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POKRAČOVATELIA CYRILOMETODSKEJ TRADÍCIE 
FOLLOWERS OF CYRIL AND METHODIUS TRADITION 

 

Tibor Mikuš 

              

Abstrakt  

 

Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v 

ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú a 

východnú Európu je viditeľný dodnes. Príspevok približuje 

životné cesty troch nasledovníkov cyrilometodskej tradície 

a poukazuje na význam odkazu, ktorý nám zanechali solúnski 

bratia.   

 

Kľúčové slová  

 

Cyrilometodská tradícia, cyrilometodskí nasledovníci, 

hodnoty, národ, odkaz.  

 

Abstract 

 

Mission of St. Cyril and Methodius is one of the leading 

in the early Christian era. Their influence on the whole 

Central and Eastern Europe is still visible. The paper deals 

with the life journey of three followers of Cyril and 

Methodius tradition and highlights the importance of the 

message, which gave us missionaries. 

 

Key words 

 

Cyril and Methodius tradition, followers of Cyril and 

Methodius, values, nation, message. 
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Úvod 

 

Činnosť Trnavského samosprávneho kraja sa nesie 

v duchu princípu: Úcta k tradíciám – zodpovednosť za 

budúcnosť. Tradície ako národné kultúrne dedičstvo a súhrn 

zvyklostí prenášaných z generácie na generáciu, múdrosť 

a skúsenosť našich predkov odovzdávaná  budúcim 

pokoleniam sú  zdrojom uvedomovania si regionálnej 

príslušnosti, ale i základom, na ktorom stojí vzdelávanie, 

kultúra, ekonomika. Zodpovednosť za budúcnosť znamená 

stavať na týchto základoch, všemožne rozvíjať regionálne 

povedomie, zveľaďovať životné podmienky  pre obyvateľov 

v zmysle trvalej udržateľnosti a prosperity. 

 

Cyrilometodská tradícia je záväzná pre prácu všetkých 

občanov a verejných činiteľov. Je to živý vzťah k hodnotám, 

ktorý dokladujeme činmi, nie slovami. Usmerňuje naše 

konanie. Či už vedome, alebo nevedome, všetci uznávame 

Desatoro. V jeho prikázaniach rástli a pracovali naši dedovia, 

otcovia a teraz i my. Podstata výchovy sa odohráva v rodine 

a následne v škole. Obidve tieto inštitúcie nás utvrdzujú 

v platnosti našich tradícií. Kresťanstvo zakotvuje základné 

princípy pre každé naše konanie a v podmienkach Trnavského 

samosprávneho kraja môžeme ako príklad uviesť Centrálny 

krízový fond, Nadáciu DAR, grantovú podporu kultúry, 

zdravotníctva, športu, mládeže a sociálnej oblasti. 

 

Jedným z najvýznamnejších období v dejinách Slovenska 

bolo nepochybne obdobie existencie Veľkej Moravy a v rámci 

nej vyslanie byzantskej misie. V roku 862 sa knieža Rastislav 

listom obrátil na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou 

o vyslanie kňazov – učiteľov, ktorí by dokázali v domácej reči 

vysvetliť kresťanskú vieru. Byzantský cisár Michal III. 

žiadosti vyhovel a vyslal misiu vedenú Cyrilom: „Cisár 

vyhovel jeho prosbe a požiadal spomenutého Filozofa, aby 
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prišiel k nemu, a poslal ho do krajiny Slovienov spolu s jeho 

bratom Metodom.“ (Rímska legenda). V jeho sprievode bolo 

okrem jeho brata Metoda aj niekoľko Konštantínových 

žiakov. Obrovský význam mala skutočnosť, že Konštantín 

zostavil nové slovanské písmo hlaholiku  a do slovanského 

jazyka preložil niektoré časti evanjelií.  

 

1. Cyrilometodskí nasledovníci 

 

V druhej tretine deviateho storočia  zo slovanského juhu 

prišli na dnešné územie Slovenska solúnski bratia Cyril a 

Metod. Vďaka ich misii  boli položené základy 

emancipovanej slovanskej kultúry, viery, vzdelanosti a 

spravodlivosti. Na odkaz sv. Cyrila a Metoda nadväzovali 

literáti a národní dejatelia obzvlášť v období národného 

obrodenia. Takmer o tisíc rokov neskôr odišiel zo Slovenska 

do Chorvátska Juraj Haulik, aby podobne ako slovanskí 

apoštoli, šíril kresťanskú vieru. V príspevku sa sústredíme na 

troch pokračovateľov cyrilometodskej tradície: Štefana 

Moysesa, Jána Palárika a Juraja Haulika. 

 

1.1  Štefan Moyses 

 

PhDr. Štefan Moyses je známy ako rímsko-katolícky 

biskup, banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný 

činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, no najmä ako 

zakladateľ a prvý predseda celonárodnej slovenskej kultúrnej 

ustanovizne Matice slovenskej. 

 

Mladosť Štefana Moysesa siaha  do bernolákovského 

obdobia národného hnutia. Moyses po ukončení štúdia 

filozofie v Trnave a teológie v Pešti pôsobil ako kaplán 

a neskôr ako slovenský kazateľ v Pešti, v rokoch 1829 – 1847 

ako profesor filozofie a gréčtiny na kráľovskej akadémii 

v Záhrebe. V roku 1847 ho na návrh záhrebského biskupa 
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Juraja Haulika panovník vymenoval za kanonika záhrebskej 

kapituly. Týmto menovaním sa predišlo hroziacemu 

odvolaniu z profesorského miesta maďarskou vládou. V tom 

istom roku ho zvolili za poslanca za Chorvátsku národnú 

stranu do uhorského snemu v Bratislave. Bol podporovateľom 

návrhov Ľudovíta Štúra, ktoré predložil na uhorskom sneme 

v roku 1848 na opätovné zavedenie materinského jazyka na 

základných školách a pri bohoslužbách. Ako dôverník bána 

Josipa Jelačiča sa zúčastňoval na rokovaniach vo Viedni, kde 

sa riešilo štátoprávne postavenie Chorvátska a výraznou 

mierou sa zaslúžil o povýšenie záhrebského biskupstva na 

metropolitné sídlo. 

 

Sedemnásť rokov pôsobil v Záhrebe, najprv ako profesor, 

potom ako kanonik. Koncom roku 1847 ho vyslala záhrebská 

kapitula za poslanca na posledný stavovský uhorský snem do 

Bratislavy, kde spolu so Štúrom sledoval prípravu a príchod 

revolučných udalostí. V roku 1851 sa stal banskobystrickým 

biskupom a postupne pripravoval akcie, ktoré mali v 

príhodnej chvíli zavŕšiť obnovu slovenského národného 

hnutia. V Banskej Bystrici sa jeho zásluhou rozvíjala 

národnostná práca v slovenskom duchu na vyššom 

katolíckom gymnáziu i učiteľskom ústave a mala tam 

vzniknúť aj dlho pripravovaná Matica slovenská. 

 

Moysesovi, dôverníkovi viedenského cisárskeho dvora i 

vlády, sa podarilo vyslobodiť z väzenia niektorých kňazov 

odsúdených za činnosť v rokoch 1848 - 1849. Hoci sa aktívne 

nezúčastnil memorandového zhromaždenia, postavil sa 

koncom roku 1861 na čelo slovenskej deputácie, ktorá 

predložila Memorandum panovníkovi vo Viedni v očakávaní, 

že práve Moysesovým vplyvom sa podarí dosiahnuť splnenie 

požiadaviek, ktoré obsahovalo. Viedeň však splnila len 

minimum z toho, čo Slováci očakávali. 
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Po vynútenej rezignácii banskobystrického biskupa 

Jozefa Rudňanského cisár František Jozef I. dňa 5. septembra 

1850 vymenoval za nového diecézneho biskupa Štefana 

Moysesa. Po potvrdení pápežom Piom IX., arcibiskup Ján 

Sczitovszky 25. mája 1851 vysvätil Moysesa za biskupa. 

 

Pred Moysesom stála namáhavá úloha skonsolidovať 

diecézu po revolučných rokoch, zjednotiť duchovenstvo, 

ktorého časť bola vo väzení, doplniť neobsadené farnosti. V 

roku 1852 vymohol na cisárskom dvore zlepšenie finančného 

zabezpečenie kňazov prostredníctvom kongruovaného 

doplatku. V tom istom roku 1852 Štefan Moyses obnovil 

vydávanie časopisu Cyril a Metod. Pod vplyvom Jána Kollára 

sa stal prívržencom idey československej národnej a 

jazykovej vzájomnosti. Postupne prešiel na platformu etnicky 

i jazykovo samostatného slovenského národa.  

 

Po zmene politického režimu – páde tzv. bachovského 

absolutizmu v roku 1859 a po nastolení liberálnejších 

pomerov vo verejnom živote došlo k opätovnému 

rozprúdeniu národnej politickej aktivity, ktorej výsledkom 

bolo pamätné Memorandum národa slovenského z roku 1861 

predložené uhorskému snemu. Na čele slovenskej delegácie 

predstúpil Štefan Moyses 12. decembra 1861 pred cisára 

Františka Jozefa I., aby mu predložil prosbopis Slovákov 

a Memorandum slovenského národa. Dosiahlo sa obnovenie  

vydávania politických novín Pešťbudínskych vedomostí, boli 

zriadené slovenské stredné školy – gymnáziá v Martine, 

Kláštore pod Znievom a v Revúcej, kde vznikla aj učiteľská 

"preparandia" a v roku 1863 bola založená celonárodná 

kultúrna inštitúcia Matica slovenská, ktorú reprezentovala 

dvojica predstaviteľov Štefan Moyses a Karol Kuzmány. 

Práve Štefan Moyses sa stal na úvodnom valnom 

zhromaždení 3. augusta 1863 prvým predsedom Matice 

slovenskej a zostal ním nepretržite až do smrti. Matica 
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slovenská nielen svojou národnoreprezentatívnou funkciou, 

ale najmä rozvinutím konkrétnej kultúrno-organizačnej 

a vydavateľskej činnosti spĺňala nádeje Slovákov. Šesťdesiate 

roky 19. storočia v dejinách slovenskej literatúry bývajú 

označované ako matičné obdobie. Štefan Moyses na uctenie   

pamiatky sv. Cyrila a Metoda požiadal Svätú stolicu o presun 

sviatku sv. Cyrila a Metoda na 5. júl.  Súhlasila v roku 1864.  

 

Štefan Moyses viedol Maticu slovenskú cez mnohé 

úskalia a nástrahy, s ktorými sa stretávala najmä po roku 

1867. Bol jej bezpečným a starostlivým ochrancom. Pričinil 

sa v nemalej miere o konsolidáciu slovenského národného 

hnutia v duchu úzkej spolupráce katolíkov a evanjelikov, 

usiloval o definitívnu kodifikáciu spisovnej slovenčiny, o 

rozvoj národnej kultúry najmä v oblasti vied a o hospodárske 

zveľadenie ľudu. Obnovilo sa aj vydávanie literárnych 

časopisov. Z literárneho odkazu Štefana Moysesa treba 

spomenúť jeho predsednícke prejavy na valných 

zhromaždeniach Matice i  myšlienky o záhradníctve vôbec 

a štepárstve obzvlášť. 

 

Významnou mierou organizačne a materiálne podporoval 

gymnázium v Banskej Bystrici, zaslúžil sa o jeho celkový 

rozvoj, poslovenčenie a rozšírenie štúdia zo štvorročného na 

osemročné. Snažil sa tiež o založenie dievčenskej strednej 

školy - vychovávateľského ústavu. Mal to byť ústav, ktorý by 

na rozdiel od klasických kláštorných škôl spájal náboženskú 

výchovu s výchovou v národnom duchu. Napriek zbierkam a 

autorite biskupa sa školu nepodarilo otvoriť. V tom čase ešte 

mestá neboli viazané zákonom zriaďovať školy pre dievčatá a 

po prijatí národnostného zákona z roku 1868 zasa prekážala 

slovenčina ako vyučovací jazyk. V Banskej Bystrici sa 

nakoniec podarilo otvoriť kláštornú dievčenskú ľudovú školu, 

ktorá na začiatku sedemdesiatych rokov splynula s mestskou 

školou pre dievčatá. 
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1.2 Ján Palárik 

 

Pochádzal z tesárskej rodiny. Počiatočné klasické i 

hudobné vzdelanie získal od rodičov. Vo vzdelávaní 

pokračoval v Prešove, Kečkeméte, teológiu študoval 

v Ostrihome, Bratislave a Trnave. Po vysvätení pôsobil v 

Starom Tekove, v Štiavnických Baniach a Banskej Štiavnici. 

V rokoch 1852 – 1862 pôsobil na nemeckej fare v Pešti a od 

roku 1862 až do svojej smrti v Majcichove. Spolupracoval na 

zakladaní Matice slovenskej, v roku 1868 sa zúčastnil na 

založení novej politickej strany – Novej školy slovenskej. 

Tiež sa venoval organizovaniu národného školstva a osvety. 

 

Spočiatku bol činný najmä v periodikách. Vydával 

časopis Cyril a Metod, neskôr redigoval Katolícke noviny pre 

dom a cirkev. Jeho literárne dielo tvoria predovšetkým drámy, 

no bol autorom mnohých publicistických diel a niekoľkých 

učebníc (náboženstva, čítaniek, gramatík pre slovenské 

školy). Vo svojich dielach sa venoval najmä téme 

vlastenectva a snahám o rozmach slovenského jazyka, kultúry 

a dôležitosti postavenia slovenského národa. Jeho diela verne 

opisujú dobovú atmosféru, čím sa stali dôležitým prínosom na 

pochopenie doby, v ktorej žil. 

 

V tejto súvislosti treba spomenúť i Andreja Radlinského. 

Práve jeho zásluhou a pomocou  začal v roku 1850 Palárik 

vydávať časopis Cyril a Metod, ktorý zohral v dejinách 

slovenskej publicistiky historickú úlohu v boji proti cirkevnej 

hierarchii, prežitkom feudalizmu a maďarizácii. V roku 1857 

redakciu časopisu prebral Radlinský. V tom období však už 

mali oveľa väčší význam literárne prílohy Priateľ školy 

a literatúry a Slovesnosť, ktoré vydával a redigoval s 

pomocou F. V. Sasinka. Okrem toho Radlinský vydal v roku 

1860 almanach Tatran a v rokoch 1849 – 1850 redigoval 

Slovenské noviny spolu s D. Lichardom. 
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Ján Palárik bol slobodomyseľný publicista, politik, 

dramatik a kňaz sa odvážil pozrieť na život pohľadom 

nezaťaženým tradičnými názormi. Už ako seminarista v 

Ostrihome, Bratislave a Trnave sústredil okolo seba kruh 

nadšencov, ktorí videli cieľ života v ľudovo výchovnej 

osvetovej práci. V ďalšom živote zasvätil svoj talent 

uskutočňovaniu ideí "národnosti, slovanstva a liberalizmu". 

 

Ako redaktor časopisu Cyril a Metod sa dostal Palárik do 

prudkého sporu s cirkevnou vrchnosťou. Za návrhy na 

reformu feudálnych majetkových, správnych i školských 

otázok musel podstúpiť príkorie kláštorného väzenia. 

Podlomilo ho tlačové oznámenie, v ktorom konzistórium 

proti Palárikovmu presvedčeniu v jeho mene odvolalo hlásané 

názory. V časopisoch i v polemickom Ohlase pravdy sa 

zúčastnil jazykových polemík s prívržencami staroslovenčiny 

nanútenej Viedňou. Jeho činnosť sa rozvinula najmä v 

pomemorandových rokoch. V úvahe O vzájomnosti 

slovanskej upozornil na aktuálnosť slovanskej otázky. V 

mnohých článkoch rozoberal dôsledky revolúcie na pomery v 

Uhorsku. Dospel k názoru, že národnostné a spoločenské 

rozpory možno riešiť iba liberálnou politikou na uhorskom 

základe. Palárik, stúpencami Memoranda označovaný ako 

odrodilec, patril medzi zakladateľov a ideových vodcov 

opozičnej stany Novej školy, kam patrili Ján Bobula, Ján 

Mallý-Dusarov, Koloman Banšell a ďalší. 

 

Štefan Moyses napísal 1. januára 1851 Palárikovi list, v 

ktorom chválil časopis Cyril a Metod, ktorého bol 

zakladateľom. Moyses uviedol, že časopis Cyril a Metod 

"popritom, že odprvoti prinášal a stále prináša veľmi 

chvályhodné svedectvá o teologickej zodpovednosti 

a pravovernosti, vychádza aj v reči, ktorá je najviac užívaná v 

banskobystrickej diecéze, a v takom nárečovom znení, ktoré ja 

považujem za najvhodnejšie pre karpatských Slovanov. Preto 
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som so záujmom uvažoval, ako by som nabudúce mohol 

účinne prispieť k všestrannému zveľadeniu tohto časopisu." 

 

Počas jedenásťročného pobytu v Pešti sa Palárik zblížil s 

divadlom. Svoju dramatickú tvorbu dal do služieb ľudu, jeho 

prebúdzania, osvety a vzdelania. Podľa názorov vyjadrených 

v niekoľkých teoretických statiach, prekážky a záveje 

neporozumenia môže prebrodiť iba dramatické dielo, ktoré 

musí zo seba striasť prach učeného sveta, "do života 

národného vstúpiť, na masu ľudu pôsobiť a so životom 

zhodovať sa má". Podľa týchto zásad napísal veselohry 

Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri 

obžinkoch a tragédiu Dimitrij Samozvanec. Autor v týchto 

hrách propagoval vlastenecké myšlienky a vysmieval 

spoločenské predsudky. 

 

Palárikove hry, popri hrách Jána Chalupku, tvorili základ 

ochotníckeho divadla v druhej polovici 19. storočia. V 

širokých vrstvách podnecovali pokrokový národný a 

spoločenský program. Kritikou feudálnych prežitkov, šírením 

hesiel "slobody, voľnosti a rovnosti" kliesnil Palárik 

v dusných rokoch národného života cestu demokratickým 

názorom. 

 

Palárikovou hrou Drotár otváralo svoju divadelnú sezónu 

v roku 1861 Záhrebské národné divadlo. Kľúčovým bodom 

Palárikovho ekumenizmu bola myšlienka návratu k pôvodnej 

kresťanskej jednote z čias našich vierozvestov sv. Cyrila a  

Metoda, pričom nešlo len o jednu vieru, ale aj o vlastnú 

cirkevnú provinciu na teritóriu biskupstiev, ktoré účinkovali 

na území obývanom Slovákmi. 

 

Palárikov ekumenizmus nemožno chápať len ako 

základné východisko národného zjednotenia pre požadované 

federatívne usporiadanie Rakúska, resp. Uhorska, v ktorom 
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Slovensko malo mať rovnocenné postavenie popri ostatných 

národoch federácie. Palárik - vzdelaný teológ a vzorný kňaz, 

mal úprimný záujem o posilnenie jednoty viery, pretože 

vedel, koľko nevraživosti by sa tým dalo odstrániť a koľko 

dobrodení získať. Tieto myšlienky sa dajú vyčítať z jeho 

kázní a článkov uverejňovaných najmä v periodikách, ktoré 

redigoval (Cyril a Metod, Katolícke noviny) a z úvah a 

výpovedí v zachovanej korešpondencii. 

