). Pozostalosť vlastní obec Vinné a starostlivosť
o ňu vykonávajú predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Vinné pán
Hlaváč, synovec F. J. Fugu, pán Cupák a pán Jacečko. Tí požiadali KM
o digitalizáciu fondu, ktorá počas roka dostala reálne kontúry a medzi
Maticou slovenskou a obcou Vinné bola podpísaná zmluva s vytýčením
termínu digitalizácie na rok 2022.
V knižnici má KM momentálne pripravených na prezenčné
výpožičky 70 973 kníh a časopisov. V roku 2021 do knižnice pribudlo 166
akvizícií (stav k 19.12.2021). Do knižnice darovali publikácie J. Burza,
V. Horch, J. Vrtielka, B. Katrebová-Blehová, A. Uhrinová-Hornoková
a redakcie krajanských periodík, ktorým vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Počas roka KM vybavilo viac ako 30 bádateľov (aj s v spolupráci
s archívom Matice slovenskej), ktorí prišli nielen zo Slovenska, ale
i zo zahraničia. Na prezenčné výpožičky pripravilo niekoľko stoviek
dokumentov.
Na konci roka 2020 sme si mnohí kládli otázky, či bude v roku
2021 povolené organizovať hromadné podujatia s medzinárodnou účasťou,
či sa podarí stretnúť s krajanmi na Stálej konferencii ÚSŽZ, alebo či sa
Krajanskému múzeu podarí usporiadať zasadanie RSŽZ. Dnes už vieme,
že tieto plány sa musia posunúť naneurčito, a tak polemika o tom, čo čaká
KM budúci rok, je zrejme zbytočná. MS vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu
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štúrovcov. V krajanskom svete si budeme pripomínať výročia jubileí Sokola,
Jankolu, Hletka, Klátika, Pavča či 220. výročie osídlenia Kovačice. KM má
ambíciu výročia sledovať a reflektovať na ne v krajanských a matičných
periodikách.
***

Krajanské múzeum MS vyslovuje úprimné poďakovanie členom
redakčnej rady a všetkým autorom príspevkov, vďaka ktorým
vyšiel tridsiaty ôsmy ročník zborníka Slováci v zahraničí.

Publikačná činnosť KM MS – rok 2021 (výber)
BEC – Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
PAVELCOVÁ, Z. Interakcia Matice slovenskej so strednými školami dolnozemských
Slovákov v archívnych dokumentoch Krajanského múzea. 2021. (v tlači)

BDE ̶ Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
PAVELCOVÁ, Z. Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy. In VALETÍK, V. –
MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, K. (eds). Svetový slovenský kalendár na obyčajný
rok 2022. Futura : Nový Sad, 2021, roč. 6, s. 223 – 226.
PAVELCOVÁ, Z. „For good and nation“ – the extraordinary life and work of Štefan
Boleslav Roman. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6007, s. 18.
PAVELCOVÁ, Z. Národopisné zbierky dolnozemských Slovákov v Matici
slovenskej. In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 5, s. 12 – 14.
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BED ̶ Články, štúdie alebo state, odborného charakteru uverejnené v domácich
konferenčných, resp. nekonferenčných zborníkoch, ktoré sú recenzované
PAVELCOVÁ, Z. Z činností Krajanského múzea Matice slovenskej za rok 2021.
In PAVELCOVÁ, Z. (ed) Slováci v zahraničí 38. Matica slovenská : Martin, 2021.
(v tlači)
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BDF ̶ Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PAVELCOVÁ, Z. 205. výročie narodenia doktora Ľudovíta Ondreja Markušovského.
In Hlas Matice, 2021, roč. 4, č. 1, s. 26.
PAVELCOVÁ, Z. Apoštol Slavónie: Ján Kutlík, st. In Hlas Matice, 2021, roč. 4,
č. 1, s. 26 – 27.
PAVELCOVÁ, Z. Kresťanské a národné v zrkadle mimoriadneho života Štefana
Boleslava Romana. In Slovanský obzor, 2021, roč. 1, č. 2, s. 21 – 22.