 

Palárik bol realistom. Dobre rozlišoval, čo môže pomôcť 

Slovákom. Nebál sa preto nastoliť požiadavku spravodlivosti 

a rovnosti pred zákonom, požiadavku čestného a úprimného 

dialógu vedeného vo vzájomnej úcte, ale aj láske. Na 

vlastnom príklade dokázal, že v takomto procese je nutné 

namáhať sa, zriekať i obetovať, a to často bez viditeľného 

úspechu. Vedel, že je to cesta ťažká, no predsa nádejná. 

 

1.3 Juraj Haulik 

 

Trnavčan Juraj Haulik bol chorvátskym kardinálom 

rímskokatolíckej cirkvi slovenskej národnosti a prvým 

arcibiskupom Záhrebu. Pôsobil tiež ako bán Chorvátska v 

dvoch samostatných obdobiach.  

 

Študoval teológiu a filozofiu v Trnave, Ostrihome a 

Viedni, kde dokončil štúdium na Pázmáneu. V roku 1811 bol 

vysvätený za kňaza. Haulika do Ostrihomu pozval kardinál 

Alexander Rudnay. Spočiatku pracoval ako archivár, potom 

ako osobný tajomník tohto ostrihomského kardinála a prímasa 

Uhorska. Rudnay, hrdý na svoj slovenský pôvod, vplýval aj 

na Juraja Haulika, ktorý bol jeho usilovným žiakom. 

Polyhistor a profesor Karol Juraj Rumi, súčasník oboch 

hodnostárov, podrobne opísal život na arcibiskupskom úrade 

v Ostrihome v časoch pôsobenia kardinála Alexandra 

Rudnaya, keď bol tajomníkom vikariátu Juraj Haulik, 
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niekdajší uhorský radca dvornej kancelárie vo Viedni. Rumi 

vo svojich poznámkach spomínal, že suita okolo kardinála 

Rudnaya bola slovenská. Pri stolovaní u prímasa sa hovorilo 

len po slovensky alebo latinsky. Iba počas cudzích návštev 

hovorili po nemecky, prípadne po maďarsky.  

 

V roku 1825 sa stal Haulik ostrihomským kanonikom. O 

päť rokov neskôr bol členom Uhorskej miestodržiteľskej rady 

v Budíne. V roku 1831 sa stal titulárnym biskupom a súčasne 

aj radcom – referentom Uhorskej dvornej kancelárie vo 

Viedni. 

 

Haulik bol podľa  Rumiho znalcom mnohých jazykov. 

Vyznal sa v beletrii, študoval dejiny národov, najmä 

slovanských, poznal dejiny starých Slovákov od Sama, 

Pribinu cez Rastislava, solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda 

až po kráľa Svätopluka. Bol veľkým obdivovateľom 

výtvarného umenia a hudby. Mal slovenské a slovanské 

cítenie. Priatelil sa s Jurajom Palkovičom, ktorý sa po smrti 

Antona Bernoláka stal vedúcou osobnosťou cirkevného 

hnutia na Slovensku. Haulik u Palkoviča obdivoval bohatú 

knižnicu. Rozpravy o Slovákoch a Slovanoch s Jurajom 

Palkovičom primäli Haulika venovať sa širšie slovenskej 

kultúre, predovšetkým však kresťanskej. Obdivoval diela 

Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Jána Hollého a iných. 

 

V Záhrebe bol biskupom bernolákovskej školy Alexander 

Alagovič, ktorého nástupcom sa stal práve Juraj Haulik.  

Alexander Alagovič, rodák z Malženíc pri Trnave, pochádzal 

zo zemianskej rodiny chorvátskych usadlíkov na západnom 

Slovensku. Stredoškolské vzdelanie získal v Trnave a v Nitre. 

Vyštudoval teológiu na univerzite v Budíne, ktorú absolvoval 

v roku 1783. O rok neskôr získal doktorát teológie. 

 

Bol presvedčený, že ľudia majú takú reč, aký život. 
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Zrejme aj preto včas postrehol snahu Antona Bernoláka 

zjednotiť národ kodifikovaným jazykom. Stal sa členom 

a mecénom bernolákovského Slovenského učeného 

tovarišstva. Bol členom a podporovateľom Spolku 

milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budapešti. 

 

V roku 1821 sa ThDr. Alexander Alagovič stal 

záhrebským kanonikom, v roku 1828 bol vymenovaný za 

prepošta, potom za chorvátskeho bána. Stal sa aj vnútorným 

tajným radcom. Od roku 1829 bol záhrebským biskupom. 

Počas pôsobenia v Budíne, či v Záhrebe stále udržiaval čulé 

kontakty so slovenskými národovcami, najmä však s 

Martinom Hamuljakom, slovenským organizátorom 

kultúrneho života a správcom Spolku milovníkov reči a 

literatúry slovenskej, ktorý bol aj vydavateľom a 

rozširovateľom slovenskej knižnej tvorby. 

 

Biskup Alexander Alagovič sa zaslúžil o prebúdzanie a 

povznesenie národného vedomia Chorvátov, najmä 

kresťanov. Podporoval národnú kultúru a osvetu. V Záhrebe 

dal vybudovať biskupský palác a park, rozšíril miestny 

sirotinec. V roku 1835 založil sirotinec v Požege. Jeho kázne 

a príležitostné prejavy vyšli  knižne. Bol priekopníkom 

chorvátsko-slovenského porozumenia a priateľstva. 

 

Rok po Alagovičovej smrti sa stal Juraj Haulik 

prepoštom v Záhrebe, potom záhrebským biskupom. V roku 

1840 po smrti bána Franja Vlašića začalo jeho prvé obdobie 

na pozícii zastupujúceho bána (kráľovského miestodržiteľa) 

Chorvátska. Zaslúžil sa o presadenie chorvátskeho jazyka do 

škôl a zamestnaní a v roku 1842 založil Maticu chorvátsku.  

 

Po druhýkrát sa Haulik stal zastupujúcim bánom v roku 

1845, keď bol z tejto pozície zvrhnutý Maďar Ferenc Haller, 

ktorý presadzoval maďarizáciu v Chorvátsku. Chorvátsky 
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jazyk bol v Kráľovstve Chorvátsko-Slovinskom uznaný ako 

oficiálny v roku 1847. V tom istom roku bol na návrh 

záhrebského biskupa Juraja Haulika panovníkom 

vymenovaný za kanonika záhrebskej kapituly Štefan Moyses. 

Uprostred revolúcií v mnoho národnostnom Uhorsku sa 

v roku 1848 stal bánom Josip Jelačić, ktorý bránil 

maďarským snahám o zrušenie chorvátskej autonómie.  

 

Z rúk pápeža Pia IX. prebral Haulik úrad záhrebského 

arcibiskupa na základe buly Urbi primum placuit a 8. mája 

v roku 1853 najvyšší cirkevný úrad po pápežovi – kardinálsku 

tiaru. Stal sa tak prvým arcibiskupom Záhrebu a zároveň 

prvým kardinálom Chorvátska. Vďaka tomu sa katolícka 

cirkev v Chorvátsku stala nezávislou na Uhorsku.  

 

Po smrti kardinála Rudnaya títo slovenskí cirkevní 

velikáni naďalej udržiavali priateľstvo, hoci Moyses žil na 

Slovensku a Haulik v Chorvátsku. Obom dejateľom záležalo 

na tom, aby sa Slovania v mnoho národnostnom Uhorsku 

vedeli účelne brániť proti postupujúcej maďarizácii. 

 

Haulik bol jazykovo mimoriadne disponovaná osobnosť,  

zaujímal sa o klasickú i modernú literatúru, dejiny, výtvarné 

umenie a hudbu. Reprezentoval konzervatívne krídlo 

chorvátskeho národného hnutia, v rámci ktorého organizoval 

katolícky náboženský život, zakladal spolky a rehoľné 

spoločnosti. Na popredné miesto svojej pastierskej činnosti 

postavil zakladanie a rozširovanie chorvátskeho školstva. 

Aktivizoval a podporoval ľudovú osvetu a v roku 1848 

založil časopis Katolički list zagrebački. Inicioval založenie 

viacerých chorvátskych kultúrnych ustanovizní – Národného 

domu, Národného divadla, Matice chorvátskej a pod. S 

podporou viedenského dvora v období ilýrskeho 

obrodenského bránil hnutie národného práva Chorvátov, 

napomáhal rozvoju katedier chorvátskeho jazyka na školách, 
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založil národohospodársku spoločnosť Gospodarsko društvo. 

Udržiaval kontakty aj so slovenským národným hnutím, bol 

mecénom Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, 

podporoval druhú bernolákovskú generáciu. Od 1830 s ním v 

Záhrebe úzko spolupracoval Štefan Moyses. Bol literárne 

činný, tlačou vydal dizertáciu, príležitostné reči, prejavy, 

okružné listy a kázne. Útoky z Budína sa na Haulika  

stupňovali. No  Chorvátov prostredníctvom Viedne vždy 

ubránil, za čo mu boli vždy vďační. 

 

Haulik vehementne podporoval chorvátske školstvo na 

každom stupni vzdelávania. Napomáhal rozvoju kultúry v 

Záhrebe. Učiteľov burcoval, aby odvážnejšie a svedomitejšie 

rozvíjali chorvátsky jazyk. Už ako uznávaná autorita sa 

zaslúžil na chorvátskom sneme o oficiálne vyhlásenie 

chorvátčiny za úradný jazyk vo verejnom živote. Bol to práve 

Haulik, kto sa stal kodifikátorom chorvátčiny, ktorá sa stala 

bariérou pri maďarizácii Chorvátska. 

 

Podporoval vznik učiteľskej prípravky a agitoval, aby 

učitelia vychovávali svojich žiakov k národnému povedomiu 

a k láske k chorvátskemu jazyku. V roku 1868 podľa vzoru 

Matice slovenskej a jeho prvého predsedu Štefana Moysesa a 

cyrilometodských tradícií na Slovensku založil Cirkevno-

literárny spolok sv. Hieronýma – Književno društvo sv. 

Jeronima, ktorý je dodnes aktívnym a trvalým mostom 

náboženského života Chorvátov. 

 

Nebyť veľkých slovenských dejateľov Štefana Moysesa a 

Juraja Haulika ťažko by boli Slováci, ale aj Chorváti prežili 

premyslený národnostný útlak v žalári národov, v ktorom sa 

slovanským národom upierali  najmä práva na vzdelanie a 

náboženský život. Haulik usilovne bránil chorvátske 

náboženské spolky, rehoľné spoločnosti a predovšetkým 

školstvo. Tvrdil, že kto nepozná históriu svojho národa, 
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nepozná ani seba. 

 

Po šestnástich plodných rokoch v úrade arcibiskupa 

ukončil 11. mája 1869 svetskú púť vo svojom poslednom 

milovanom pôsobisku – Záhrebe. Chorváti ho pochovali ako 

svojho rodáka, verného syna národa, so všetkými poctami 

vysokopostaveného cirkevného dejateľa, podporovateľa a 

záchrancu chorvátskeho jazyka. Jeho telesné pozostatky 

uložili v záhrebskom katedrálnom chráme, v ktorom 

pochovávajú len výnimočné osobnosti. Haulik o sebe 

vyhlásil: „Narodil som sa ako Slovák, ale zomriem ako 

Chorvát“.  

 

V rodnom meste Trnava je na dome, v ktorom sa Haulik 

narodil umiestnená pamätná tabuľa na počesť kardinála Juraja 

Haulika venovaná Cirkevno–literárnym spolkom sv. 

Hieronýma  z roku 1929. 

 

V roku 1999 Chorvátsko a Slovensko vydali spoločnú 

poštovú známku s portrétom Juraja Haulika. 

 

Záver 

 

Základným zákonom Slovenskej republiky je Ústava 

Slovenskej republiky z 1. septembra 1992. V preambule sa 

uvádza, že je uznesením slovenského národa v zmysle 

cyrilometodského duchovného dedičstva a historického 

odkazu Veľkej Moravy. Toto slávnostné vyhlásenie je 

najvyšším občianskym uznaním cyrilometodskej tradície ako 

súhrnu duchovných hodnôt, ktoré nám história odovzdala. 

Súčasne udáva rámec, ktorý ustanovuje ducha pre jednotlivé 

zákony. 

 

Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktorý formoval a utváral naše 

historické vedomie, teda aj našu cestu k prítomnosti, mal by 
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byť pre nás záväzný. Obaja títo muži sa stali spolupatrónmi 

Európy. Sú teda, okrem iného, potvrdením nášho legitímneho 

práva hlásiť sa k širokej rodine rovnoprávnych štátov. K tej, v 

ktorej sme dnes spolu s nimi – nositeľmi najzákladnejších 

kultúrnych hodnôt a tradícií starého kontinentu, kam 

Slovensko vždy patrilo. 

 

Záverom by som chcel konštatovať, že pevne stojíme na 

koreňoch odkazu sv. Cyrila a Metoda. Som presvedčený, že 

táto konferencia je príležitosťou na zdôraznenie jeho 

významu. Propagovanie cyrilometodskej tradície prispeje 

nielen k zvýšeniu povedomia našich obyvateľov z histórie, 

ale, a to najmä, prispeje v súčasnom období  duchovnej 

stagnácie a úpadku k mravnej obrode a k vzkrieseniu odkazu 

kresťanských bratov v našom každodennom konaní.     
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CYRILOMETODSKÁ MISIA POKRAČUJE: OD JUBILEA AŽ 
K NÁM 

CYRIL AND METHODIUS MISSION CONTINUING:  
FROM THE JUBILEE TO US 

 

Pavol Zemko 

 

Abstrakt 

 

Juraja kardinála Haulika, arcibiskupa v Záhrebe; 

banskobystrického biskupa Štefana Moysesa, predtým 

záhrebského kanonika a profesora; ako i kňaza Jána Palárika, 

ktorého divadelnou hrou Drotár sa otváralo Chorvátske 

národné divadlo v Záhrebe spája v jedno okrem iného aj: 

Cyrilometodské miléniové jubileum v roku 1863. Čím sa 

všetci traja radia k oživovateľom slovanskej, kultúrnej 

a kresťanskej tradície. 

   
Kľúčové slová 

 

Sv. Cyril a Metod, Juraj kardinál Haulik, biskup Štefan 

Moyses, kňaz Ján Palárik 

 
Abstract 

 
Juraj, Cardinal Haulik, Archbishop in Zagreb; the Bishop 

of Banska Bystrica Stefan Moyses, former Canonic of Zagreb 

and the professor; as also the priest Jan Palarik, whose play 

Tinker opened Crovatian National Theatre in Zagreb, joins 

also Cyril and Methodius millennium jubilee in 1863. All 

three belong to activators of Slovanic, cultural and religious 

tradition. 
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Key words 

 
St, Cyril and Methodius, Juraj Cardinal Haulik, Bishop 

Stefan Moyses, the priest Jan Palarik 

 
Úvod 

 
„Náš slovenský národ patrí iste k národom 

obdarovaným, duchovnými silami hojne nadeleným. Všetka 

zášť, veková intriga, utlačovanie shora, záujem z unižovania 

nášho slovenského ľudu koristiť, snaha vyhášaním jeho svetla 

svoje svetlo robiť vidným, umele skonštruované 

pauperizovanie, schválne zanedbávanie a bozná aké ešte 

nástrahy nemohly zahlušiť zvesť o jeho telesných 

i duchovných daroch. Ľud náš z nesmiešaného, čisto 

slavianskeho plemena, autochton a držiteľ pôdy, obyvateľ 

krajov hornatých a vŕškovatých, náklonný k premýšľaniu  

i fantazovaniu, od vekov produkoval talenty vo všetkých 

odboroch ľudského vedenia a zamestnania. Dôkazov tohto má 

prehojne naša literatúra, žurnalistika i každodenný život 

a reálna skutočnosť“ - konštatuje Svetozár Hurban Vajanský 

v predslove  svojho Života Štefana Moysesa.
1
 Z jeho slov je 

evidentné, že sa nemáme za čo hanbiť, veď skutočne 

v každom čase a v každom odbore máme talenty a vedúce 

osobnosti, nádherné príklady a vzory,
2
 ktoré nasledujeme 

v duchu motta predsedu Trnavského samosprávneho kraja, 

Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD: „Úcta k tradíciám, 

zodpovednosť za budúcnosť.“
3
 A preto parafrázujúc výrok 

                                                           
1
 VAJANSKÝ, S. H.: Život Štefana Moysesa, s. 5 - 13. In: Sobrané diela 

Svetozára Hurbana Vajanského, sv. XV. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská, 1936, 195 s. 
2
 Porov. MIKUŠ, T. a kolektív: Kultúrno – historický kalendár 

Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 

2012, 3. rozšírené vydanie, 408 s, ISBN 978 – 80 – 971174 – 4 – 3. 
3
 http://www.trnava-vuc.sk/ 
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Svetozára Hurbana Vajanského nasmerovaného na Moysesa, 

ale rozširujúc ho aj na Haulika a Palárika: „Bolo treba obživiť 

bernolákovskú zaspávajúcu éru...“ lebo „Boh nám“ ich 

„dal“.
4
  

 
1. Slovenská trojica v Chorvátsku: Haulik, Moyses a 

Palárik 

 
Prví dvaja – Haulik a Moyses prežili v Chorvátsku 

podstatnú časť svojho života a Haulik ako záhrebský 

arcibiskup a kardinál napokon tam zanechal aj svoje kosti. 

Palárik prišiel do Chorvátska virtuálne – prostredníctvom 

svojich divadelných hier.  

 
1.1  Arcibiskup ThDr. Juraj kardinál Haulik  

 
Narodil sa 20. apríla 1788 v Trnave na Slovensku a 

zomrel 11.mája 1869 v Záhrebe – hlavnom meste Chorvátska. 

Tohto roku – v roku 2014 – si pripomíname 145. výročie jeho 

úmrtia; 85. výročie odhalenia pamätnej tabule na rodnom 

dome v Trnave ale i 15. výročie uvedenia do života poštovej 

známky s vyobrazením jeho tváre a v pozadí so siluetou 

rodného domu a to jednak v Chorvátsku ale zároveň i na 

Slovensku.  

 
 Elementárne školy absolvoval v Trnave, stredné 

absolvoval v Ostrihome, filozofiu v Trnave, teológiu na 

Pázmaneu vo Viedni, ktoré skončil v roku 1807. Na kňazstvo 

si musel počkať do 18.apríla 1811, prvú sv. omšu slúžil 

6.mája 1811 v uršulínskom trnavskom kostole sv. Anny. 

Kaplánoval v Komárne, odtiaľ bol povolaný do Budína za 

                                                           
4
 VAJANSKÝ, S. H.: Život Štefana Moysesa, s. 5 - 13. In: Sobrané diela 

Svetozára Hurbana Vajanského, sv. XV. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská, 1936, 195 s. 
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archivára a tajomníka vikariátu; na univerzite v Pešti si 

dokončí v roku 1919 doktorát z teológie, kardinál – primas 

Alexander Rudnay si ho povoláva za svojho tajomníka v roku 

1820, pričom mu najviac pomáha na synodách v roku 1822 a 

1828; v roku 1824 sa stáva assesorom, 1825 je menovaný 

ostrihomským kanonikom; v roku 1830 sa stáva poradcom 

uhorského guvernéra a titulárnym biskupom Prištiny a v roku 

1831 sa sťahuje do Viedne ako dvorný radca a referent 

dvornej kancelárie. A tu ho zastihne menovanie do Záhrebu. 

 
Haulik prežil v Záhrebe zhruba tridsaťsedem rokov zo 

svojich osemdesiatjedna rokov života. A to tak, že 1. júla 

1832 bol síce menovaný za prepošta Katedrálnej kapituly 

v Záhrebe ale inštalovaný bol 26. augusta 1832 v zastúpení 

kanonikom Mihičom, nakoľko ešte päť rokov zostal pracovať 

vo Viedni pri cisárskom dvore. Do Záhrebu prichádzal 

sporadicky. No keď 18. marca 1837 zomrel záhrebský biskup 

tiež slovenského pôvodu: Alexander Alagovič (1760 – 1837) 

z Malženíc pri Trnave, tak rakúsky cisár, kráľ: český, 

uhorský, ale i kráľ Lombardie a Benátska,  Ferdinand V. 

Habsburský (1835 – 1848) ho už 8.mája 1837 menoval za 

záhrebského biskupa. Mimochodom 28. septembra 1830 bol 

v Katedrálnom chráme sv. Martina v Bratislave korunovaný 

za uhorského kráľa.
5
 Haulik 11.mája 1837 zložil prísahu do 

kráľových rúk a 2. októbra 1837 ho napokon vymenoval aj 

pápež Gregor XVI. (1831 – 1846). Za biskupa ho 

10.decembra 1837 vo Viedni vysvätil arcibiskup Ludovico 

Altieri, apoštolský nuncius pri cisárskom dvore vo Viedni 

(1836 – 1845).
6
 Do Záhrebu prišiel cez Varaždin 6. januára 

a nasledujúci deň, 7. januára, mal svoj prvý prejav v katedrále 

                                                           
5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(rak%C3%BAsky_cis%C3%A

1r)  
6
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_apo%C5%A1tolsk%C3%BDch_nun

ci%C5%AF_u_c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9ho_dvora_(1529%E2%

80%931916)  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(rak%C3%BAsky_cis%C3%A1r)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(rak%C3%BAsky_cis%C3%A1r)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_apo%C5%A1tolsk%C3%BDch_nunci%C5%AF_u_c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9ho_dvora_(1529%E2%80%931916)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_apo%C5%A1tolsk%C3%BDch_nunci%C5%AF_u_c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9ho_dvora_(1529%E2%80%931916)
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ako nový diecézny biskup a pastier diecézy, v ktorom sa 

vyznal, aká bola jeho cesta od prepošta k biskupskej stolice, 

ale i kde je narodený a kam ho postavila Božia prozreteľnosť. 

Na biskupskú stolicu bol inštalovaný 7. januára 1838. Stal sa 

aj bánom Chorvátska. Keď pápež bl. Pius IX. (1846 – 1878) 

povýšil v roku 1852 záhrebské biskupstvo na arcibiskupstvo 

bulou Ubi primum placuit, vyňal ho z právomoci arcibiskupa 

- metropolitu v Kaloči v Maďarsku a cirkevne ju osamostatnil 

a podriadil novému arcibiskupstvu šesť chorvátskych 

a slavónskych diecéz vyčlenených aj z ostrihomského 

arcibiskupstva, čím sa záhrebské arcibiskupstvo stalo 

metropolitným sídlom. Haulik sa stal prvým záhrebským 

arcibiskupom, inštalovaný bol 8. mája 1853. Napokon ho 

pápež bl. Pius IX. menoval ho 16. júna 1856 povýšil do 

hodnosti kardinála - presbytera, a tak sa Haulik stal aj prvým 

chorvátskym kardinálom. Kardinálsky biret mu bol predaný 

vo Viedni 23. júla 1856 a sám pápež mu odovzdal 

kardinálsky prsteň a klobúk 19. marca 1857 v Ríme.
7
 Pričom 

si prebral aj svoj titulárny kostol sv. Quirica a Giulitty.
8
  

 
V roku 1840 bol položený základ pre národné chorvátske 

divadlo, na ktoré on prvý dal 1.000 zlatých.
9
 Založil 

Gospodarskog društva, prvé chorvátske katolícke noviny 

Katolički list zagrebački (1848), knižnicu s čitárňou dobrých 

kníh (1858), Spolok sv. Jeronima na vydávanie kníh (1867); 

dokončil park Maksimir na ploche 316 ha, ktorý v jeho 

                                                           
7
 Porov. DEŽELIČ, V.: Kardinal Haulik nadbiskup zagrebački 1788 – 

1869, s.5 - 163. Zagreb: Glas Koncila, 2009, 304 s. ISBN 978 – 953 – 241 

– 197 – 3. 
8
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santi_Quirico_e_Giulitta_(titolo_cardinalizio)  
9
 Porov. PODĎUMBIERSKY, J. G. a spolupracovníci: Spomínajme otcov 

a osvecovateľov národa. Životopisy slovenských národných dejateľov, 

účinkujúcich v úradoch politickej správy, sväzok I, s. 140 - 145. 

Bratislava: nákladom vlastným, tlač Unia, 1936, 238 s. 
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časoch a jemu na slávu niektorí nazvali Jurjaves, no tento 

názov sa neujal; 6. septembra 1845 uviedol do Záhrebu 

milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul a 25. septembra 1858 

zase jezuitov. Bol obrancom Chorvátov, a chorvátskeho 

jazyka, školstva,. Zomrel 11. mája 1869 o 7.45 hod. 

Pochovaný je v krypte katedrálneho kostola v Záhrebe.
10

  

 
Zostali po ňom homílie, pastierske listy a Acta curiae, 

zobrané spisy a publikácia dr. Velimira Deželiča, ktoré čakajú 

na preskúmanie.
11

Ale i ulica v Záhrebe, busta v katedrále pri 

oltári sv. Ladislava ako i reliéf v zozname záhrebských 

biskupov a arcibiskupov vo svätyni, či jeho hrob v kryptách 

katedrály; ale i galéria vo Švajčiarskom dome v parku 

Maksimir, ako i nápis na pyramíde či kaplnka sv. Juraja, ktorú 

osobne požehnal; v roku 1999 Chorvátska pošta vydala       

28. januára 1999 poštovú známku v nominálnej hodnote 5 

kuna v spoločnej edícii so Slovenskou poštou – známka nesie 

podobizeň kardinála Haulika a rodný dom v Trnave 

v nominálnej hodnote 4 Sk; v parku Maksimir, má arcibiskup 

Juraj kardinál Haulik od 15. mája 2014 aj pamätnú tabuľu a to 

našou spoločnou zásluhou. 

 
Na Slovensku nám ho pripomína rodný dom na Námestí 

sv. Mikuláša v Trnave, kde v roku 1929 umiestnil chorvátsky 

spolok sv. Jeronima za osobnej účasti autora publikácie 

o Haulikovi – dr. Velimira Deželiča pamätnú tabuľu; busta 

s pamätnou tabuľou je aj na nádvorí Spolku sv. Vojtecha 

v Trnave od roku 1999 – z toho istého roku bola uvedená 

                                                           
10

 Porov. DEŽELIČ, V.: Kardinal Haulik nadbiskup zagrebački 1788 – 

1869, s. 163 - 230. Zagreb: Glas Koncila, 2009, 304 s. ISBN 978 – 953 – 

241 – 197 – 3. 
11
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i vyššie spomínaná spoločná chorvátsko – slovenská edícia 

známky na 130. výročie smrti kardinála Haulika; Trnavčanom 

pripomína ich rodáka aj ulica, či Haulikov inštitút
12

 od roku 

2013, ktorý od roku 2014 udeľuje aj svoje ocenenie - Cenu 

arcibiskupa Juraja kardinála Haulika. 

 
1.2  Profesor a kanonik PhDr. Štefan Moyses 

 
Narodil sa 24.októbra 1797 vo Veselom pri Piešťanoch 

v Trnavskom kraji a zomrel 5. júla 1869 v letnom sídle 

banskobystrických biskupov vo vtedajšom Svätom Kríži, 

dnes je to Žiar nad Hronom. V roku 2014 si rovnako ako 

u kardinála Haulika pripomíname 145. výročie jeho smrti, ale 

i 150. výročie preloženia spomienky sv. Cyrila a Metoda 

z 15.marca na 5.júla pre banskobystrickú diecézu. 

 
Do gymnázia chodil v Trnave, kde absolvoval i filozofiu, 

teológiu v Pešti. Osvojil si gréčtinu, chorvátčinu, latinčinu, 

nemčinu, maďarčinu a francúzštinu. Nakoľko nemal 

kanonický vek jeden rok vyučoval v gymnaziálnych 

predmetoch dvoch synov Alexandra Lipthaya v Sečiankach 

vo vtedajšom Honte.  

 

V januári 1821 bol za kňaza vysvätený a ihneď poslaný 

slúžiť cirkvi ako kaplán: Svätý Ondrej pri Pešti (Szent 

Endre), Bzovík (Bozók), Tesáre (Thazsár), Tölgyes (teraz 

dedina v Maďarsku) a od 1. júna 1828 do konca októbra 1829 

ako slovenský kaplán v chráme sv. Jozefa v Pešti, pre ktorý 

zostavil jednotný katolícky spevník, aby zjednotil slovenský 

                                                           
12

 Porov. ZEMKO, P. – BAZALA, R.: Divadelno – spevácky súbor Jána 

Palárika zachováva cyrilometodský odkaz, s. 129 - 151. In: MIKUŠ, T.: 

1.150 výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. Zborník 

z programovej konferencie 30.5.2012. Trnava: Úrad TTSK, 2012, 
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spev v tomto chráme. V roku 1829 získal na univerzite v Pešti 

doktorát z filozofie.  

 
Lebo na mládeži stojí svet – hovorí chorvátske porekadlo. 

Rád ho citoval PhDr. Štefan Moyses, ktorý následne celé dve 

desaťročia prežil v chorvátskom Záhrebe s trnavským 

rodákom a svojim biskupom Jurajom Haulikom (1788 – 

1869) – a to presne dvadsaťjedna rokov.
13

 Tu sa stal od         

1. januára 1830 do 18. októbra 1847 profesorom Kráľovskej 

akadémie, kde vyučoval filozofiu a gréčtinu. Okrem toho bol 

v rokoch 1837 – 1843 štátnym cenzorom a revízorom;        

31. mája 1844 bol excardinovaný z Ostrihomskej arcidiecézy 

a stal sa incardináciou kňazom Záhrebskej diecézy 

podliehajúceho pod vtedajšiu právomoc záhrebského biskupa 

Juraja Haulika. Kráľ ho v roku 1847 menoval za záhrebského 

kanonika. Inštalovaný bol  19. októbra 1847 a hneď ho ako 

zástupcu kapituly a Chorvátov vyslali na krajinský snem do 

Bratislavy (1847 – 1848). Po návrate domov sa stal rektorom 

Kňazského seminára v Záhrebe, profesorom gréčtiny, 

biblickej archeológie, úvodu do biblika, apologetiky 

a exegetiky na Vysokej škole bohosloveckej v Záhrebe 

(1848). Okrem toho bol aj predsedom Komisie na posúdenie 

divadelných hier v Chorvátskom národnom divadle 

a povereníkom Povereníctva kultu a osvety v Banátskej rade 

(1848), delegátom bána na rokovaní s viedenskou vládou 

(1849), kde vymohol povýšenie záhrebského biskupstva na 

arcibiskupstvo. Ale i členom mnohých školských komisií; 

assesorom  záhrebského, varaždínskeho a križevackého 

diecézneho súdu; funkcionárom záhrebského hudobného 

ústavu v akademickom roku 1838/1839; zastupoval prefekta 
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 Porov. PODĎUMBIERSKY, J. G. a spolupracovníci: Spomínajme 
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gréckokatolíckeho seminára v akademickom roku 1838/1839. 

Po založení chorvátskych katolíckych novín: Katolički list 

zagrebački bol jeho prvým redaktorom v rokoch 1848 – 1850. 

Do chorvátčiny preložil Hej Slováci – Oj, Hrvati, jošte živi; 

Tylovu pieseň Kde domov můj – Gdje stanak moj? Zo 

záhrebskej éry po ňom zostali: Oratio funebris, Zagrab, 

26.XI.1833 a Sermo funebris... Ladislao Susich, Zagrab 

1835.
14

 

 
30. augusta 1850 ho panovník František I. vymenoval za 

banskobystrického biskupa, pričom 13. septembra zložil 

prísahu do rúk apoštolského nuncia vo Viedni, 19. septembra 

1850 do rúk panovníka, ale ešte dokončil svoje úlohy 

v Záhrebe a opustil ho 15. marca 1851. 25. marca 1851 ho 

vymenoval pápež bl. Pius IX. a ostrihomský arcibiskup 

a prímas Ján kardinál Scitovský (1785 – 1866) ho vysvätil za 

biskupa. Inštalovaný bol 23. júla 1851 vo farskom kostole 

Nanebovzatej Panny Márie v Banskej Bystrici, no celý čas 

rezidoval vo Svätom Kríži nad Hronom – lebo biskupská 

rezidencia bola neobývateľná; zomrel v Svätom Kríži nad 

Hronom a v krypte Farského kostola Povýšenia sv. kríža bol 

aj 8. júla 1869 pochovaný.  

 

1. januára 1852 prevzal Moyses po Palárikovi vydávanie 

časopisu Cyrill a Method, ktorý už potom vychádzal 

v Banskej Bystrici.
15

 Redaktorstvom poveril Michala 

Chrásteka. Časopis pod kuratelou biskupa vychádzal do 

konca decembra 1856. Podarilo sa mu oživiť cyrilometodskú 

tradíciu, najskôr len v Banskej Bystrici – od roku 1853 tu 
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zaviedol každoročné oslavy v nedeľu po 14. marci. V roku 

1859 sa už konali aj v susednej Radvani. 14. februára 1863 

vydal osobitný pastiersky list k oslavám sv. Cyrila a Metoda 

so zameraním na Štvrtú pôstnu nedeľu - Laetare -  15. marca. 

4. júna 1863 banskobystrickej mládeži požehnal a daroval 

cyrilometodskú zástavu. A požiadal rímsku kongregáciu 

o preloženie spomienky sv. Cyrila a Metoda v bansko-

bystrickom biskupstve na 5. júla, čo sa aj stalo   2. júna 1864, 

teda pred 150. rokmi – ako sviatok I. triedy bez oktávy.  

Pápež Lev XIII. encyklikou Grande munus ustanovil sviatok 

sv. Cyrila a Metoda ako festum duplex primae classis absque 

octava pre celú cirkev. A je viac ako symbolické, že biskup 

Moyses zomrel práve v deň sv. Cyrila a Metoda, 5.júla 1869. 

 
V auguste 1863 biskup Moyses stál pri zrode Matice 

slovenskej v Turčianskom Sv. Martine a stal sa jej prvým 

predsedom. Matica vznikla v roku milénia – 1.000 výročia 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
16

 

 
1.3 Dramatik a kňaz Ján Palárik

17
 

 
Moyses sa celou svojou osobnosťou zasadil o založenie 

Matice slovenskej ako i obnovenie slovenského ducha na 

banskobystrickom podgymnáziu. Spolupracovníkom na 

matičnom i školskom poli mu bol aj rímskokatolícky kňaz Ján 

Palárik (1822 – 1870), neskorší majcichovský farár v okrese 

Trnava, známy slovenský dramatik. Moyses sa zjavil 

                                                           
16

 Porov. KLIMAN, A.: Náš nezabudnuteľný dr. Štefan Moyses 1797 – 

1869. Banská Bystrica: Pre biskupský úrad Banská Bystzrica vydal 

Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnon nakladateľstve Bratislava, 1969, 

85 s.  
17

 Porov. ZEMKO, P. – BAZALA, R.: Štefan Moyses a Ján Palárik – 

regionálne v národnom a národné v európskom, s. 54 - 74. In: MIKUŠ, 

T.: Kultúra a regionálna identita. Zborník z konferencie 23.5.2012. 

Trnava: Úrad TTSK, 2012, 299 s. ISBN 978 – 80 – 971062 – 2 – 5. 
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„všetkým ako Ján Krstiteľ, ako predchodca a zvestovateľ 

konečnej, už blízkej spásy. Všetko na ňom jasalo mocným 

apoštolstvom“
18

 - napísal o ňom Svetozár Hurban Vajanský 

(1847 – 1916) a pokračuje: „Bez predchodcu chytil sa do 

práce, veľkým a mocným pred oči postaviť tri miliony 

slovenského národa: Ajhľa, tu jestvuje národ, o ktorý dosiaľ 

nestaral sa nikto, ale vy musíte sa starať, ak nechcete hrešiť 

proti Bohu a ľuďom! Opravdivý Mojžiš, šiel viesť národ svoj 

z poroby.“
19

 Moyses nabádal Palárika po jeho trojtýždňovej 

afére, od 12.januára do 1.februára 1851,
20

 s ostrihomským 

arcibiskupom Jánom kardinálom Scitovským   k miernosti. 

No Palárik sa nechcel vzdať ani svojich názorov ba ani 

svojich priateľov.
21

 Ale napokon sa pre nedostatok financií 

musel vzdať svojho časopisu Cyrill a Method, v ktorom sa 

venoval pod rúškom cyrilometodskej problematike slovanskej 

vzájomnosti, upevňovaniu slovenského národného povedomia 

– o čom napísal v roku 1862 pre časopis Sokol literárno – 

politickú úvahu O slovanskej vzájomnosti. Celá úvaha vyšla 

až v roku 1864 vo Viktorínovom almanachu Lipa a vzbudila 

veľkú pozornosť v českých a juhoslovanských časopisoch. 

Palárik načrtol slovanskú politiku vychádzajúc z pojmu 

slovanskej vzájomnosti a zastával zásadu národných federácií 

slovanských národov a štátov.
22

 

                                                           
18

 VAJANSKÝ, S. H.: Život Štefana Moysesa, s. 5 - 13. In: Sobrané diela 

Svetozára Hurbana Vajanského, sv. XV. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská, 1936, 195 s. 
19

 VAJANSKÝ, S. H.: Život Štefana Moysesa, s. 5 - 13. In: Sobrané diela 

Svetozára Hurbana Vajanského, sv. XV. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská, 1936, 195 s. 
20

 Porov. VAVROVIČ, J.: Duchovné cvičenia Jána Palárika, s. 11 – 88. 