PAVELCOVÁ, Z. O živote a diele Ignáca Gessaya (1874 – 1928). In Slovensko –
Národné spektrum, 2021, roč. 43, č. 1, s. 70 – 71.
EDI ̶ recenzie v časopisoch a zborníkoch
PAVELCOVÁ, Z. Ako miluje muž... Čierny, Jaroslav. Piesne, 2019. Recenzia.
In Slovenské národné noviny : Orol tatranský, 2021, roč. 36, č. 17, s. 4.
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FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
PAVELCOVÁ, Z (ed.) Slováci v zahraniční, roč. 38. (v tlači)
GII – Rôzne publicistické články do slovenských, matičných a krajanských
periodík
DOMÁCE
Hlas Matice (Slovensko)
PAVELCOVÁ, Z. Deň Slovákov v Maďarsku : slovenské srdcia pevné ako
tardošský kameň. In Hlas Matice, 2021, roč. 4., č. 1, s. 28.
PAVELCOVÁ, Z. Krajan Štefan Boleslav Roman: príbeh úspešného kanadského
Slováka. In Hlas Matice, 2021, roč. 4., č. 1, s. 7.
PAVELCOVÁ, Z. Národopisné zbierky dolnozemských Slovákov v Matici
slovenskej. In Hlas Matice, 2021, roč. 4., č. 1, s. 24 – 25.
PAVELCOVÁ, Z. Návšteva pamätnej izby Hany Zelinovej. In Hlas Matice, 2021,
roč. 4., č. 1, s. 20.
PAVELCOVÁ, Z. Slovanský obzor: nové matičné periodikum. In Hlas Matice,
2021, roč. 4., č. 1, s. 9.
PAVELCOVÁ, Z. V Michalovciach zaujala Matica slovenská: plánuje digitalizáciu
fondu Fratiška Fugu. In Hlas Matice, 2021, roč. 4., č. 1, s. 20.
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PAVELCOVÁ, Z. Vyšla reprezetatívna publikácia: kongres matíc slovanských
národov a inštitúcií. In Hlas Matice, 2021, roč. 4., č. 1, s. 27.
Slovenské národné noviny (Slovensko)
PAVELCOVÁ, Z. Cesta slovenskou Amerikou aj na Zemplíne. In Slovenské národné
noviny, 2021, roč. 36, č. 17, s. 16.
PAVELCOVÁ, Z. Starostlivosť o krajanov si vyžaduje veľké srdce (3 otázky pre
Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ). In Slovenské národné noviny, 2021, roč. 36,
č. 16, s. 1
PAVELCOVÁ, Z. Slovanský obzor stmeľuje horizonty slovanského sveta.
In Slovenské národné noviny, 2021, roč. 36, č. 16, s. 15.
PAVELCOVÁ, Z. Žeby pandémia postrašila talenty? In Slovenské národné noviny,
2021, roč. 36, č. 16, s. 13.
Slovanský obzor
PAVELCOVÁ, Z. Maticu slovenskú navštívil novovymenovaný predseda Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. In Slovanský obzor, 2021, roč. 1, č. 1, s. 10.
PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Slovanský obzor, 2021, roč. 1, č. 1, s. 23.
PAVELCOVÁ, Z. Rozhor s predsedom Matice slovinskej Alešom Gabićom.
In Slovanský obzor, 2021, roč. 1, č. 1, s. 17 – 18.
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Bulletin Československého ústavu zahraničního (Česko)
PAVELCOVÁ, Z. 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko pozná víťazov. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2021,
č. 8 – 9, s. 31 – 32.
PAVELCOVÁ, Z. 100. výročie Štefana Boleslava Romana. In Bulletin
Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 3 – 4, s. 19 – 21.
PAVELCOVÁ, Z. 160. výročie Memoranda národa slovenského. In Bulletin
Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 5 – 6, s. 9 – 10.