Martin: Osveta, 2.vydanie, 1990, 117 s. ISBN 80 – 217 – 0228 – 1.  
21

 Porov. Život za život. K 100.výročiu smrti Janka Palárika. Bratislava: 

Osvetový ústav, 1970, 81 s. 
22

 Porov. Autobiografia Jána Palárika. In: VAVROVIČ, J.: Duchovné 

cvičenia Jána Palárika, s. 91 – 109. Martin: Osveta, 2.vydanie, 1990, 117 

s. ISBN 80 – 217 – 0228 – 1. 
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Okrem literárno – politických úvah sa na Balkán Palárik 

dostal aj skrze svoje divadelné hry:  

- Kosta Ruvarac preložil do srbštiny v roku 1870 

veselohru Incognito, ktorá sa pravidelne objavovala 

v repertoári srbských divadiel.
23

 No Dr. Oton 

Berkopec tvrdí, že Kosta Ruvarac ju preložil už v roku 

1866 a nie ako uvádza Palárik vo svojej autobiografii 

v roku 1870. A Berkopec pokračuje vo svojom 

myšlienkovom prúde, že prvý raz ju dávali už 23. júna 

1861 v Budíne a potom v rokoch 1862 – 1867 14 ráz 

za sebou, ako stály repertoár srbských divadiel.
24

 

- Skender Vapkovič preložil v Karlovci v roku 1861 

jeho veselohru Drotár,
25

 ktorá bola v Národnom 

divadle v Záhrebe prvý raz uvedená 4. októbra 1863 

v Roku milénia – 1.000 výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu na meniny cisára 

Františka Jozefa; podľa Palárikovej autobiografie patrí 

hra k stálemu repertoáru.
26

 Andrej Mráz zasa 

pochybuje o uvádzaní Drotára na chorvátskych 

javiskách, no možno predpokladať, že aspoň na 

ochotníckych scénach preloženú hru uvádzali.
27

 

 

                                                           
23

 Porov. Inkognito. Preveo Kosta Ruvarac. Novi Sad 1870.  
24

Porov. Ján Palárik. Veselohry a divadelné prejavy, zväzok I, s. 365 - 

367. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, 379 s. 
25

 Porov. Drotar. Vesela igra u tri čina. Sastavio slovački J. 

Beskydov. Pohrvatio Skender Vahkovič. Karlovec 1861. 
26

 Porov. Autobiografia Jána Palárika. In: VAVROVIČ, J.: 

Duchovné cvičenia Jána Palárika, s. 91 – 109. Martin: Osveta, 

2.vydanie, 1990, 117 s. ISBN 80 – 217 – 0228 – 1. 
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 Porov. Ján Palárik. Veselohry a divadelné prejavy, zväzok I, s. 365 - 
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2. Podporovatelia cyrilometodskej tradície
28

 

 
2.1  Apoštolské breve bl.Pia IX. z 5. decembra 1862 

 

Pápež bl. Pius IX. sa rozhodol osláviť tisícročné 

cyrilometodské jubileum v Ríme s tým, že okrem iného 

reaguje aj na žiadosť olomouckého arcibiskupa Bedřicha 

Fürstenberga (1813 – 1892) ako i brnenského biskupa 

Antonína Arnošta Schaaffgotsche (1804 – 1870) a potešil sa 

oslave jubilea na Morave k čomu zároveň stanovil pre obe 

moravské diecézy aj podmienky k získaniu úplných 

odpustkov.
29

 Vykonávateľom pápežovej vôle v Ríme bol 

Konštantín kardinál Patrizi (1798 – 1876), ktorý k tomu 

napísal aj svoj list datovaný 28. decembra 1863. Na základe 

neho sa rímska fáza jubilea oslavovala v kolegiálnom 

ilýrskom chráme sv. Hieronyma – S. Girolamo degli 

Schiavoni – na ulici Via Ripetta, kde už pápeža Sixta IV. 

(1414 – 1484) postavili Slavónci, ktorí utiekli pred Turkami 

kostol. Pápež Sixtus V. (1521 – 1590) tam zriadil kolegiálnu 

kapitulu, ktorej členovia pochádzajú z Chorvátska, Slavónska 

a Bulharska. Pre pútnikov tam bol zriadený dom. V tomto 

kostole sú obrazy sv. Cyrila a Metoda a pod nimi latinský 

nápis: „Cyrilovi a Metodovi, arcibiskupom, spásonosným 

patrónom; nebeským, ktorých dobrodením všetky slovanské 

národy, staré povery zavrhnuvšie kresťanskú múdrosť poznali 
                                                           
28

 Porov. MEDVECKÝ, K. A.: Cirkevné pomery katolíckych Slovákov 

v niekdajšom Uhorsku. Ružomberok: nákladom vlastným tlačené 

v Kníhtlačiarni Jána Páričku, 1920, 199 s.  

Porov. KOLÍSEK, A.: Cyrillo – methodějství u Čechů a Slováků do roku 

1931. Brno: nákladem vlastním tiskl E. Dobrovolný v Kroměříži, 1935, 

234 s. 

Porov. BAGIN, A.: Dedičstvo otcov. K 1.100 výročiu smrti sv. Cyrila 

a 100.výročiu založenia Spolku sv. Vojtecha. Zborník štúdií. Trnava: 

Spolok sv. Vojtecha v CN Bratislava, 193 s.  
29

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 4, v Skalici, v nedeľu, dňa 1.febr.1863, s. 25 - 26. 
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a v umení ľudskom i božskom sú vzdelané. Illyri v Ríme 

prebývajúci roka tisíceho od šťastného príchodu oboch zo 

Solúna do panonie vzdávajú slávne vďaky.“ Na pamiatku 

jubilea bolo v pútnickom dome zriadené cyrilometodské 

kolégium pre 16 – 20 chovancov na štúdium práva, 

dogmatiky a liturgiky. Po jednom kňazovi na štúdiá môžu 

poslať z arcidiecézy Záhreb a z biskupstva diakovského, 

seňského, križevackého, zadarského a dubrovnického. Tiež 

tam z príležitosti cyrilometodského milénia vznikol Zbor sv. 

Hieronyma.
30

  

 
Kardinál Patrizi žiada, aby 1.januára 1863 bola vystavená 

Najsv. Sviatosť Oltárna a potom každú nedeľu po spievanej 

sv. omši, pričom sa majú pridať spievané litánie ku Všetkým 

svätým a po mene sv. Mikuláša sa majú pridať mená sv. 

Cyrila a Metoda. Podstatou slávenia má byť vlastný sviatok 

sv. Cyrila a Metoda s oktávou.
31

 

 
2.2  Moravskí, českí, poľskí, slovenskí a slovinskí          

biskupi 

 
Jubilejný rok  milénia  – 1.000 výročia príchodu sv. 

Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu k našim slovanským 

predkom jednak žiadali Rím o preloženie sviatku sv. Cyrila 

a Metoda z 9. marca na 5. júla od roku 1863, ale i pripravili 

program pre svojich veriacich uverejnených v pastierskych 

listoch: 

- olomoucký arcibiskup Bedřich Fürstenberg, v deň sv. 

Tomáša 1862;
32

 

                                                           
30

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 6, v Skalici, v útorok, dňa 17.febr.1863, s. 41 - 44. 
31

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 6, v Skalici, v útorok, dňa 17.febr.1863, s. 41 - 44. 
32

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 4, v Skalici, v nedeľu, dňa 1.febr.1863, s. 26 - 27. 
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- brnenský biskup Antonín Arnošt Schaaffgotsche, 

22.decembra 1862;
33

 

- českí biskupi:  

Bedřich kardinál Schwarzenberg (1809 – 1885), 

arcibiskup pražský 

Karol Boromejský Hani z Kirchtreu, (1782 – 1874) 

biskup královohradecký 

Augustín Bartolomej Hille (1786 – 1865), biskup 

litoměřický 

Ján Valerián Jirsík (1798 – 1883), biskup 

českobudějovický, 2. februára 1863;
34

 

- hnezdenský a poznaňský arcibiskup Leon Przyłunski 

(1789 – 1865), prímas Poľska, na Najsv. Trojicu 

1863;
35

 

- slovenskí biskupi: 

Štefan Moyses (1797 – 1869), banskobystrický 

biskup, 14. februára 1863
36

 

Ladislav Zábojský (1793 – 1870), spišský biskup,    

18. júna 1863;
37

 

- Slovinci chcú sláviť cyrilometodské jubileum so 

spomienkou na mariborského biskupa bl. Antona 

Martina Slomšeka (1800 – 1862) od 26. septembra do 

4. októbra 1863,
38

 ktorý v roku 1851 založil Spolok 

sv. Cyrila a Metoda.  19. septembra 1999 ho sv. Ján 

                                                           
33

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 5, v Skalici, v pondelok, dňa 9.febr.1863, s. 33 - 35. 
34

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 8, v Skalici, v štvrtok, dňa 5.marc.1863, s. 58 - 61. 
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 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 44, v Skalici, v piatok, dňa 18.decembra1863, s. 355 - 359. 
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 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 9, v Skalici, v piatok, dňa 13.marca1863, s. 65 - 66. 
37

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 23, v Skalici, v piatok, dňa 3.julia 1863, s. 177 - 182. 
38
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Pavol II. (1920 - 2005) vyhlásil v Maribore za 

blahoslaveného;
39

 

 

Biskup Moyses začal s oslavami na Slovensku
40

 vo 

veľmi vysokom cirkevnom i národnom štýle, pričom 

k oslavám tiež pridal žiadosť k pápežovi o preloženie 

liturgickej spomienky sv. Cyrila a Metoda z 9. marca na       

5. júla. Čo Rím pre banskobystrickú diecézu potvrdil 2. júna 

1864.
41

 K jeho žiadosti sa na Slovensku pridal aktívne spišský 

biskup Ladislav Zábojský a pasívne i nitriansky biskup 

Augustín Roškoványi (1807 - 1892).
42

 

 
Okrem toho sa Moyses stal prvým predsedom 

novozaloženej Matice slovenskej, ktorá vznikla práve v roku 

milénia – v auguste 1863.
43

 

K moravským biskupom o preloženie sviatku sv. Cyrila 

a Metoda z 9. marca na 5. júla dal 21. januára 1863 súhlas 

cisár.
44

 No pridali sa aj Slovinci.
45
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Milénium sú povinní sláviť Chorváti, Česi, Moravania, 

Slováci a Slovinci, tvrdí Davorin Terstenjak, lebo sv. Metod 

hlásal Božie slovo aj v Korutánsku a v Štajersku, ktoré 

prináležalo k jeho biskupstvu.
46

 Ján Palárik zorganizoval 

15.marca 1863
47

 – na štvrtú pôstnu nedeľu – ako 

majcichovský administrátor farnosti oslavy sv. Cyrila 

a Metoda.
48

 Ján Palárik inštalovaný – uvedený do úradu 

riadneho farára 19. mája 1863. Inštalácia sa konala 

v národnom cyrilometodskom duchu za účasti mnohých 

národovcov.
49

 

 

3. Haulikov pastiersky program na jubilejný 

miléniový rok  

 
Kardinál Haulik si v roku 1863 pripomínal svoje 

strieborné – 25. výročie vysviacky za biskupa a to v 

súčinnosti s cyrilometodskými oslavami milénia. 20. februára 

1863 sa konalo prípravné zasadnutie Družstva pre dejepis 

a starožitnosti Juhoslovanov  pod vedením J. Kukuljeviča - 

Sakcinského kvôli oslavám v Záhrebe. Aj kardinál Haulik ich 

                                                                                                                        
44

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 10, v Skalici, v sobotu, dňa 21.marc.1863, s. 77 - 80. 
45

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 10, v Skalici, v sobotu, dňa 21.marc.1863, s. 76 - 77. 
46
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47
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MEŠŤÁNKOVÁ, M. – ĎURIŠOVÁ, D.: Miléniové oslavy príchodu sv. 

Cyrila a Metoda v roku 1863 v paralele osláv 1. 150 výročia v Roku sv. 

Cyrila a Metoda na Slovensku 2012 – 2013 so špecifickým zameraním na 

TTSK. In: MIKUŠ, T.: Historický a kultúrny odkaz cyrilometodskej misie. 
48

 Porov. PALÁRIK, J.: Z Majcichova. In: Cyrill a Method. Katolícke 
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stanovil na 5. júla. A žiadal zostaviť komisiu z odborníkov zo 

všetkých literárnych, zábavných spolkov. Ako i pripraviť 

slovanský spev ale i spev epištoly a evanjelia v slovanskom 

jazyku.
50

 Podnet k vyhláseniu osláv v Záhrebe a v celom 

Chorvátsku dal jednak pápež bl. Pius IX., ale i biskup Josip 

Juraj Strossmayer (1815 – 1905). 

 
3.1  Podnet biskupa Josipa Juraja Štrosmayera 

 
Ako dakovský biskup predložil Josip Juraj Strossmayer 

17. októbra 1862 Jurajovi kardinálovi Haulikovi a ostatným 

biskupom v Chorvátsku, aby počnúc rokom 1863 bola 

pamiatka sv. Cyrila a Metoda bola povýšená na „ritu duplici 

I. Classis cum Octava.“ S čím kardinál aj biskupi súhlasili 

a priklonili sa tak k návrhu moravských a českých biskupov, 

aby to tak bolo po schválení Rímom každý rok 5. júla.        

30. januára 1863 poslali v tomto duchu žiadosť do Ríma 

s odporúčaním c.k.vyslancovi cirkevných záležitostí rakúskej 

ríše v Ríme, aby povolenie čím skôr bolo vybavené. No 

rakúsky jednateľ barón Ottenfels 11. februára 1863 oznámil, 

že bude potrebné doložiť súhlas c.kr. vlády. V tejto veci sa 

hneď 20. februára 1863 kardinál Haulik obrátil na vysokú 

námesnú radu, ktorá žiadosť postúpila kr.dvorskej kancelárii. 

Odtiaľ konzultovali kardinála, že či ide o požiadavku festum 

pro choro. Kardinál odpovedal, že ide len o povýšenie 

a preloženie, ale ak to kancelária chápe aj ako žiadosť na 

zasvätený sviatok v celom Chorvátsku, tak myslím si, 

odpovedal kardinál, že ani ostatní biskupi nič nebudú mať 

proti.
51
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3.2  Haulikov pastiersky list 

 
19. mája 1863 publikoval Juraj kardinál Haulik 

pastiersky list, v ktorom píše, že je tomu tisíc rokov, čo boli 

sv. Cyril a Metod poslaní apoštolskou stolicou hlásať 

evanjelium Moravanom, ale i druhým kmeňom „slovanského 

jazyka, medzi ktorých i našich predkov počitujeme“ a preto sa 

právom nazývajú apoštolmi Slovanov. Preto, aby čo najlepšie 

oslávili výročie moravskí biskupi, tak sa obrátili na pápeža, 

ktorý s ich návrhom súhlasil a ešte im 5. decembra 1862 

udelil úplné odpustky. Kardinál Haulik konštatuje vo svojom 

liste, že preto dal toto apoštolské breve kňazom 26. februára 

vytlačiť, lebo tieto odpustky sa týkajú aj veriacich 

chorvátsko – slovenského územia s výnimkou toho, čo sa 

týka len velehradského chrámu na Morave. Tu sa Haulik 

priznáva k svojim slovenským koreňom. Haulik ďalej dôvodí, 

že pápež Hadrián II. po smrti sv. Cyrila ustanovil sv. Metoda 

za metropolitu Panónie so sídlom v Srieme (Syrmium), „teda 

v oboru hraníc otčinu našu zovierajúcich.“  

 
Potom kardinál Haulik vysvetľuje, prečo aj chorvátski 

a slavónski biskupi žiadali preložiť sviatok sv. Cyrila 

a Metoda z 11. marca (inde to bolo 9. marca alebo možno sa 

tu stala tlačová chyba) na 6. apríla, deň smrti sv. Metoda. No 

nakoľko je to v roku 1863 Veľkonočný pondelok alebo 

v iných rokoch to padá na Veľký týždeň, preto biskupi 

súhlasili s návrhom na 5. júla. Lebo Svätý Otec 5. decembra 

1862 dovolil Moravanom osláviť sv. Cyrila a Metoda 5. júla 

1863 s čítaniami cez oktávu a v deň oktávy, s oktaváriom 

z rímskeho breviára.  

 
Potom nasledujú usmernenia pre záhrebskú arcidiecézu: 

A) V nedeľu pred 5. júlom nech sa vo všetkých 

kostoloch poučí ľud o slávnosti a napomenie sa, 

aby čo najpobožnejšie oslávil daný sviatok. Preto 
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sa odporúča aj sv. spoveď a prijatie Najsv. Sv. 

Oltárnej počas celej oktávy. Ako i modlitba za 

jednotu biskupov, vykorenenie bludov a povýšenie 

Cirkvi. Tiež sa odporúča obetovať úplné odpustky 

aj za zomrelých; 

B) Kardinál dovoľuje určeným spovedníkom rozhrešiť 

hriechy, ktoré sú rezervované Apoštolskej stolici 

alebo ordinárovi; 

C) 4. júla zvoniť v katedrále, farských a zborových 

chrámoch na veľkom zvone štvrť hodinu, aby sa 

veriaci pripravili na slávnosť 

D) 5. júla sláviť v kostoloch spievanú sv. omšu 

s primeranou kázňou so zameraním na 

neoceniteľné dobrodenia, ktoré ľudstvo získalo 

neúnavnou horlivosťou sv. Cyrila a Metoda, ktorí 

slovanský národ priviedli k viere. Kardinál 

výslovne varuje, aby nešlo o zdôrazňovanie témy 

národnosti ale o posilnenie viery a v prospech 

rýdzosti mravov 

E) Na slávnosť popoludní sa majú ešte konať Litánie 

ku Všetkým svätým a pred svätými pannami vložiť 

mená sv. Cyrila a Metoda. Na záver má byť 

Eucharistické požehnanie a v materinskej reči 

pieseň: Svätý, svätý. 

 

Kardinál svojou autoritou v prvom rade reagoval na 

pápežovu výzvu uvedomujúc si, že ako arcibiskup 

a metropolita nemôže stáť bokom, o to viac, že mal slovanské 

korene; čo malo vo vtedajšej dobe mimoriadny význam 

v umocnení jednoty celého slovanského sveta: Bol povolaný 

a on si svoju úlohu splnil, nesklamal. Nejde mu 

o rozdúchavanie nacionalistických vášní ale o pravé 
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a skutočné cirkevné prežívanie svätcov Katolíckej cirkvi 

liturgickou formou.
52

 

 
Časopis Cyrill a Method z roku 1863 mapuje, ako 

napokon prebehli oslavy milénia za účasti Juraja kardinála 

Haulika, chorvátskeho bána, občianskych a vojenských 

hodnostárov, školská mládež, cechy a s radostnými hymnami 

zbožného ľudu v divadle, kde bol koncert, ale i v katedrále, 

kde bola sv. omša. Tiež i v parku Jurjaves, ktorý bol javiskom 

všeobecnej národnej a ľudskej slávnosti. Na zelenej tráve sa 

veselili, tancovali, člnkovali a jedli zdarma podané jedlo do 

neskorej noci, pričom hrala vojenská hudba. Aj kardinál ako 

i bán sa tam zúčastnili, pričom nič nebolo v neporiadku.
53

 

Podľa zastupiteľstva mesta Sisek kardinál nariadil bohoslužby 

5.júla v slovanskom jazyku vo všetkých diecézach 

Chorvátska a Slavónska každý rok tak, ako to bolo 5.júla 

1863 v Damácii. Žiadosť o to kardinál poslal i biskupovi 

v päťkostolskej a zaládskej župy v Uhorsku v slovanských 

okresoch päťkostolskej diecézy a na Medzimurí.
54

  

 
Záver 

 
Veľkolepé to boli časy a preto s vďačnosťou: „Národ náš 

postav“ - vyzýva nás Svetozár Hurban Vajanský 

„nerukodielny pomník v duši svojej, vyšší ako Kriváň, 

trvácnejší ako oceľ a bronz!“ A pokračujúc s ním v jeho 

citáte ďalej parafrázujme: Nezabúdajme na prorokov svojich, 

aby naše oči videli spasenie! Tma a dusno sú okolo nás! Nech 

osvieti a osvieži nás spomienka na následníkov apoštolských 

                                                           
52

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 25, v Skalici, v nedeľu, dňa 19.julia 1863, s. 193 - 194. 
53

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 26, v Skalici, v pondelok, dňa 27.julia 1863, s. 207 - 208. 
54

 Porov. Cyrill a Method. Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, roč. XIII, 

č. 25, v Skalici, v nedeľu, dňa 19.julia 1863, s. 197 - 200. 
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učiteľov, sv. Cyrila a Metoda! „Pomodli sa, národ,“ – 

odporúča Vajanský, „aby shliadol Hospodin s výšin na tvoje 

uníženie, a poslal ti vodcov a otcov!“
55

 Lebo ich obeta mala 

pre našu súčasnosť veľký význam – bol to náš dobrý a zdravý 

základ.  