PAVELCOVÁ, Z. Deň Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia pevné ako
tardošský mramor. In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 8 –
9, s. 29 – 30.
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PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 1 – 2, s. 18 – 19.
PAVELCOVÁ, Z. Na čele 15-tisícovej Matice slovenskej v Srbsku. In Bulletin
Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 5 – 6, s. 11 – 12.
PAVELCOVÁ, Z. Ročenka Slováci v zahraničí 37 v novom grafickom prevedení.
In Bulletin Československého ústavu zahraničního, 2021, č. 3 – 4, s. 15 – 18.
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Spavodaj Association Amité Franco-slovaque (Francúzsko)
PAVELCOVÁ, Z. 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov. In Spavodaj Association Amité
Franco-slovaque, 2021, č. 103, s. 13.
PAVELCOVÁ, Z. Kongres matíc slovanských národov a inštitúcií – reprezentačná
publikácia slovanských vedeckých a kultúrnych horizontov. In Spavodaj Association
Amité Franco-slovaque, 2021, č. 102, s. 16.
PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Spavodaj Association Amité Franco-slovaque, 2020, č. 101, s. 24.
Prameň (Chorvátsko)
PAVELCOVÁ, Z. 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov. In Prameň, 2021, roč. XXX.,
č. 7 – 8, s. 44 – 45.
PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Prameň, 2021, roč. XXX., č. 2, s. 7.
PAVELCOVÁ, Z. Slovanský obzor – nové matičné periodikum stmeľujúce aktuálne
horizonty slovanského sveta. In Prameň, 2021, roč. XXX., č. 7 – 8, s. 38.
Kanadský Slovák (Kanada)
PAVELCOVÁ, Z. 160. výročie memoranda národa slovenského. In Kanadský
Slovák, 2021, roč. 79, č. 13, s. 6, 8.
PAVELCOVÁ, Z. Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy. In Kanadský Slovák,
2021, roč. 79, č. 16, s. 4.
PAVELCOVÁ, Z. Matica slovenská odhalila Štefanovi Romanovi prvú bustu na
Slovensku. In Kanadský Slovák, 2021, roč. 79, č. 20, s. 5.
PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Kanadský Slovák, 2021, roč. 79, č. 3, s. 15.
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Budapeštiansky Slovák (Maďarsko)
PAVELCOVÁ, Z. Deň Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia pevné ako tardošský
mramor. In Budapeštiansky Slovák, 2021, roč. XXVI., č. 3 – 4, s. 5.
Život (Poľsko)
PAVELCOVÁ, Z. Kondolencia k úmrtiu Františka Brodovského. In Život, 2020,
roč. 63, č. 1, s. 9.

Svensk Slovak Info (Švédsko)
PAVELCOVÁ, Z. Gratulačný list k 25. výročiu vydávania časopisu Svensk Slovak
Info. In Svensk Slovak Info, 2021, roč. XXV., č. 1, s. 7.
PAVELCOVÁ, Z. Kongres matíc slovanských národov a inštitúcií – reprezentačná
publikácia slovanských kultúrnych a vedeckých horizontov. In Svensk Slovak Info,
2021, roč. XXV., č. 2, s. 7.
PAVELCOVÁ, Z. Matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Svensk Slovak Info, 2021, roč. XXV., č. 1, s. 4.
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Naše snahy (Rumunsko)
PAVELCOVÁ, Z. 29. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko pozná mladých talentovaných víťazov. In Naše snahy, 2021,
roč. XXXIX., č. 8, s. 27 – 28.
PAVELCOVÁ, Z. 160. výročie Memoranda národa slovenského. In Naše snahy,
2021, roč. XXXIX., č. 7, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy. In Naše snahy, 2021,
roč. XXXIX., č. 9, s. 29 – 30.
PAVELCOVÁ, Z. Deň Slovákov v Maďarsku – slovenské srdcia pevné ako tardošskí
kameň. In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 7, s. 21.
PAVELCOVÁ, Z. „Plány a vízie máme bohaté a kreatívne“. Rozhovor so Zuzanou
Drugovou, programovou manažérkou MC pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.
In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 6, s. 16 – 18.
PAVELCOVÁ, Z. Slovanský obzor – nové matičné periodikum steľujúce aktuálne
horizonty slovansnkého sveta. In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 9, s. 28.
PAVELCOVÁ, Z. „Za Boha a národ“ v zrkadle mimoriadneho života diela Štefana
Boleslava Romana. In Naše snahy, 2021, roč. XXXIX., č. 3 – 4., s. 9 – 10.

PAVELCOVÁ, Z. „Verím, že sa do dialógu zapoja mimo organizovaných slovensých
komunít“ – rozhovor s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí. In Svensk Slovak Info, 2021, roč. XXV., č. 1, s. 3.
PAVELCOVÁ, Z. „Za Boha a národ“ v zrkladle mimoriadneho diela Štefana
Boleslava Romana. In Svensk Slovak Info, 2021, roč. XXV., č. 3, s. 4.
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Jednota (USA)
PAVELCOVÁ, Z. Congress of Maticas of Slavic Nations and Institutions Publication
Honors Slavic cultural and scientific horizons. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6005,
s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. „For good and nation“ – the extraordinary life and work of Štefan
Boleslav Roman. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6007, s. 18.
PAVELCOVÁ, Z. Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov – reprezentačná
publikácia slovanských kultúrnych a vedeckých horizontov. In Jednota, 2021,
roč. 130, č. 6005, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. Matica slovenskáʼs Magazine Slovensko Newly Redesigned with
National Spectrum. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6004, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. Nanovo prepracovaný časopis Matice slovenskej: Národné
spektrum. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6004, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. „Za Boha a národ“ – mimoriadny život a dielo Štefana Boleslava
Romana. In Jednota, 2021, roč. 130, č. 6007, s. 18.
Slovenský katolícky sokol (USA)
PAVELCOVÁ, Z. matičný magazín Slovensko v novom šate Národného spektra.
In Slovenský katolícky sokol, 2021, roč. CX, č. 5149, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. 160. výročie Memoranda národa slovenského. In Slovenský
katolícky sokol, 2021, roč. CX, č. 5155, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. Cesta slovenskou Amerikou lámala rekordy. In Slovenský
katolícky sokol, 2021, roč. CX, č. 5155, s. 22.
PAVELCOVÁ, Z. Matica slovenská odhalila prvú bustu Štefanovi Romanovi
na Slovensku. In Slovenský katolícky sokol, 2021, roč. CX, č. 5157, s. 22.
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O AUTOROCH

DrSc. Ján Babiak (1946) sa narodil v Kulpíne. Maturoval na Gymnáziu v Petrovci. Odbor telovýchovy
ukončil na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade
a na Fakulte kineziológie v Záhrebe. Magisterské
a doktorandské štúdiá absolvoval v Belehrade. Pracoval na školách v Padine a Kovačici, bol univerzitným profesorom v Novom Sade a Sombore. Tiež
pracoval na Pokrajinskom ústave pre šport, kde bol aj redaktorom časopisu
Aktuelno u praksi. Je publikačne činný. Zverejnil viac ako 170 odborných
a vedeckých prác v oblasti telesnej kultúry. Zaujíma ho aj história. Roky
písal na tému sťahovania Slovákov. Na tému dejín, etnológie a kultúry Slovákov zverejnil spolu viac ako 390 príspevkov. Najnovšie píše články v rubrike Zo sveta vojvodinskej avifauny. Pre študentov telovýchovy vydal dve
učebnice a z oblasti dejín vojvodinských Slovákov publikoval deväť knižných titulov. Vyšla aj jeho zbierka básní Keď múza kopne...