 

„Neznám Chorváta, ktorýby nepotušil velkoleposť onej 

idei, oživujúcej s tajnou mierou všetkie temer haluzy velikého 

kmenu slovanského.“
56
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Svetozára Hurbana Vajanského, sv. XV. Turčiansky Sv. Martin: Matica 

slovenská, 1936, 195 s. 
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JURAJ HAULIK: NARODIL SOM SA AKO SLOVÁK, ALE 
ZOMIERAM AKO CHORVÁT 

JURAJ HAULIK: BORN AS A SLOVAK BUT DIED 
AS A CROATIAN 

 

Anja Mustagrudič 

 

Abstrakt 

 

Prednáška je vlastne voľným prekladom chorvátskej 

publikácie Velimira Deželiča – Kardinal Haulik, nadbiskup 

zagrebački 1788 – 1869 z roku 1929 o študentských rokoch 

záhrebského arcibiskupa a kardinála Juraja Haulika, ktorá 

bola vydaná ako reprint v roku 2009 s úvodnými slovami 

súčasného záhrebského arcibiskupa Josipa kardinála 

Bozaniča. Približuje nám tak rodinné zázemie významnej 

postavy chorvátskej Katolíckej cirkvi slovenského pôvodu. 

 

Kľúčové slová 

 

Trnava, rodisko, študent – gymnazista, bohoslovec, 

rímskokatolícky kňaz 

 

Abstract 

 

The lecture is free translation of Croatian publication of 

Velimira Deželiča – Kardinal Haulik, nadbiskup zagrebački 

1788 – 1869 from 1929 about student´s years of Zagreb 

archbishop and Cardinal Juraj Haulik, which was published as 

a reprint in 2009 with an introduction of the present Zagreb 

archbishop Josip cardinal Bozanic. It introduces us a family 

background of an important person of Croatian Catholic 

Church of the Slovak origin. 
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Key words 

 

Trnava, birthplace, student – of a grammar school, 

student of theology, Roman Catholic priest 

 

Úvod 

 

V ťažkej dobe  Maďarskej vlády  pre  chorvátsky  ľud sa 

nad katolíckou cirkvou  chorvátskeho národa sa objavili 

temné mraky.  Každý Chorvát katolík si mohol povedať „Eli, 

Eli lema sabaktani!“ – čo znamená: „Bože môj, Bože môj, 

prečo si ma opustil.“ Aj keď duch anarchizmu ešte nezaútočil 

na poslednú vieru národa ale už sa tu objavil strach ohľadom 

budúcnosti katolíckej viery. Všetko ukazovalo na koniec 

Chorvátska - „Finis Croatiae“, a tu Božia prozreteľnosť 

rozhodla inak „Pre Chorvátsko ešte nie je koniec“  - národ 

a Katolícka cirkev dostala Haulika. 

 

Rodné Slovensko a Trnava 

 

11. mája 1869 zomrel prvý záhrebský arcibiskup.  

Zomrel prvý záhrebský kardinál – Juraj Haulik – bol to veľký 

človek. Meno Haulik sa často spája s históriou mesta Záhreb. 

 

V plodnej doline na rieke Trnavi, stojí mesto Trnava na 

Slovensku. Obyvatelia sú mestskí Slováci, Nemci i Maďari. 

Aj dnes je to mesto s bohatou a slávnou históriou. V tomto 

meste sa 20. apríla 1788 narodil Juraj Haulik. Otec bol 

hospodársky úradník a dvorný sudca – Juraj Haulik. Matka 

Klára rodená Repakyová bola dcérou komisára nitrianskej 

župy.  Obidvaja rodičia boli veľmi pobožní a čestní, syna 

vychovávali v religióznom - rímskokatolíckom duchu. Juraj 

Haulik  sa v roku 1804 stal dobrovoľným praktikantom 

v hospodárskom úrade v Ostrihome, kde pracoval aj jeho 

otec.  
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V roku 1805 v Trnave študuje filozofiu. Bol výborným 

žiakom a tak ho profesori poslali študovať teológiu do 

Viedne. Za vlády cisára Jozefa II. došlo k veľkej reforme 

v oblasti Katolíckej cirkvi. Jozef II. obmedzil cirkevnú 

slobodu, v roku 1781 zrušil rehole a všetky bratstvá. V tom 

čase sa učilo, že bezchybnosť cirkvi je podozrivá a sú jej 

odaní len niekoľkí blázni.  Jozef II. riadil celý pochod cirkvi – 

rozhodoval koľko sviečok bude v cirkvi zapálených, aby sa 

šetrilo, alebo aby sa mŕtve telá dávali len do vriec.  Toto je 

len ukážka za akých podmienok a v akých školách sa Juraj 

Haulik narodil, študoval a žil ešte ako biskup.  

 

Venoval sa hudbe, maliarstvu a poézii. Čítal Cicera, 

Horácia, Goetheho ale i Schillera, Corneilla i Racina, ako 

i cudzojazyčné knihy o umení.  Z jeho vlastných spisov 

zisťujeme, že sa zaoberal štúdiom umenia, no zaujímal sa aj 

o prírodné a umelecké krásy. Bol výborným znalcom 

klasickej i modernej literatúry, histórie, umenia a hudby. 

Haulik sa veľmi dobre učil. Ovládal niekoľko cudzích 

jazykov – okrem rodnej slovenčiny plynule rozprával aj 

maďarsky, latinsky, nemecky, francúzsky, taliansky 

a chorvátsky.  

 

V roku 1809 došlo k veľkému prevratu a na Viedeň 

zaútočil Napoleon. Z tohto dôvodu sa museli všetky školy 

zatvoriť a žiaci poslať domov. Haulik sa musel vrátiť do 

Trnavy. No nevzdal sa vzdelania. Začal sa súkromne učiť 

a pripravovať na skúšky. Všetky svoje skúšky úspešne 

zvládol. A tak bol v kapitulskej sakristii v Trnave 1. 

decembra 1810 vysvätený za subdiakona  biskupom 

Mikulášom Rauscherom a 3. decembra vysvätený za diakona. 

Ten istý biskup ho 18. apríla 1811 vysvätil v Trnave za kňaza.  

Haulik svoju prvú – primičnú sv. omšu slúžil 6. mája 1811 

v kostole sv. Jozefa u sestier uršulínok v Trnave.  Následne 

bol ustanovený za kaplána v Komárne.  Ešte v tom istom roku 
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bol preložený do Budína na vikársky úrad, kde bol 

archivárom, zapisovateľom a tajomníkom. Tu slúžil osem 

rokov, do roku 1820. Popri práci v úrade nezabúdal na 

štúdium a 23. marca 1819 získava doktorát z teológie na 

univerzite v Pešti. 

V tom čase cisár František I. navrhuje Alexandra 

Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa. Vatikán vyhovel 

panovníkovej požiadavke a tak sa ešte v roku 1819 stal 

Alexander Rudnay ostrihomským arcibiskupom. Ostrihomské 

arcibiskupstvo malo v tom čase sídlo v Trnave, no v roku 

1820 bolo presťahované späť do Ostrihomu. V roku 1822 

arcibiskup Rudnay zvolal a viedol celouhorskú synodu 

do Bratislavy. Haulik na nej pracoval ako tajomník. 

Ostrihomská župa ho menovala v roku 1824 za prísediaceho 

súdneho dvora. V roku 1825 je vo veku 37 rokov menovaný 

za ostrihomského kanonika. Celá rodina sa z toho veľmi 

tešila, avšak už po štyroch dňoch od menovania mu zomiera 

jeho matka. V roku 1828 na synode v Bratislave bol 

Haulíkovi zverený úrad cirkevných debát.  V tomto období 

Haulíkovi zomiera na týfus otec vo veku 77 rokov. 

 

V roku 1830 bol Haulik menovaný za poradcu guvernéra 

Uhorska a titulárnym biskupom Prištiny Nasledujúci rok 

odchádza do Viedne, kde je menovaný dvorným radcom 

a referentom uhorskej dvorskej kancelárie. 

 

Záhrebský biskup, arcibiskup a kardinál 

 

Po smrti Mons. Alexandra Alagoviča 1837 narodeného 

v roku 1790 v Malženiciach - ani nie po necelých 51 dňoch je 

menovaný jeho nástupca. Kráľ Ferdinand menoval  

záhrebským biskupom Juraja Haulika. 8. mája 1837 je 

menovaný kráľom za pastiera záhrebskej diecézy; 11. mája 

1837  skladá prísahu vernosti a následne ho 2.novembra 1837 

menuje aj pápež Gregor XVI. Za biskupa ho vysvätil 
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apoštolský nuncius Altieri 10.decembra 1837 vo Varaždine. 

7.mája 1838 mal svoj prvý pastiersky príhovor, v ktorom 

hovorí o svojom pôvode a živote, ako sa z prepošta stal 

biskupom. 8.mája 1838 slávnostne zasadol na záhrebský 

biskupský stolec. Ešte ako záhrebský kanonik sa staral 

o školstvo a pokračuje v tom aj ako biskup. V roku 1841 na 

podnet Haulika  kráľ prikazuje, aby sa čo najskôr v školách 

zaviedla výučba v materinskom – chorvátskom jazyku. 

11.decembra 1852 pápež bl. Pius IX.povýšil záhrebské 

biskupstvo na arcibiskupstvo a biskupa Haulika ustanovil jej 

prvým arcibiskupom. V roku 1856 sa Juraj Haulik stáva 

prvým chorvátskym kardinálom – kreovaný bol 7.marca 1856 

pápežom bl. Piom IX. A v úrade vytrval až do svojej smrti. 

Pripisujú sa mu zásluhy za formovanie Matice chorvátskej; 

zakladal rehole, spoločnosti a spolky. V roku 1848 založil 

Katolički list zagrebački; založil učiteľskú prípravku 

a podporoval hospodársku spoločnosť. Tlačou mu vyšli 

dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne. Zomrel 11.mája 

1869 v Záhrebe, kde je aj v krypte katedrálneho chrámu 

pochovaný. 
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ERB KARDINÁLA JURAJA HAULIKA 
ARM OF CARDINAL JURAJ HAULIK  

 

Ladislav Vrtel 

  

Abstrakt 

 

Z analýzy erbu záhrebského arcibiskupa, kardinála Juraja 

Haulika odvodzujeme podľa heraldických znamení identitu 

jeho osobnosti - jeho pôvod a jeho postavenie ako vysokého 

cirkevného hodnostára. Erb kardinála v sebe symbolicky 

spája jeho slovenské korene v šľachtickom rode zo stredného 

Považia na Západnom Slovensku s mimoriadnymi aktivitami 

nositeľa erbu v Katolíckej cirkvi v Chorvátsku a jej 

prostredníctvom i v živote chorvátskeho národa a vývoja jeho 

štátnosti. 

 

Kľúčové slová 

 

Heraldika, erb, šľachtic, biskup, arcibiskup, kardinál 

 

Abstract 

 

From the analysis of the arm of Archbishop of Zagreb, 

Cardinal Juraj Haulik, we derivate its identity according 

heraldic signs – its origin and its position as a high church 

nobility. The arm of cardinal joins symbolically his Slovak 

roots in his noble family from the middle of Povazie in the 

west of Slovakia with extra activities of the owner of the arm 

in Croatia and through him also in the life of Croatian nation 

and development of its state.  

 

Key words 

 

Heraldic, arm, noble man, bishop, archbishop, cardinal 
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Úvod 

 

Osobnosť záhrebského arcibiskupa je natoľko 

výnimočná, že za významnú  treba považovať každú 

informáciu, ktorá približuje jeho život a pôsobenie. 

Nazdávame sa, že medzi takéto informácie patrí aj analýza 

jeho erbu, heraldického znamenia identifikujúceho jeho 

osobnosť - jeho pôvod a jeho postavenie ako vysokého 

cirkevného hodnostára. Erb kardinála v sebe symbolicky 

spája jeho slovenské korene v šľachtickom rode zo stredného 

Považia na Západnom Slovensku s mimoriadnymi aktivitami 

nositeľa erbu v Cirkvi v Chorvátsku a jej prostredníctvom i 

v živote chorvátskeho národa a vývoja jeho štátnosti. 

 

Hlavným znamením erbu je strieborné pravošikmé brvno, 

v ktorom ku zlatej (!) hviezde kráča čierny medveď. Pravé 

horné a ľavé spodné pole tvoria tri pruhy,
57

 červený, modrý 

a zlatý 

 

Udelenie erbu Jurajovi Haulikovi 

 

Kráľ Ferdinand V. udelil tento erb Jurajovi Haulikovi 

nobilitačnou a zároveň erbovou listinou zo dňa 30. marca 

1843, súčasne mu udelil aj právo používať spolu 

s priezviskom aj predikát „de Várallya.“
58

  Rovnaké privilégiá 

zároveň udelil aj bratovi Juraja Haulika Imrichovi a 

synovcovi Jurajovi.
59

  

 

                                                           
57

 Siebmacher ich blazonuje ako červeno-zlato delené polia preložené 

modrým brvnom. SIEBMACHER, J. - CSERGHEO, G. - Wappenbuch 

des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern des St. Stephans Krone. 

Nürnberg 1885 - 1892. 
58

 Pod týmto pomenovaním vystupovali tri lokality - Košecké Podhradie, 

Vršatecké Podhradie, alebo Hričovské Podhradie.  
59

 Liber regius LXVII, 331. 
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Pravda, udelený erb má podobu kompletného 

šľachtického erbu, kde nad štítom spod koruny na otvorenej 

turnajovej prilbe splývajú tu červeno-zlaté, tam modro-zlaté 

prikrývadlá. Klenotom je zlatý vyrastajúci lev, ozbrojený 

striebornou šabľou.  

 

  
 

  

V súlade s heraldickými pravidlami cirkevnej heraldiky 

však Juraj Haulik - vtedy už biskup - používal iba štít, 

doplnený o nadštítové časti, upozorňujúce na jeho postavenie 

v rámci cirkevnej hierarchie. Touto problematikou sa budeme 

zaoberať nižšie. 

 

Pôvod erbu 

 

Otázka, pred ktorou teraz stojíme znie kde sa vzal obsah 

Haulikovho erbu? Zrejme nešlo o nový erb, veď je 

nepredstaviteľné, aby vysoký cirkevný hierarcha a už dvakrát 

zastupujúci chorvátsky bán (v r. 1840 - 1842 a 1845 - 1848)  

nepoužíval pred rokom 1843 žiadny erb. Bolo by to v rozpore 

so spoločenskými a cirkevnými heraldickými zvyklosťami. 

Prečo mu teda panovník udelil erb až r. 1843 a prečo práve 
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tento erb? To sú otázky, na ktoré sa pokúsime hľadať 

odpoveď.   

 

Už Siebmacher upozorňuje na skutočnosť, že Haulikov 

erb z r. 1843 je identický s erbom rodu Dubnický (Dubniczay 

v. Dubnicz, niekedy tiež Dubniczkay), ktorý udelil Rudolf II. 

listinou, vydanou v Prahe 18. marca 1593 Martinovi 

Dubnickému z Dubnice, jeho manželke Helene, rodenej 

Vámossy a jeho príbuzným Jánovi, Mikulášovi a Gabrielovi. 

Táto nobilitačná a erbová listina bola vyhlásená 

v Trenčianskej župe r. 1594.
60

   

 

 
 

 
 

  

Je nesporné, že medzi oboma erbmi musí byť súvislosť, 

pretože v Uhorsko nebolo obvyklé udeliť existujúci erb, hoci 

vymretého rodu, inému nositeľovi. Medzi rodom 

                                                           
60

 SIEBMACHER, J. - CSERGHEO, G., c. d.; FEDERMAYER, F.: 

Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica, Hajko-

Hajková, Bratislava 2000, na str. 203 uvádza vydanie listiny 18. marca 

(resp. mája) 1593, farebné delenie polí ako nie červeno, ale čierno-modro-

zlaté, pôvodnú uzatvorenú turnajovú prilbu a prikrývadlá červeno-

strieborné a modro- zlaté.  
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Dubnickovcov a Havlikovcov musí byť genealogická 

súvislosť a genealogický dôvod na takéto heraldické riešenie. 

Bolo by nepravdepodobné, že by panovník bezdôvodne udelil 

nejakému rodu erb, ktorý v tom čase používal iný rod už 250 

rokov!    

 

Dubnickovci z Dubnice odvodzovali svoje priezvisko i 

predikát od mesta Dubnica nad Váhom na západnom 

Slovensku. Neboli jediní. Rovnaké priezvisko nosilo viacero 

drobných šľachtických rodov, resp. armalistov, pričom neboli 

navzájom nijako genealogicky spätí a používali aj rozličné 

erby.
61

 Na rozlíšenie priberali k svojmu priezvisku 

doplňujúce prezývky, neskôr plniace funkciu druhého 

priezviska, niekedy dokonca uprednostňovaného. Martin 

Dubnický, nobilitovaný r. 1593 vystupoval pod priezviskom 

Dubnický, inak zvaný Repka (Dubniczky, aliter Repka) a 

jeho potomkovia neskôr často vystupovali iba pod 

priezviskom Repka.   

 

Je známe, že Juraj Haulik sa narodil r. 1787 v Trnave ako 

syn Juraja Haulika a Kláry, rodenej Repkay (niekedy 

uvádzanej aj ako Rapka, Rapkay), čo zároveň predstavuje aj 

odpoveď na otázku prečo sú  erby Dubnický-Repka a Haulik 

zhodné. Juraj Haulik starší prevzal a používal erb svojej 

manželky Kláry Repkovej z rodu Dubnickovcov a tento erb 

používal aj ich syn Juraj Haulik, (ako zdedený po praslici). 

Pretože však išlo o erb jeho matky bolo potrebné ho 

legalizovať, čo sa stalo spomenutou nobilitačnou a erbovou 

listinou Ferdinanda V. z r. 1843 vydanou pre nášho Juraja 

Haulika.    
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  Pozri k tomu: FEDERMAYER, F.:, c. d.  
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Krátko o cirkevnej heraldike 

 

Ako je známe, heraldika vznikla ako súčasť rytierskeho 

spôsobu boja v polovici 12. storočia. Cirkevná heraldika je jej 

špecifickou súčasťou. Cirkev sa spočiatku stavala 

rezervovane k erbom spojeným s bojom a násilím. Postupne 

však pochopila výhody heraldickej ikonografickej prezentácie 

cirkevných duchovných osôb, z ktorých mnohé pochádzali zo 

šľachtického prostredia a boli dedičmi vlastných rodových 

erbov. Dochádzalo tak k zvláštnemu spájaniu prvkov 

cirkevnej a rytierskej heraldickej symboliky. Cirkvi zrejme 

najviac prekážala heraldická prilba nad štítom, ktorú sa 

usilovala nahradiť inou pokrývkou hlavy - kňazským 

klobúkom, vyjadrujúcim príslušnosť nositeľa erbu 

k duchovnému stavu. 

  

Kňazské klobúky zaviedol do heraldiky Inocent IV. 

(1243-1254) na Lyonskom koncile (1245), keď stanovil, že 

kardináli majú nosiť ako odznak svojho postavenia  červený, 

resp. purpurový klobúk.
62

  Ten sa umiestňoval nad štít bez 

prilby, pričom z neho splývali po bokoch štítu šnúry s piatimi 

uzlami, neskôr aj strapcami. To bol impulz, aby aj nižší 

hodnostári kládli nad svoje štíty kňazské klobúky, avšak inej 

farby a s menším počtom uzlov. Začal vznikať systém, ktorý 

sa však kodifikoval až r. 1832, teda po takmer 600 ročnom 

vývoji cirkevnej heraldiky, v ktorom sa nad štítom biskupov 

v rôznej kompozícii uplatňovali najmä biskupská mitra, 

kňazský klobúk a za štítom biskupská mitra a procesiový kríž. 

 

V mnohých prípadoch sa stále hľadal priestor na spojenie 

prvkov šľachtického erbu, najmä prilby (prípadne aj 

                                                           
62

 Heim, B.B.: Heraldry in the Catholic Church, ; Zubko, P.: Voľby sluhu 

sluhov Božích. In. História. Revue o dejinách, č. 4, 2003, 3; Buben, M.: 

Encyklopedie heraldiky. Praha 1999, s. 199. 
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s klenotom) nad štítom s prvkami cirkevného erbu. To je aj 

prípad erbu Juraja Haulíka, ktorý, ako cirkevný hodnostár, 

zachováva nad štítom popri mitre s berlou aj korunovanú 

prilbu, avšak bez klenotu, ktorého priestor zaberá procesiový, 

arcibiskupský kríž. Ten, akoby sa stal novým klenotom erbu a 

v prípade erbu Juraja Haulika evokuje cyrilometodský dvojitý 

kríž. V skutočnosti však išlo o v tom čase vcelku bežnú prax 

pri aplikovaní dvojitého arcibiskupského kríža v heraldike.           

 

Haulikov biskupský, arcibiskupský a kardinálsky erb 

 

Juraj Haulik, ako biskup (1837-1852) mal právo nosiť 

nad štítom zelený kňazský klobúk so šiestimi strapcami na 

každej strane a latinským krížom za štítom, no od 11. 

decembra  1852, kedy sa stal arcibiskupom, zelený kňazský 

klobúk s desiatimi strapcami na každej strane a dvojitým 

krížom za štítom. Od 19. marca 1857, keď sa stal 

kardinálom
63

  mal právo nosiť nad rovnakým štítom červený 

kňazský klobúk s dvanástimi strapcami na každej strane a 

dvojitým krížom za štítom (keďže bol aj arcibiskupom). 

 

 
 

 

 
 

Erb biskupa 

Juraja Haulika 

1837-1852 

Erb arcibiskupa 

Juraja Haulika 

1852-1857 

Erb kardinála 

Juraja Haulika 

1857-1869 
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 Zvolený bol 16. Júna 1856. 
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Napriek tomu, že tento heraldický systém označovania 

cirkevných hierarchov je vcelku jednoduchý a logický, 

možno sa stretnúť aj s viacerými heraldickými kuriozitami - a 

to aj v prípade erbu Juraja Haulika. Týkajú sa najmä rôznych 

heraldických artefaktov, aplikácii napr. jeho arcibiskupského 

erbu v kameni, kove, na maľbách a pod., ktorý sa neskôr, po 

Haulikovom vyzdvihnutí za kardinála nedali upraviť graficky, 

nebolo možné prirobiť na existujúce vyobrazenia kardinálske 

strapce (15 červených), tak sa aspoň existujúce arcibiskupské 

strapce (10 zelených) prefarbili na červené, čím však vzniká 

čosi, čo cirkevná heraldika vôbec nepozná. Táto podoba sa 

uplatnila na niektorých artefaktoch nielen na cirkevných 

stavbách Chorvátsku, ale napríklad na pamätnej doske na 

rodnom dome Juraja Haulika v Trnave, kde sa o Jurajovi 

Haulikovi hovorí ako o kardinálovi, no tu zobrazený erb nie 

je kardinálsky (s 15 strapcami), ale arcibiskupský (s 10 

strapcami).     

 

 
 

Tabuľa na rodnom dome Juraja Haulíka v Trnave z r. 1929 

 

Kapitulná dekorácia pod štítom 

 

Pristavme sa na chvíľu pri pečatidle Juraja Haulika. 

Nemá vročenie, no keďže sa tu jeho nositeľ tituluje ako de 

Varallya nemalo by byť staršie ako z r. 1843, kedy mu 
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panovník tento titul udelil a nemalo by byť mladšie ako z r. 

1857, kedy sa stal kardinálom a odvtedy mal po stranách štítu 

rozložených už nie desať, ale pätnásť strapcov. Zobrazuje 

arcibiskupský erb (s dvojkrížom a desiatimi strapcami po 

stranách), o čom hovorí aj kruhopis GEORGIUS HAULIK 

DE VARALLYA DEI ET APOST(olicae) SEDIS GRATIA 

ARCHIEPISCOPUS ZAGRABIENSIS. 

 

 

  
 

 

Pečatidlo arcibiskupa Juraja Haulika 

z r. 1843 - 1857 

Dekorácia členov 

Záhrebskej kapituly  

z r. 1802 

 

 

Nás však bude zaujímať kríž na stuhe pod štítom. 

V cirkevnej heraldike bolo vcelku obvyklé pripájať k erbu aj 

rôzne dekorácie, či rády.  Vysokí cirkevní hodnostári boli 

často nositeľmi rôznych rádov, a rozkladali rádové reťaze  - 
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kolany okolo štítu tak, aby pod štítom bolo vidno náprsnú 

dekoráciu - rádový kríž.
64

  

Aj Juraj Haulik bol nositeľom vysokých záslužných 

rádov. František Jozef (1848 - 1916) mu udelil insígnie 

komandéra Radu Svätého Štefana na náhrdelnej stuhe a v r. 

1859 aj najvyšší stupeň tohoto rádu - veľkokríž na kolane a 

hviezdu. Od r. 1856 bol aj nositeľom insígnie Radu Leopolda 

tiež na kolane a s príslušnou hviezdou. Obe vysoké 

vyznamenania možno vidieť na jeho portrétoch.   

 

 
 

Kardinál Juraj Haulik s pektorálnym krížom  

a s dekoráciami Rádu Svätého Štefana a Rádu Leopolda 

 

                                                           
64

 Pekným príkladom je erb arcibiskupa, prímasa a kardinála Alexandra 

Rudnaya (1760-1831) s kolanou Rádu sv. Štefana, ktorou bol dekorovaný 

r. 1820. Možno ju vidieť napr. na pečati, uloženej v Štátnom archíve 

v Bratislave. Pozri k tomu a k vývoju cirkevnej heraldiky: VRTEL, L.: 

Osem storočí slovenskej heraldiky. Bratislava 2003, s. 207  



ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 

Strana | 59  

 

Častejšie sa však možno v heraldike stretnúť 

s dekoráciami členov kapitúl, ktorých náprsné, kríže sa veľmi 

podobajú na rádové kríže, nebývajú však na reťaziach - 

kolanách, ale na stuhách.  

 

Ukážku takéhoto kríža člena kapituly možno vidieť aj 

v spomenutom pečatidle Juraja Haulika. Záhrebská kapitula 

ho používala od r. 1802. V Libri Regii Uhorskej dvorskej 

kancelárie sa nachádza znenie panovníckej listiny z r. 9. 

apríla 1802.
65

 Kríž je červený s bielym okrajom a ústredným 

medailónom s vyobrazením sv. Štefana na bielom koni.
66

 

Spomedzi ramien kríža žiaria zvlnené lúče.
67

 Kríž je 

prevýšený zlatou svätoštefanskou korunou na stuhe. Tá bola 

pôvodne červeno-zeleno-červená, od r. 1971 bola nahradená 

červeno-bielo-modrou chorvátskou trikolórou.  

 

Erb Haulikovho inštitútu 

 

Záverom spomeňme erb Haulikovho inštitútu, ktorý 

nielen ideovo, ale aj heraldickou symbolikou súvisí s erbom 

Kardinála Haulika. Erb vznikol v roku 2013 a jeho ústredným 

motívom je kniha s iniciálami vierozvestov Cyrila a Metoda 

prevýšená troma hviezdami - strednou sedemhrotou, 

odvodenou z erbu Trnavskej arcidiecézy a symbolizujúcou 

Sedembolestnú Pannu Mária a dvoma šesťhrotými, 

odvodenými z erbu kardinála Haulika, ktorého meno 

združenie nesie. Erb bol dňa 11. februára 2013 zapísaný je 

v Heraldickom registri Slovenskej republiky, vedenom na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod signatúrou W-

268/2013. Oficiálny opis erbu Haulikovho inštitútu v Trnave 

                                                           
65

 Liber Regius, LX, s. 665 - 667. ALEXY, Z.: Ehrenzeichen der Kapitel 

in Vormals Habsburgischen Ländern. Wien. 1996. s. 104 
66

 Kríž je identický s krížom kapituly v Oradei, udeleným tamojším 

kanonikom o rok skôr, rozdielna je iba farba stuhy.  
67

 Na reverze medailónu je text INSIGNE CAPIT. ZAGRAB. 
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znie: v zelenom štíte v striebornej otvorenej, zlatou oriezkou 

opatrenej  knihe veľké červené litery C a M - to všetko 

prevýšené troma zlatými fazetovanými hviezdami - strednou 

väčšou sedemhrotou. Za štítom zlatý dvojitý kríž. Pod štítom 

sa vinie zlatá, purpurom podšitá stuha s textom 

INSTITUTUM HAULIKIANUM. Nad štítom stuha 

rovnakých tinktúr s letopočtom MMXIII. 
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MEDIALIZÁCIA CYRILOMETODSKÉHO ODKAZU 
PUBLICITY OF THE MESSAGE OF CYRIL AND 

METHODIUS 
 

Božidara Turzonovová 

 

Abstrakt 

 

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 

územie bolo veľkou príležitosťou znovu si pripomenúť ich 

misionársku prácu a jej plody, ktoré sú hlboko zakorenené v 

našom kultúrnom genotype. Prečo ich krátka misia bola taka 

úspešná? Odpoveď na túto otázku ponúka aj táto prednáška, 

ktorá si všíma schopnosť vierozvetcov interpretovať texty. 

Téma je pertraktovaná nielen z hľadiska výkladu a účinku, ale 

predovšetkým z hľadiska stanovenia faktorov a ich 

predpokladov. 

 

Kľúčové slová 

 

Interpretačný prejav, osobnostný faktor, faktor premeny, 

faktor technický – reč, zrozumiteľnosť, hlas 

 

Abstract 

  

1150th anniversary of arriving of Cyril and Methodius to 

our theritory was a great opportunity to commemorate their 

mission work again and their fruit, which is deeply rooted in 

our cultural genotype. Why was their short mission so 

successful? The answer is offered also in this lecture, which 

mentions an ability of missioners to interpret texts. The topic 

is described not only as an explanation and purpose but also it 

states factors and assumptions. 
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Key words 

 

Public speech, personal factor, factor of a change, 

technical factor -  speech, understandable, voice. 

  

Úvod 

 

Misijné pôsobenie sv. Cyrila a Metoda na našom území, 

na ktoré kresťanstvo už dávnejšie preniklo pred ich 

príchodom, malo neobyčajne silný prenikavý účinok medzi 

širokým obyvateľstvom. Účinok býva spravidla dosiahnutý, 

keď spôsobí zážitok, to znamená, keď interpretovaný text 

(duchovné texty, Sväté písmo, a. p.) a jeho slová sú živé, 

iniciované a dynamizované ich zmyslom – logos.  

Na základe teoretických poznatkov, overených 

predovšetkým dlhoročnou integrovanou skúsenosťou autorky, 

možno skonštatovať, že interpretačný prejav, ktorý má 

účinkovať na percipienta, je determinovaný tromi faktormi:  

osobnostný faktor 

faktor premeny 

faktor technický – reč, zrozumiteľnosť, hlas. 

Pokúsme sa posúdiť účinkovanie solúnskych bratov sv. 

Cyrila a Metoda z hľadiska týchto vyššie uvedených faktorov: 

 

Faktor osobnostný 
 

Vzdelanosť svätých Cyrila a Metoda bola mohutná 

a noblesná,  najmä svätý Cyril, vlastným menom Konštantín 

bol neobyčajne nadaný, talentovaný „reflexná 

kontemplatívna duša“.
68

         

 

                                                           
68

 ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka. Karmelitánsjké nakladatelství 

v Kostelním Vydří, 2004, s. 180. 
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Podľa gréckej tradície spočíva vrchol ľudskej dôstojnosti 

v poznaní. Človek svojím intelektom, rozumom, touto 

božskou schopnosťou prevyšuje na svete všetko ostatné, 

môže všetko spoznávať, dokonca i Boha. Podľa Aristotela 

a Platóna bolo vrcholom filozofie „vyzdvihnutie intelektu 

k Bohu“
69

. Písmo sväté, biblia toto popiera - Boh je 

nepoznateľný, presahuje ľudský rozum, intelekt a dokonalosť 

človeka je v plnení Božej vôle a podľa Nového zákona 

v láske. V tomto kontexte svätému Cyrilovi  bol veľkým 

vzorom a inšpirátorom svätý Gregor Naziánsky, zvaný 

Teológ, ktorý podobne ako  svätý Cyril bol dušou básnik. 

Svätého Cyrila inšpiroval najmä jeho názor na poslanie 

človeka vo svete. Interpretačný vzťah k študovaným textom a 

ich obsahu,  či už k Svätému písmu alebo k dielam svätých 

Otcov gréckych alebo aj alexandrijských, bol u solúnskych 

bratov hlboko hermeneutický (prvotným vlastným účelom 

hermeneutiky bol výklad sakrálnych textov). Poskytovalo im 

skúsenosť posvätného. Cítili potrebu sa čo najbližšie 

primknúť k onomu Druhému v texte, zrušiť hranice medzi 

Ním a Nimi.
70

  V interpretačnom vzťahu interpret bytostne 

súhlasí s obsahom myšlienky, identifikuje sa s ňou, text je 

preňho zdroj, v ktorom ten Druhý mu prináša seba ako dar. 

Interpretovať text, a najmä sakrálny text, znamená byť ním 

priťahovaný a túžiť po tom, aby sa preňho otvoril. Je to 

zvláštny intenzívny kreatívny a hlboký vzťah. Bratov 

zaujíma Písmo sväté, lebo ho potrebujú. A potrebujú ho 

preto, lebo ich zaujíma, nezaujímajú ich žiadne štátne výsady 

a funkcie – unikajú pri akýchkoľvek politických 

turbulenciách do kláštorov, ktoré v tých časoch boli často aj 

centrami filozofie. 

 

                                                           
69

 tamže 
70

 EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine. Textasis – anagogie interpretačního 

vztahu. 2011, s. 91. 
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Faktor premeny 
 

Prenikanie interpreta do textu prebieha paralelne 

s prenikaním textu do interpreta, je ním predchnutý, snaží sa a 

usiluje sa o to, aby ním bol predchnutý aj prijímateľ. Je ním 

oduševnený, to znamená, že obsah prechádza jeho dušou, 

stáva sa jeho dušou, stáva sa ním samým. Preto atribúty - 

Konštantín Filozof, Gregor Bogoslov – Teolog, Maxim – 

Vyznavač, ap. Dôkazom osobnej premeny svätých Cyrila 

a Metoda je ich svätosť, ktorá je znamením ich vnútornej 

Duchovnej milosti, toho najvyššieho božieho daru, ktorým 

môže byť ľudská bytosť obdarená. 

 

Pre bližšie vysvetlenie pojmu faktor premeny ilustrujme 

tento proces na práci herca. Cieľom hercovej premeny je 

postava, stelesnenie, „oživotvorenie“
71

 textu postavy v 

divadelnej hre. Herec pracuje, vytvára postavu pomocou 

magického „keby“, zapája rozum, vôľu, cit. Proces premeny 

prebieha cez jeho vedomie k podvedomému, k novému 

vedomiu za predpokladu, že mu je zrejmý zmysel jeho 

postavy v hre. Herec potláča svoje ja a prijíma svoje nové ja v 

postave.  

 

Technický faktor 

 

Niet pochýb, že svätý Cyril a Metod vo svojom 

účinkovaní počas svojej misie na našom území boli 

neobyčajne zrozumiteľní, jasní, presvedčiví a autentickí. 

Prišli na miesta, kde už kresťanstvo jestvovalo desiatky 

rokov.  Knieža  Rastislav vo  svojej prosbe cisárovi Michalovi 

III. uvádza... „prišlo k nám mnoho kresťanských učiteľov, ale 

tí nás rozlične učili... my Slovania sme však ľud prostý 
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a nemáme, kto by nás viedol k pravde a jej zmysel nám 

vyložil...“
72

  

 

Pravda, Najvyššia pravda, Slovo, Logos, Boží 

algoritmus, Najvyššia múdrosť, Vtelený logos Ježiš Kristus - 

to všetko sú pomenovania pre ono „pravé svetlo, ktoré 

osvecuje každého človeka“.
73

 Zažíha a provokuje proces 

tvorby, oživuje text,  jeho obsah a dáva mu energiu. Celú 

vyčerpávajúcu hĺbku významu týchto pojmov solúnski bratia 

nepochybne poznali, vnímali ju cez diela  Filona 

Alexandrijského
74

, alexandrijských a kappadóckych gréckych 

Svätých Otcov a mnohých ďalších. Mali dar slova, navyše 

svätý Cyril mal mimoriadne vyvinutý „jazykový inštinkt“
75

, 

vedel aký spôsob reči má použiť, ako argumentovať, 

vysvetľovať. Neraz oponent musel uznanlivo zmĺknuť, či už 

to bol pápež, alebo Saracéni, Chazari, alebo benátski 

„trojjazyčníci“. Od mladosti mal vytríbený zmysel pre 

gramatiku, umenie gramatiky, bol to jeden z jeho študijných 

predmetov na Veľkej Magnaure v Konstantinopole. Reč 

oboch solúnskych bratov bola živá, zápalistá (len zapálený 

môže zapáliť - podľa druhej termodynamickej rovnice, ktorou 

snáď môžeme argumentovať aj v tomto prenesenom, 

metaforickom význame). Bol to zrozumiteľný výklad živej 

viery.  Účinkoval mocne najmä na mládež, predovšetkým 

duše mladých ľudí boli hladné po poznaní. Mnohí zakúsili 

iniciačný zážitok a vnútornú konverziu. V takomto 

mentálnom ovzduší a morálnej atmosfére silnie empatické 
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cítenie, spoluprežívanie,  ktoré vytvára pocit súdržnosti a 

spolupatričnosti. Keď sú ľudia voči sebe empatickí zažívajú 

potvrdenie svojej existencie, oslavu svojho života, stávajú sa 

súdržnejšími v rámci svojej obohatenej individuality, svojho 

osobného ja, ktoré spoznalo duchovný rozmer. Ľudia sa stali 

tvorivejšími, a čo je najpodstatnejšie, Slovo Božie prijímali 

intenzívnejšie cez jazyk, ktorému rozumeli, cítili jeho zmysel, 

„ tak významnou potřebu jeho smyslu, ... je to nejlidštější ze 

všech lidských potřeb, ... vůle k smyslu“.
76

  

 

Solúnski bratia sv. Cyril a Metod, mediátori 

kresťanskej vierouky, interpreti Svätého písma 

 

Solúnski bratia nedisponovali žiadnym mediálnym či 

masmediálnym inštrumentálom, účinok ich pôsobenia  sa šíril 

spôsobom naratívnym a memetickým.  Z hľadiska 

novokonštituovanej postmodernej vedy memetiky možno 

konštatovať, že to boli práve pozitívne memy, ktoré 

ovplyvnili zmenu myslenia a spôsob života obyvateľstva
77

.  