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Mgr. Peter Cabadaj (1966) je literárny a kultúrny
historik, spisovateľ, publicista, scenárista, dramaturg
a režisér, editor, redaktor a manažér kultúry. Absolvoval štúdium histórie na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave (1988). V minulosti pracoval v Matici
slovenskej (ako riaditeľ vydavateľstva a vedecký
tajomník) a v Slovenskej národnej knižnici (ako
riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry a umenia, istý čas ako generálny
riaditeľ). Osobitnú pozornosť v rámci svojich širokospektrálnych záujmov
dlhodobo venuje slovenskej literatúre, kultúre a umení v zahraničí – najmä
exilovému rozmeru. Výsledkom jeho výskumnej a prezentačnej činnosti je
autorstvo a spoluautorstvo viacerých monografií, biografických, encyklopedických a lexikografických diel, antológií, filmových dokumentov, roz-
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hlasových pásiem, medzinárodných výstavných projektov, desiatky štúdií
a stovky článkov v domácej a krajanskej periodickej tlači. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní; je predsedom Rady národnej kultúry v Martine.
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Ján Chrťan (1991) je diplomovaný historik, narodený v Kovačici. Študoval na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Venoval sa pedagogickej činnosti v odbore história na základnej škole Mladé
pokolenia v Kovačici, na základnej škole v Jánošiku, ako aj na gymnáziu v Kovačici. Dnes je doktorandom na Filozofickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici. Zaoberá sa históriou vojvodinských Slovákov a históriou Slovákov z Dolnej zeme. Od roku 2009 sa ochotnícky venuje herectvu. Od roku
je 2009 členom VHV scény pri Dome kultúry v Kovačici a od roku 2015
pôsobí aj v súbore Kokram ̶ mnohokrát bol úspešne oceňený za mužské
herecké postavy. Momentálne je členom Divadelného súboru Jána Chalupku
v Brezne. Žije a pracuje v Banskej Bystrici.
Ing. Ján Jančovic (1941) novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu je absolventom Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP (teraz SPU) v Nitre a absolventom postgraduálneho štúdia Fakulty
žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe. Rozhodujúcu časť pracovnej činnosti vykonával na generálnom riaditeľstve trustu Agrokomplex-SCPV
a nástupcu Agrokombinát Zobor, š.p. Nitra, kde vykonával funkciu vedúceho útvaru propagácie a výstavníctva. Po transformácii poľnohospodárstva
bol redaktorom a zástupcom šéfredaktora týždenníka Roľnícke novinky. Je
autorom množstva odborných článkov publikovaných v novinách a časopisoch, zborníkoch, ročenkách, napísal štrnásť knižných titulov. Je členom
Slovenského syndikátu novinárov a Spolku slovenských spisovateľov.
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Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. (1959) študoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici (1984), externú vedeckú
ašpirantúru absolvoval v odbore slovenská história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (1996), habilitoval sa za docenta v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2011). Ako odborný a vedecký pracovník
pôsobil v Matici slovenskej (1984 – 2000 a od 2013) a v Slovenskej národnej knižnici v Martine (2000 – 2013), súčasne pracoval ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
(2002 – 2017) a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (od 2017). Venuje sa biografistike, kultúrnej a literárnej histórii a slovakistike so zameraním na postavy národných dejín
19. a 20. storočia. Autor monografií, štúdií a článkov, spoluautor životopisných slovníkov a výstavných projektov.
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PhDr. Zuzana Pavelcová (1987) je absolventkou
UMB v Banskej Bystrici (rok 2011) v odobore slovenský jazyk a literatúra. V Krajanskom múzeu Matice slovenskej začala pracovať v roku 2012 najprv
na pozícii referentky, neskôr na mieste vedecko-výskumnej pracovníčky a od roku 2015 na pozícii riaditeľky. Zaoberá sa krajanskou problematikou, stykom
so zahraničnými Slovákmi, edičnou a publikačnou činnosťou zameranou
na Slovákov žijúcich v zahraničí a spracovávaním krajanského fondu KM
MS. Je externou členkou Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských
Slovákov pri Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Počas štyroch semestrov kontinuálne zabezpečovala vyučovanie slovenského jazyka pre zahraničných študentov Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.
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Doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. (1979) je literárny vedec a vysokoškolský pedagóg zaoberajúci sa dolnozemskou literatúrou so špecifickým
zreteľom na krajanskú problematiku v Rumunsku,
Maďarsku a Srbsku. Po ukončení vysokoškolského štúdia (odbor slovenský jazyk a literatúra – politológia) vyše desať rokov pracoval na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Je autorom 240 vedeckých a odborných publikácií/príspevkov. Publikoval tri monografie a jeden učebný text s tematikou slovenskej dolnozemskej literatúry.
Na svoju publikačnú činnosť v danej výskumnej oblasti eviduje približne
120 ohlasov. Doteraz absolvoval viacero zahraničných stáží (napríklad na
Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti,
Univerzite Karlovej v Prahe). Je pravidelným účastníkom medzinárodných
konferencií v rámci Európskej únie. Je externým členom Centra pre výskum
dejín a kultúry dolnozemských Slovákov pri Katedre histórie Filozofickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Doc. Dr. Alžbeta Uhrinová-Hornoková, PhD.,
mim. prof., (1954, Békešská Čaba/Békéscsaba,
Maďarsko) je sociolingvistka, bývalá riaditeľka,
v súčasnosti externá hlavná vedecká pracovníčka
Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Je
členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri
JÚĽŠ SAV, členkou Vedeckej spoločnosti Békešskej župy Segedínskeho akademického výboru MAV. Vo výskume sa zameriava na sociolingvistickú analýzu používania materinského jazyka v kruhu
Slovákov v Maďarsku, na slovenské národnostné školstvo, inštitúcie a publikácie Slovákov v Maďarsku a jazykové autobiografie Slovákov v Maďarsku.
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The scientific yearbook Slovaks Abroad 38 is presented by an editorial
by compiler Zuzana Pavelcová. At the beginning, this yearbook deals with
the year 2021 from the point of view of expatriate issues, especially through
the prism of the remarks of Štefan Boleslav Roman.The chapter Studies opens
with a contribution by Ján Babiak, who dedicated the first ten years of the
existence of the Slovak village of Kovačica in Serbia. It deals with the history of the area since its inception by the Nomads. It brings information about
traces of the settlement‘s existence in Turkish times, in the beginnings of the
Habsburg monarchy and during the period of clashes with the Turks (1716 ̶
1718), which were fatal for the settlement for a certain period. It focuses
on the beginnings of church and school life in Kovačica and the life of its
border population.
Doctoral student Ján Chrťan focused on school policy in the Military Border on the example of Kovačice in the years 1802 – 1871. He
describes the effects of border policy regulations on the school in Kovačice,
its building and teachers, the activities of the German school in this area and
the effects of school reforms.
Pavel Parenička‘s study focuses on the economic theories of
Štefan Boleslav Roman and Eugen Löbel published in the publication Responsible Society. The study provides short biographies of both compatriot
authors and analyzes the economically tuned publication, especially in terms of content. The author presents the views of Roman and Löbel, who
critically reject communism and its Marxist-Leninist political economy, as
well as their opposition to capitalism in Smith‘s work. They come up with
a theory of a responsible society based on conservative values, which is based on three basic pillars: full employment, stable prices and environmental
solutions.
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The literary theme is brought by the study of Patrik Šenkár. He
focuses on the personality of the Slovak poet from Bihor Ján Chovanec
(1961), who has been publishing in Slovak since 1980. He points to his creative arc in his works from eleven issues of the important almanac of Slovaks
in Romania, from Variations (Variácie), to his independent (debut) poetry
collection Drops of live dew (Kvapky živej rosy) (Nadlak, 2020). It characterizes the variability of poetic statements, noting their thematic stratification
and motivational diversity. It declares a certain arc as a specific attribute
of the author‘s creative poetic path of a Slovak, a compatriot, a (national)
creator, a man, a self-taught poet. It is based on his Slovak first works from
Variations and reaches its current multidirectional and multilateral authorial
variability.				