Zamýšľajúc sa nad pôvodom religiozity autor nasledovného 

citátu „kriticky se staví (Viktor E. Frankl, poznámka autorky) 

proti tvrzením, že by religiozita byla vrozená, odmítá, že by 

se předávala biologickou cestou, ale naopak zdůrazňuje, že se 

předává cestou tradice. A zde lze opět s úžasem konstatovat, 

že autor předjímá objev mémů jako jednotek zkušenosti.“
78

 

 

Pre vysvetlenie pojmu memetika uvádzam citát: 

„Kultúrna evolúcia bola od svojho počiatku rýchlejšia ako 

biologická, zrýchľovala sa a možno odhadnúť, že v našej 

                                                           
76

 FRANKL, Viktor, E. Psychoterapie a náboženství, Hledání nejvyššího 

smyslu, Nakladatelství Cesta, Brno, 2007, s. 67 
77

 IVANIČKA, Koloman. Slovakia Génius loci. Vydavateľstvo 

EUROSTAV spol. s. r.o., Bratislava, 2000, s. 10 
78

 SMÉKAL, Vladimír, Prof. PhDr. CSc. Doslov k Psychoterapie 

a náboženství, Hledání nejvyššího smyslu, s. 81  



ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 

Strana | 67  

 

dobe je kultúrna evolúcia prinajmenšom milionkrát rýchlejšia 

ako evolúcia biologická. Hlavnými aktérmi tejto zrýchľujúcej 

sa dynamiky sú replikátory nového typu, odlišné od génov, 

mémy. Mémy sú stavebnými komponentami kultúrnych 

fenoménov. Sú to pracovné návyky, pravidlá etiky, mravné 

normy, príbehy z mýtov, myšlienky z vedeckých teórií, 

hudobné motívy, módne nápady, klebety. Ako gény, aj mémy 

sa prenášajú medzi indivíduami, replikujú sa, mutujú 

a rekombinujú. Na rozdiel od génov nepodmieňujú 

a neovplyvňujú materiálne vlastností ľudí, ale ich duchovné 

vlastnosti, psychiku, a cez ňu správanie.... Kým tradičná 

psychológia a sociológia sa zaoberajú otázkou, ako ľudia 

získavajú idey, memetika stavia otázku na hlavu a pýta sa, 

ako si idey získavajú ľudí.... Ako majú gény materiálne 

nosiče – nukleové kyseliny – majú ich aj mémy. Hlavným 

nosičom mémov sú stavy neurónových sietí ľudského mozgu. 

Tieto stavy sa rozmnožujú, replikujú tým,  že sa ich 

konfigurácia prenáša z jedného jedinca na iného po 

transformácii na vhodné signály, poväčšine slovné. Preto 

nástup artikulovanej reči bol rozhodujúci pre explozívny 

rozbeh kultúrnej evolúcie....“
79

  

 

Cyrilometodská tradícia,  dedičstvo otcov,  sa teda 

udržiavalo a zachovávalo napriek všetkým utlmovacím 

snahám franskej cirkevnej vrchnosti, alebo neskôr napriek 

maďarskému útlaku. Po celý dejinný čas ako skrytý oheň tlela 

a uchovávala v ľude jeho vieru, ale najmä jazyk.  

 

Dokladom toho nech budú slová jedného z najväčších 

slovenských básnikov dvadsiateho storočia Milana Rúfusa 

z jeho úvahy Tri schôdzky s Marínou (mal na mysli Andreja 

Sládkoviča a jeho báseň Marína). 
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„...Vyšla knižne vtedy, keď uzákonený jazyk mal len tri 

roky. Vznikol zdanlivý paradox. Mohlo by trojročné dieťa 

vydžavotať takú veľbáseň? Vysvetlenie je iba jedno. To dieťa 

muselo byť oveľa staršie než jeho úradný rodný list. Je viac 

ako zrejmé, že Štúrovci si národ nevymýšľali. Štúrovci len 

kodifikovali to, čo pred nimi vytvoril sám nevyspytateľný 

život. Národ si nemožno vymyslieť. A práve tak -  

s Hviezdoslavom povedané – „národ neľzä vypátrať ako 

znamenie z ručníka“. 

 

Tento „nepochopiteľne“ včasný výtrysk národného 

ducha skrze už suverénne slovo básne bol celkom 

pochopiteľný. Veď umelecké dielo, akokoľvek je aj jeho 

horizontálou, je hlavne vertikálou ducha. Je to krásny kríž. To 

platí aj o Sládkovičovej Maríne. Na počiatku slova bol národ. 

Rodič slova....“ 

 

Myšlienka o bratstve všetkých ľudí v Kristovi umožnila 

svätému Cyrilovi a Metodovi vykonať originálnu misiu, 

inkulturovanú evanjelizáciu medzi Slovanmi, a tým ich už 

v počiatkoch ochrániť pred etnickou smrťou. Ľudstvu tak 

zanechali odkaz trvalých hodnôt, ktoré spoluvytvárajú 

duchovnú kultúru Európy.
80

 

  

Záver 

  

Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila 

a Metoda na naše územie, ich misijné, z dnešného pohľadu 

apoštolské pôsobenie, nám dáva príležitosť uvedomiť si, že 

ich životný príbeh, ich osud, vyjadrujú pojmy Božie Slovo 

a zodpovednosť. Bola to zodpovednosť za Božie Slovo pred 

Bohom, svojím účinkovaním z - odpovedali Bohu za ľudí, 
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ktorí spoznajúc Božie Slovo, našli a pocítili zmysel života 

a nádej. Obetavo a neúnavne preto slúžili tomuto cieľu, ktorý 

bol zmyslom ich života a z tejto cesty ich neodradili žiadne 

útrapy, ústrky, ani zlovôľa mocných.  

 

Takto vnímame odkaz, posolstvo a príklad svätých Cyrila 

a Metoda, a z tohto aspektu pociťujeme ich pretrvávajúci 

patronát nad Európou, zmietanou dnes mnohými krízami, 

ktorých príčinou je predovšetkým kríza mravná. 
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CYRILOMETODSKÁ MISIA 
CYRIL AND METHODIUS MISSION 

 

Denisa Jánošová 

 

Abstrakt 

 

Od čias, keď byzantskí misionári sv. Cyril Konštantín a 

sv. Metod, pre nás všeobecne známi ako apoštoli Slovanov, 

pripútali našich predkov v Moravskej ríši ku kresťanskému 

Rímu, a tým aj k západnej kultúrno-náboženskej orientácii, 

stala sa cyrilo-metodská idea po celé naše dejiny druhou 

prirodzenosťou slovenského života. Stopy cyrilo-metodskej 

tradície v našich dejinách nás upevňovali nielen v jednote s 

Rímom, ale prehlbovali aj naše vedomie vlastných dejinných 

osudov. Preto tieto hodnoty zostávajú pre Slovanov a pre náš 

národ prameňom obnovy tých duchovných síl, ktoré nás po 

celé tisícročie udržiavali pri živote a vo viere. 

 

Kľúčové slová 

 

Sv. Cyril a Metod, cyrilometodská misia, význam misie, 

literatúra, výročie 

 

Abstract 

 

Since the days when missionaries from Byzantine 

Empire, st. Cyril Constantine and st. Methodius, for us 

generally known as apostles of Slavs, brought our ancestors 

in Great Moravian Empire under the influence of christian 

Rome and hence to western cultural and religious orientation, 

the cyrillo-methodian idea became throughout our whole 

history the second nature of our slovak life. Traces of the 

cyrillo-methodian tradition in our history tightened not only 

our unity with Rome, but also deepened awareness of our 
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own destiny in the history. Because of these values, for us 

Slavs and for our nation, they remain as a source of national 

revival of that spiritual forces which kept us alive and in our 

faith for the whole millenium. 

 

Key words 

 

Ss. Cyril and Methodius, mission, the importance of the 

mission, literature, anniversary 

 

Úvod 

 

Každý človek túži poznať pravdu. Pravda je základom  

života, usmerňuje ho a predstavuje mu cieľ. Dáva mu zmysel. 

Človek trpí pri nedostatku pravdy. No, hovorí sa, že ešte 

horšie ako lož, je polovičná a neúplná pravda, pretože 

zavádza, uvádza do omylu a chaosu. Lož vieme rozpoznať 

ľahko, no polopravdu, ktorá sa na prvý pohľad tvári tak 

nevinne, nedokážeme odhaliť pri prvom kontakte, a preto s 

ňou často súhlasíme. Náš svet je plný poloprávd. A presne 

taký, bol aj za čias svätých Cyrila a Metoda.  

 

Exkurz do histórie 

 

Slávni slovanskí vierozvestcovia, sv. Cyril a Metod, 

tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z 

najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). 

Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. 

O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa 

azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, 

krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším 

z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi 

okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, 

predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. 

Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. 
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Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol 

do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, 

známym ako „Filozof“, v Konštantínopole. No tiež odišiel za 

svojím bratom Metodom do toho istého kláštora. V r. 860 sa 

Konštantín a Metod vydali na misie na územie dnešnej 

Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli pozostatky pápeža sv. 

Klementa, ktorý tam bol vo vyhnanstve (zomrel okolo r. 100). 

Domov sa vrátili roku 862. Keď sa byzantský panovník 

Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského 

kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal 

misionárov, prirodzene boli Metod a Konštantín tou najlepšou 

voľbou; poznali totiž jazyk, boli schopní po organizačnej 

stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné 

poslanie. Za touto požiadavkou sa však skrývalo omnoho 

viac, než len žiadosť o pokresťančenie. Rastislav, tak ako 

ostatné slovanské kniežatá, bojoval o nezávislosť spod 

germánskeho vplyvu a invázií. Kresťanskí misionári z 

Východu mohli pomôcť Rastislavovi upevniť moc v krajine, 

a to najmä ak hovorili slovanskou rečou. 

 

Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými 

spoločníkmi (Kliment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec a 

ďalší) opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a 

šírili tu kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú 

byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu 

obyvateľstvu (tzv. inkulturácia). Konštantín, ešte predtým, 

než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré 

je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za 

predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po 

sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili dokonca aj 

celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bola 

to veľká revolúcia v tom čase, keďže pri bohoslužbách sa 

používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina. Keď 

zistili, že na našom území sa slávi liturgia v západnom 

(latinskom, rímskom) obrade, prispôsobili sa tomu, hoci 
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predtým slúžievali v byzantskom obrade. V roku 867 sa 

vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú 

liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli aj pozostatky sv. 

Klementa. Pápež Hadrián II. ich roku 868 s radosťou prijal a 

vyhovel všetkým požiadavkám. Ostatky sv. Klementa 

slávnostne preniesli do baziliky sv. Klementa. 

  

Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej 

Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno 

Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 869 zomrel. Pápež 

Hadrián II. dal Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý 

obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám: Ustanovenie 

školy na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov 

na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej 

bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v 

histórii Slovenska. Metod sa však na Veľkú Moravu nedostal. 

Medzi Rastislavom a Nemcami sa totiž rozpútala vojna. 

Metod zostal v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa. Ten vyslal k 

pápežovi posolstvo so žiadosťou, aby ustanovil Metoda za 

biskupa v Panónii. Pápež vyhovel, Metod sa stal v roku 869 

biskupom. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského 

legáta s právomocou pre slovanské národy. Franským 

biskupom sa to nepáčilo, a tak sa stala neslýchaná vec: 

Metoda roku 870 uväznili vo Švábsku v kláštore, ktorý bol 

mimo ciest, a tak tam bol Metod akoby skrytý. Metod 

protestoval so slovami: „Keby to územie bolo vaše, hneď by 

som vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ Napriek všetkým 

prekážkam sa istému mníchovi podarilo poslať do Ríma 

posolstvo, ako sa veci majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne 

zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján VIII. 

Roku 873 zakázal dvom biskupom vykonávať biskupský úrad 

a jedného si povolal do Ríma, aby sa zodpovedal. Všetci to 

oľutovali, Metod bol prepustený a v sprievode pápežského 

legáta prišiel na Veľkú Moravu. Legát ho uviedol do úradu 

arcibiskupa. Kde však presne sídlil, nevieme, pravdepodobné 
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sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach na Morave. Na 

Morave vtedy už vládol Svätopluk, ktorý bol dosť 

ovplyvnený nemeckým kňazom Vichingom. Toho navrhol za 

biskupa do Nitry. Metoda v Ríme obvinili, že neoprávnene 

používa slovanský jazyk  pri bohoslužbách a v niektorej 

náuke nie je pravoverný. Metod musel do Ríma. Pápež sa 

presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého apoštola. 

Svätoplukovi napísal list – bulu Industriae Tuae (jún 880). V 

nej píše veľmi priaznivo voči Slovanom a Metodovi. Uznáva 

a potvrdzuje ho za nielen panónskeho, ale aj moravského 

arcibiskupa. No zároveň aj vysvätil Vichinga za biskupa do 

Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť Metodovi, Viching 

stále kul intrigy, dokonca falšoval pápežské listy. Metod 

komunikoval s Rímom, pápež mu stále dôveroval a priaznivo 

sa vyjadroval voči nemu. Metod Vichinga nakoniec poslal k 

Vislanom na misie (krakovské kniežatstvo). Potom sa naďalej 

snažil a vyvíjal veľké úsilie, aby prehĺbil kresťanskú vieru 

medzi Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, Maďarov a 

Vislanov. Zachovala sa tradícia, ktorá hovorí o tom, že 

pokrstil české knieža Bořivoja a jeho manželku sv. Ľudmilu. 

Mohlo sa to stať v rokoch 874-878. Žitie Metodovo spomína, 

že Metod pokrstil aj knieža Vislanov v Poľsku. 

  

V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie 

byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou radosťou a 

poctou. Metod však cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte 

dokončiť preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Vybral si k 

tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu ôsmich mesiacov 

toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 

6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu 

Gorazda, jedného zo svojich učeníkov slovanského pôvodu. 

Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto 

Veľkej Moravy, avšak nevieme určiť jeho polohu. 
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Viera a  spomienky 
 

Pápež Hadrián II. a opätovne aj Ján VIII. – múdri muži 

pevnej viery – vyvrátili tieto zavádzajúce tvrdenia a dovolili 

slúžiť liturgiu v staroslovienskom jazyku. Metod, ktorý sa 

nedal odradiť ani znechutiť zavádzaním a šírením poloprávd 

zo strany svojich odporcov, sa stal symbolom pravdy o 

univerzalite našej Katolíckej cirkvi, ktorá dnes ohlasuje Božie 

slovo takmer vo všetkých jazykoch sveta. Po druhom návrate 

z Ríma v roku 880 sa Metod stal arcibiskupom – 

metropolitom a jeho sídlom sa stáva dodnes neobjavené 

mesto na Morave. Sídlil na Velehrade, o ktorom dodnes 

nevieme kde sa presne rozprestieral. Vieme len, že nie je 

úplne totožný s Velehradom dnešným. Bude to najskôr niekde 

v jeho bezprostrednom okolí. Tu niekde sv. arcibiskup Metod 

zložil svoje kosti. To sú práve miesta,  ktorých zašlú slávu 

pokryla zem. A tak ako zatiaľ nevyjavila všetky svoje 

tajomstvá, dodnes nevydala ani Metodov hrob, ktorý má byť 

ukrytý pod oltárom v už neexistujúcej katedrále 

arcibiskupského sídla. Jeho telo zostalo ukryté v tejto zemi. 

Nevieme, kedy nám ho konečne odkryje a vydá, aby sme tak 

viac nazreli do významného obdobia začiatkov našej 

slovanskej viery i kultúry podľa Evanjelia. 

 

Svätého Metoda, prvého arcibiskupa našich slovienskych 

praotcov, by sme aspoň takto chceli prebudiť k životu v 

našich vďačných spomienkach. So starobylým Velehradom sa 

preto spája veľa snáh o prebudenie viery i národného cítenia. 

Dialo sa tak hlavne v časoch monarchie, počas snáh o 

národné obrodenie v devätnástom storočí, hlavne od roku 

1885 – tisíceho výročia Metodovej smrti. O ďalších sto rokov 

neskôr v čase inej nadvlády – krutovlády komunistického 

režimu – sa  na Velehrade pri národných púťach vždy okolo 

5. júla, na sviatok vierozvestov, stelesňovala túžba ľudí po 

slobode. Vo vtedajšom socialistickom Československu sa tu 
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schádzali veriaci ľudia z Čiech, Moravy i zo Slovenska, aby 

si pri oživovaní vďačnosti za dar viery vyprosili súčasne i dar 

slobody. 

Žiaľ, hlavne päťdesiate roky minulého storočia zneužili toto 

miesto na ospravedlňovanie snáh o ustanovenie akejsi 

národnej cirkvi odtrhnutej od Ríma. Komunistická strana, 

ktorá bola typickou šíriteľkou poloprávd, sa k velehradským 

pútiam  hlásila, no v skutočnosti ich kontrolovala. 

Dosadzovala  svojich kolaborantov – hoci suspendovaných 

kňazov – ktorí tu celebrovali omše. Takýmto zavádzaním sa 

mala v priebehu ďalších rokov rozbiť Cirkev zvnútra. 

 

Počas pamätnej púte v roku 1985 sa však konečne 

podarilo aspoň čiastočne odčiniť túto hanbu Velehradu. Keď 

sa  vtedy oslavovalo tisícsté výročie smrti prvého moravského 

arcibiskupa, z púte sa stala do tej doby najmasovejšia 

protikomunistická demonštrácia. Hoci sa vtedajší minister 

kultúry (Klusák) vo svojom prejave pokúšal definovať našich 

vierozvestov ako prvých slovanských komunistov, snažil sa v 

príhovore zámerne vynechávať prívlastok svätí. Hoci iba 

profánne spomínal Cyrila a Metoda, ľudia ho vždy vypískali a 

dopĺňali výkrikmi: svätí, svätí Cyril a Metod! Nakoniec 

ustúpil a povedal: „Tak dobre, ako chcete, svätí Cyril 

a Metod!“ 

 

Boli to pohnuté časy, a predsa sa znovu raz potvrdilo, že 

ľudia vhod i nevhod túžia po celej pravde, ktorá hovorí, že 

svätí bratia zo Solúna sú otcami nielen našej kultúry, ale 

predovšetkým našej viery i slobody v Ježišovi Kristovi. Bez 

nich si ani dnes nedokážeme predstaviť našu slovenskú 

ústavu a vôbec celú pravdu o nás a o našich dejinách. Bez 

viery v Krista, by sme už dávno stratili svoj morálny kredit a 

nedokázali by sme viac ako jedno tisícročie čeliť nadvládam 

iných, oveľa väčších národov. 
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Po Metodovej smrti v roku 885, keď sa zdalo všetko 

márne a stratené, keď boli jeho žiaci vyhnaní do iných častí 

slovanského sveta, keď sa stal našej zeme rodný syn sv. 