The chapter Materials contains a contribution by Ján Jančovic dedicated to the upcoming third anniversary of the settlement and life of Slovaks in Poľný Berinčok. The author clarifies the settlement of the area, the
early history of the Evangelical Church, the origin of the first families and
the work of the indigenous teachers. He deals with important personalities of
Poľný Berinčok: Karol Jesenský, the author of the first history of Berinčok,
the organist Martin Šašek, the folk author Michal Borguľa and important
teachers. The final part of the article was devoted to celebrating the commemoration of the 70th anniversary of the resettlement.
The first of Peter Cabadaj‘s contributions in the Jubilees and Memories chapter focuses on the life and work of Juraj J. Török. The author of
the article ranks him among the most respected living documentary filmmakers in the world. Film and television director, screenwriter and producer,
photographer, editor, traveler, humanitarian activist and Catholic priest, he
has worked on several dozen films in exile since 1950.
Another of Peter Cabadaj‘s contributions commemorates the 100th
anniversary of the birth of an industrialist, an important patron of the Slovak
question in exile, an expatriate activist and the founder of the World Congress of Slovaks. The author deals not only with his business activities, but
especially with activities aimed at supporting the unfavorable position of the
Slovak nation and its rights in the 1970s and 1980s.			
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Another of Peter Cabadaj‘s contributions is dedicated to the 100th
anniversary of the birth of novelist, translator, screenwriter, editor and pedagogue Ladislav Grosman. The author devotes himself to his life and work,
which is dominated by the prose texts The Bride (Nevesta) and The Shop
on Main Street (Obchod na Korze). Grosman is best known as the author of
the literary masterpiece and co-writer of the film The Shop on Main Street
(Obchod na korze), which was the first Czechoslovak feature film to win an
Oscar.
The commemoration of the 100th anniversary of the birth of the
painter, graphic artist, draftsman, illustrator, monumentalist or creator of postage stamps, Ladislav Guderna, is also brought by the contribution of Peter
Cabadaj. The author focuses on his artwork, in which two stages of development can be explored. As an exile, he created surrealistically in Canada,
where he became involved in surrealist groups, prepared exhibitions and
founded the Scarabeus bulletin.
The 110th anniversary of the birth of the poet, epigrammatist, playwright, novelist and editor Ján L. Doránsky commemorates another contribution by Peter Cabadaj. The author deals with his way of life, which
led him into emigration in 1945. Here he works mainly as an editor, radio
presenter and writer. Doránsky considered himself the most prominent and
prolific epigrammatist of Slovak exile literature.
The life and work of one of the founding personalities of modern
Slovak sculpture, Frico Motoška, was also processed by Peter Cabadaj. The
graduated academic sculptor was the author of many sculptures, busts and
plates of important Slovak personalities. He was co-author of epic monument
of General Milan Rastislav Štefánik in Cleveland. His bronze portraits of
Štefan Moyses and Karol Kuzmány can be found in the residential building
Matica slovenskej in Martin. In 1945 he emigrated abroad. His work was
limited mainly to sacred motifs.
A special memory dedicated to Mária Maguthová-Parovská also
comes from Peter Cabadaj. She spent the first three years of her emigration
(1945 – 1948) in the Austrian town of Lenzing, later in Argentina. She made
a living as a teacher in Slovakia, and later worked as a journalist, memoirist
and translator.							

Alžbeta Uhrinová-Hornoková‘s review focuses on Tünde Tušková‘s publication On the 100-year-old Čabian Calendar (O 100-ročnom
Čabianskom kalendári). The book is broadly conceived, providing a comprehensive summary of calendar knowledge. The reviewer describes the individual chapters and evaluates their content. Tušková‘s publication deals
with the topic of the calendar, its content and formal aspects, the background
of its publication, the Čabian dialect, the origin, goals, mission and impacts
of the calendar on compatriots.				
The proceedings are closed by the report of Zuzana Pavelcová.
It focuses on the activities of the Matica slovenská´s Compatriots Museum
during 2021. The author summarizes the scientific and publishing activities
of the department, its activities in the field of contacts and cooperation with
compatriots, as well as work on building the library and archive of the department.
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Ročenka Slováci v zahraničí ponúka vedecké štúdie a materiály
zo života krajanov, prináša spomienky na významné výročia slovenských
osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a Krajanského múzea Matice slovenskej. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny
Slovákov v zahraničí, ich literatúra a jazyk, osobnosti, zvyky i tradície.
Príspevky zaoberajúce sa krajanskou problematikou posielajte
e-mailom na adresu: domhronskeho@matica.sk. Pre zborník Slováci v zahraničí č. 39 svoje príspevky, prosím, posielajte najneskôr do 1. 8. 2022.
I naďalej ich môžete posielať do kategórií: Štúdie, Materiály a pramene,
Správy, informácie a recenzie, Výročia, jubileá a spomienky, a to v maximálnom rozsahu 30 normostrán.
Prosíme autorov, aby nám svoje príspevky posielali upravené podľa
nasledujúcich pokynov: text príspevku musí byť redakcii odovzdaný vo formáte: .doc alebo .rtf. Typ písma: Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 na stránke A4 so štandardnými parametrami. Pri písaní poznámok
pod čiarou, prosím, používajte príkaz Vložiť a následne Poznámka pod čiarou. Neukladajte poznámky na koniec príspevku. Ak si autor vyžaduje určité špecifické parametre pre publikovanie, táto záležitosť je vecou dohody
autora s redakciou.
Štruktúra príspevku: Názov; podnázov (ak je); meno autora/autorov,
e-mailová adresa, text príspevku. K príspevku môžete posielať i obrázkový
materiál (fotografie, tabuľky, grafy). Vždy je potrebné uviesť popis materiálu, dátum a jeho zdroj/autora. K štúdii prosíme pripojiť abstrakt (max.
10 riadkov) a kľúčové slová (3 – 5 slov alebo slovných spojení) v slovenskom a anglickom jazyku. K ostatným príspevkom stačí informácia o autorovi (krátka biografia – max. 10 riadkov), portrétna fotka v dobrom rozlíšení
(nad 1MB), e-mail a adresa pracoviska.
Bibliografické odkazy v zborníku Slováci v zahraničí je potrebné
uvádzať podľa normy STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V celej štúdii je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania. Pre uľahčenie uvádzame niekoľko príkladov:

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):
1
LETZ, Róbert. Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948).
Martin : Matica slovenská, 2000, s. 175.
2
DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska
III. zväzok 1711 – 1914. Bratislava : Vojenská informačná a tlačová agentúra,
1996, 241 s.
Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách pomlčky.
Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):
3
PEŠEK, Jan et. al. Kapitolami najnovších slovenských dejín. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, s. r. o., 2012. 347 s.
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Odkaz na zborník ako celok:
4
DOBROTKOVÁ, Marta – RÁBIK, Vladimír (eds.). Studia Historica Tyrnaviensia VI. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave. 288 s.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch sa uvádza
meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí
redaktori, editori, prekladatelia...), sa uvádzajú za názvom.
5
Slovenská veda : zborník zo 14. medzinárodnej konferencie.
Ed. Elena Nedorostová. Bratislava : Veda, 2001. 248 s.
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
6
ŠKVARNA, Dušan. Ľudovít Štúr a rok 1848. In SEDLÁK, Imrich
(ed.). Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Martin : Matica
slovenská, 1997, s. 103-110.
Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
LACKO, Martin. Zabudnutá povstalecká vražda. Prípad slovenských dôstojníkov v Ľubietovej 13. októbra 1944. In Pamäť národa, 2012,
roč. 8, č. 3, s. 3-32.
7
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Odkaz na už uvedený prameň:
8
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