Gorazd vyhnancom vo vlastnej krajine, mohli sme prepadnúť 

zúfalstvu a národnej samovražde. Keby sme vtedy, pri 

nezodpovednom počínaní našich svetských predstavených 

stratili okrem 200 Metodových žiakov ešte aj vieru, stratili by 

sme všetko! Stratili by sme seba! Bez viery by sme boli 

zlomení, obratí o všetku hrdosť na svoj pôvod. Bez pravdy, že 

Boh miluje všetky národy, by sme už dávno prestali jestvovať 

ako národ. Túto pravdu sme si však vo viere našťastie 

zachovali. 

 

Prvý, veľmi sporný doklad je zmienka o moravskom 

sídle Veligrad z roku 1141, ktorého poloha, súvis s 

veľkomoravským Velehradom či obdobie vzniku sú neznáme. 

V prameňoch z obdobia Veľkej Moravy veľkomoravské sídlo 

s menom Veligrad nie je doložené, nie je doložené ani v 

českých legendách až do 13. storočia. Prvýkrát sa 

veľkomoravský Veligrad spomína v legende z obdobia okolo 

roku 1300. Pevnou súčasťou českej tradície sa 

veľkomoravský Veligrad stal až začiatkom 14. storočia vďaka 

Dalimilovej kronike, ktorá spomína Metoda, arcibiskupa 

velehradského, ktorý vraj vo Velehrade pokrstil české knieža 

Bořivoja. O čosi neskôr v tom istom storočí, asi za vlády 

Karola IV., legenda  Ouemadmodum napokon tvrdí, že 

moravská metropolitná katedrála ležala vo Veligrade, a že v 

tejto katedrále Svätopluk vysvätil Cyrila. Karol IV. je známy 

tým, že sa snažil všemožne podporovať kult Cyrila a Metoda; 

Velehrad sa spomína aj v Živote svätého Václava,  ktorý 

napísal on sám. Aj v texte Kroniky českej Přibíka Pulkavu z 

Radenína, ktorá bola napísaná v 14. storočí na objednávku 

Karola IV., sa spomína Velehrad - prvýkrát sa tu uvádza, že 

mesto kompletne zničili starí Maďari.  
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Druhým historickým a náboženským centrom spojeným 

s misiou sv. Cyrila a Metoda je Nitra a konkrétne hora Zobor. 

Známy je výrok pápeža Inocenta III. z roku 1204, že 

v Uhrách (kam patrilo i Slovensko) je viac východných 

(slovanských) kláštorov než latinských. Tento výrok sa 

vzťahoval i na Zoborský kláštor v Nitre.  

 

Teda Nitra, hoci bola v 9. stor. očiernená nešťastným 

Vikingom, uchovala si cyrilometodské dedičstvo vo svojom 

zoborskom kláštore ešte i začiatkom 13. stor. Dá sa 

predpokladať, že v čase byzantskej misie (863-885) bolo 

v Nitre duchovné centrum (seminár – učilište) pre výchovu 

slovanských kňazov, žiakov sv. Cyrila a Metoda. Nitra bola 

kniežacím mestom a druhým mocenským miestom 

Veľkomoravskej ríše, hneď po Velehrade. Určite tu bola 

škola vedená niektorým z blízkych spolupracovníkov svätých 

bratov (Angelár, Naúm, Sáva, Klement, Vavrinec, Gorazd). 

S najväčšou pravdepodobnosťou bola táto škola na hore 

Zobor. Po smrti sv. Metoda (885) zásah Vikinga zlikvidoval 

predovšetkým toto centrum. Slovanskí žiaci tu boli zajatí, 

vyhnaní z územia či predaní do otroctva. V roku 899 bolo na 

Velehrade obnovené arcibiskupstvo a vysvätení traja pomocní 

biskupi; jeden z nich bol zrejme pre Nitru. Ak nie ešte 

predtým, tak najneskôr v tejto dobe bola obnovená aj 

slovanská kláštorná škola na Zobore. Po páde centra 

Veľkomoravskej ríše r. 906 sa sv. Gorazd podľa prof. 

Dvorníka stiahol na sever, do zanikajúcej ríše na území južne 

od Krakova. Potom, o storočie neskôr,  odtiaľ prichádza na 

Zobor pustovník sv. Svorad.  

 

Ako veriaci ľudia máme aj dnes eminentný záujem o celú 

pravdu o človeku. Dnes už totiž nemusíme čeliť tlakom 

násilnej národnostnej asimilácie, skôr je tu nový problém 

zahmlievania skutočností a právd o ľudskom živote a jeho 

zmysle. Trápi nás kultúra smrti, ktorá sa stala požieračom 
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všetkých európskych národov. Egoizmus a konzumizmus 

nám zaslepujú oči pred prijatím celej pravdy o ľudskom 

živote – o tom, že sme naplno ľuďmi od počatia až po 

prirodzenú smrť – o tom, že aj aktuálna ekonomická kríza je 

následkom krízy morálnej. Máme problém prijať pravdu o 

stabilite a nerozlučiteľnosti manželstva a nenahraditeľnosti 

rodiny, experimentujeme s právami detí. Nie všetky z týchto 

detí môžu dnes vyrastať v rodine pri otcovi a mame. Stávajú 

sa iba prostriedkom na dokazovanie domnelej všemocnosti a 

ukojenie sebectva vo zväzkoch rovnakých pohlaví. 

 

Záver 

 

Pokiaľ sa nepozrieme pravde do očí a nezačneme s 

agitáciou a prebúdzaním svedomí vo svetle princípov viery, 

nenájdeme pokoj, ba čo viac, naše národy sa ocitnú na prahu 

novej existenčnej krízy. Viera v Krista podporuje a zveľaďuje 

kultúru života. Kresťanská viera je živnou pôdou pre 

zmysluplný život. Viera je cesta pre národy Európy i pre svet. 

Odkazujú nám to spolupatróni Európy – tri ženy a traja muži: 

Sv. Katarína Sienská, sv. Brigita Švédska, sv. Edit Stein, sv. 

Benedikt i sv. Cyril a Metod. Sú to živí svedkovia, ktorí nás 

chcú naučiť, že veriť znamená žiť. Viera zveľaďuje 

pozemský život, a zároveň nás pripravuje na život večný.  

 

Sviatok sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv. Metoda 

na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy, Morava a Slovensko však 

dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla.          

31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych 

bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich 

sviatok u nás sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, 

ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. 

Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť 

dodnes. 
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JÁN PALÁRIK: O VZÁJOMNOSTI SLOVANSKEJ 
JAN PALARIK:  ABOUT SLAVONIC INTERCOMMUNITY 

 

Katarína Plešivčáková 

 

Abstrakt 

 

Ján Palárik vždy uznával práva druhých národov. Vo 

svojej štúdii tvrdí, že Slovania sú síce rozvetvený na viac 

rozličných kmeňov: Rusov, Poliakov, Čechov, Slovákov, 

Srbov, Chorvátov, Bulharov, Slovincov, Lužičanov), no 

každý má  svoje nárečie a literatúru, národnú ale aj politickú 

individualitu, tvorí  zvláštny štát v histórii, alebo sa aspoň 

domáha si ho vytvoriť. 

 

Kľúčové slová 

 

Slovania, národ, kmeň, zjednotenie 

 

Abstract 

 

Jan Palarik always kept the rights of different nations. He 

claims in his study that Slavonic  is spread to more different 

tribes: Russians, Polish, Czechs, Slovaks, Serbians, Croatians, 

Bulgarians, Slovenians, Luzicians, but everyone has its own 

dialect and literature, national and political individuality, 

forms different state in the history or it tries to form one. 

 

Key words 

 

Slavonic, nation, tribe, unification 

 

 

 

 



ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 

Strana | 83  

 

Ján Palárik uznával práva druhých národov 

 

Slovenský katolický kňaz Ján Palárik, dušpastier, novinár 

a organizátor národného života nielen na poli  náboženskom, 

ale aj kultúrnom a politickom bezpochyby patrí medzi 

najpoprednejšie slovenské osobnosti 19. storočia. Mal rád 

svoj ľud, chcel prispieť k pokroku národovo všetkých 

oblastiach. No vždy celkom uznával práva druhých národov, 

nechcel si ponechať niečo cudzie.  

   

Janko Palárik, tvrdil, že zvláštne je to, že náš velikánsky 

národ slovanský je rozvetvený na viac rozličných kmeňov 

(Rusov, Poliakov, Čechov, Slovákov, Srbov, Chorvátov, 

Bulharov, Slovincov, Lužičanov), z ktorých každý má  

zvláštne nárečie a literatúru, zvláštnu nielen národnú, ale aj 

politickú individualitu, tvorí  zvláštny štát v histórii, alebo 

aspoň sa domáha tvoriť. Toto bočenie od všeobecnosti a 

jednoty, tento centrifugálny čiže výstredný smer jednotlivých 

kmeňov slovanských, toto prílišné lipnutie každého kmeňa k 

svojmu zvláštnemu nárečiu a snaženie o zvláštnu kmeňovitú 

literatúru, zvláštnu samostatnú obec – je charakteristický úkaz 

vo vývine nášho národa, ktorým  sa delí od všetkých terajších 

európskych národov — úkaz, ktorí mnohí novší slavianofili 

považovali za najväčšie nešťastie slovanského národa, 

bolestne oplakávali príčinu v jeho literárnej i politickej 

rozdrobenosti   zárod jeho rozpadávania sa a hľadania 

konečnej záhuby  a nesvornosť Slovanov. 

 

Tvrdil, že je zachované  povedomie spoločného pôvodu a 

mena všetkých slovanských kmeňov až posiaľ žijúce, 

slovosklad je doposiaľ zachovaný, aj duch reči vo všetkých 

slovanských nárečiach a mnohé pozostatky starých obyčají, 

mravov, porekadiel, povestí, národných piesní a mien i 

bájoslovných zásad, ktoré sa nachádzajú u všetkých 

slovanských kmeňov. Zjavne prezrádzajú, že ony niekedy 
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tvorili len jednu rodinu, tvorili len jeden pranárod sústredený 

pod spoločnou vládou, dejepis predsa mlčí o jestvovaní a 

dejinách takéhoto jedného pranároda slovanského. 

Poukazoval na to, že ako náhle sa objavili  v histórii Slovania, 

už boli podelené na rozličné kmene, rozličné kniežatstvá, 

vojvodstvá, slobodné obce a ríše  - kde bola nadvláda a 

panovanie a medzi nimi viedlo ku krutým  bojom. 

 

Zblíženie všetkých slovanských kmeňov  videl J. Palárik 

v ich duchovnom vývine - obrátenie sa na kresťanskú vieru a 

uvedenie sv. Cyrilom a Metodom zastavenej azbuky a 

bohoslužby. Tá istá viera a bohoslužba, tie isté záujmy a 

ústavy náboženské a cirkevné, ten istý cirkevný, v bohoslužbe 

i písme užívaný jazyk starosloviensky sa mal stať ich 

duchovným spojením a časom aj činiteľom úplného 

literárného a politikého zjednotenia. 

 

Niektoré slovanské kmene, ktoré boli vystavené 

rímskemu a germánskemu vplyvu, menovite u nás Slovákov, 

Čechov, Poliakov, Chorvátov a iné – museli popustiť miesto 

latinskému obradu i jazyku pred  slovanským, sv. Cyrilom a 

Metodom pôvodne uvedenou bohoslužbou spolu so 

slovanským aj cirkevným jazykom a azbukou. Večná škoda 

podľa J. Palárika bola, že kniežatá týchto slovanských 

kmeňov, nevedeli pochopiť  v tom temnom veku záujmy 

svojho národa i svoje vlastné. Slovanská bohoslužba a azbuka 

našla útočište jedine u Rusov, Srbov, Bulharov, u ktorých 

víťazne odolávala všetkým útokom latiníkov a Nemcov a 

doposiaľ si  udržala svoje panovanie cirkvi i v písme.  

 

Takto sa teda rozpadlo Slovanstvo cez náboženstvo na 

rímskych katolíkov, čiže latiníkov a na pravoslávnych, a títo 

zase na zjednotených, nezjednotených a glagolitov.  

 

Keď slovanské kmene, kým ešte boli pohrúžené v 
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pohanskej mrákote, spájala ich aspoň jedna viera v 

slovanských bohov a spájal ich ako-tak jeden obrad 

modloslužobníctva. Kresťanstvo ich pozbavilo aj  však tohoto 

jediného duchovného spojiva na večné časy a vystrčilo medzi 

nich zástavu náboženskej neznášanlivosti a fanatickej 

nenávisti. Poliaci, Česi, Slováci a Chorváti, priznávajúc sa k 

rímskokatolíckej cirkvi, nenávideli svojich pravoslávnych 

bratov, Rusov a Srbov, až do najnovších čias. Ale ešte horšie 

následky toto rozpadnutie malo na literárny vývin 

slovanských kmeňov. Totiž Poliaci, Česi, Slováci a Chorváti 

po zamietnutí a úplnom zabudnutí slovanskej azbuky za dlhé 

roky bez všetkého národného literného umenia biedne živorili 

v latinčine, ktorú uviedli z pohnútok náboženských a podľa 

príkladu susedných románskych a germánskych národov do 

obecnej správy a verejných ústavov -  hľadajúc náhradu a 

otvárajúc bránu cudziemu živlu a duchu, ktorým nakvasil sa 

ich slovanský ráz a duch. 

 

Túto náboženskú a literárnu rozorvanosť slovanských 

kmeňov považoval J. Palárik za príčinu, že sa odcudzili  

celkom jeden druhému, nemôžuc v tom veku duchovnej 

slepoty ani len pomyslieť na dajaké bratské zbližovanie medzi 

sebou v ohľade politickom, čoho prirodzený následok bolo 

ich úplné osihotenie medzi sebou a konečné podľahnutie 

nadvláde cudzích národov, alebo úplné zmiznutie z dejišťa 

sveta. Jediní Rusi po strasení z krku jarma mongolsko-

tatárskeho pod Ivanom I. Vasilievičom (r. 1480)  si udržali  

nezávislosť, ba od čias Petra Veľkého vyrástli v obrovskú, 

európskej rovnováhe povážlivú veľmoc. Ale i tu národ pod 

absolutistickým systémom vlády a pod ťažším ešte jarmom 

stredovekého feudalizmu v nevoli až posiaľ mizerne stonal.  

 

Toto je asi kostra histórie Slovanstva podľa J. Palárika až 

do nedávnych čias. Až počiatkom devätnásteho storočia, v 

ktorom duch osvety, slobody a národnosti mocne zavial celou 
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Európou, počína si nová, radostnejšia doba pre Slovanov. 

Smutnými osudmi a skúsenosťami minulých storočí poučení, 

cudzím jarmom, útlakom a hanou rozdráždení, vlastnou 

škodou zmúdrení, jazykospytom a dejepisnými bádaniami 

prebudení, odokrytím drahocenných starožitností a 

literárnych pomníkov slovanských osmelení, uverejnením 

krásnych národných piesní a povestí vábení, začali Slovania 

dvíhať hore svoje hlavy a obzerať sa po svojich 

súkmeňovcoch, začali poznávať seba samých, svoje kmene, 

nárečia a literatúry, svoje prednosti a nedostatky, svoje šťastie 

i nehody, svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť, čím ich 

predošlé udusené tušenie v to jasné povedomie prešlo, že oni 

všetci vlastne jednu rodinu, jeden národ tvoria na viac 

ratolestí a nárečí rozvetvený a jednaké národné záujmy a 

potreby, majú vykonať v histórii človečenstva jednakú 

národnú misiu. Z tohoto prebudeného citu a povedomia 

spoločných národných záujmov a potrieb sa zrodila u nich 

tzv. vzájomnosť slovanská. Slovania sa spočítali a zistili, že 

sú práve oni najpočetnejší, najväčší národ v Európe; hľadali 

sa na zemeguli a videli, že oni v kompaktných velikánskych 

masách obývajú väčšiu polovicu celej Európy, nad ich 

vlasťou, ako básnik spieva, slnce nikdy nezapadá; porovnali 

sa s druhými susednými národmi a presvedčili sa o svojej 

fyzickej prevahe, poznajúc pri tomto porovnaní, že len ich 

roztrieštenosť a neznášanlivosť náboženská, literárna a 

politická bola príčinou ich doterajšieho hlbokého uníženia, 

otroctva a slabosti fyzickej i mravnej. Toto poznanie 

prebudilo u nich ten ľudskému srdcu prirodzený cit, ktorý 

silného tajomným studom naplňuje nad tým protirečením 

prírody, že silnejší slabšiemu podlieha, alebo za ním zaostáva, 

mravne ho vyzývajúc, aby hľadel pozbaviť sa tejto 

uníženosti, ktorá je preňho potupná a človeka — národa 

nehodná. Tieto duchom času ešte viac oživované myšlienky a 

city naplnili ich tichou túžbou po vzájomnej láske, dôvere a 

zbližovaní sa jedného kmeňa s druhým, aby, keď už je raz 
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národ zovnútorne roztrhaný a rozdrobený, aspoň v národných 

citoch a túžbach boli jedno. 

 

Ako každá veľká, národy preporodzujúca myšlienka, tak 

i táto idea vzájomnosti slovanskej našla podľa J. Palárika 

svojich zástupcov a zvelebovateľov, ktorí jej vo vede, v 

básnictve a v živote dali silný výraz a ňou jednotlivé 

slovanské kmene oduševnili k novému životu. Medzitým, ako 

náš nesmrteľný Kollár, tento nadšený zvelebovateľ 

vzájomnosti slovanskej, píše, duch času a pocit národných 

potrieb môže sa u jedného kmeňa pre rôzne okolnosti prv 

prebudiť a silnejšie vyraziť ako u druhého. Kto už niečo má, 

alebo aspoň mať sa domnieva, ten uspokojuje sa obyčajne 

tým, čo má, netúžiac zveličiť sa; kto ale nič nemá, ten žiada si 

mnoho, žiada všetko. My Slováci v Uhrách sme posiaľ nič 

nemali v národnej literatúre a najviac sme boli vystavení 

odnárodňovaniu; preto sme aj boli prví, ktorí sme ramená k 

objatiu všetkých ostatných Slovanov vystreli. Naše nárečie 

stojí v gramatickom a geografickom ohľade v stredisku 

všetkých slovanských nárečí, bo naše Tatry boli a sú kolískou 

celého Slovanstva. Preto u nás Slovákov v Uhorsku idea 

vzájomnosti slovanskej bola, jazykovednými dielami 

nesmrteľného Dobrovského a Kopitara prebudená, medzí 

všetkými kmeňmi slovanskými najprv a najvrúcnejšie objatá, 

vypestovaná, najhlbšie zakorenená, a najrýchlejšie rozšírená. 

Tak je, len naše Tatry mohli splodiť Kollára, Šafárika, 

Hollého, Štúra, Hurbana, Hodžu, Hattalu a iných; len tu, v 

kolíske celého Slovanstva, v ktorej stretajú sa všetky 

slovanské nárečia, mohla sa narodiť a vykolísať „Slávy 

dcera“, ktorá svojou krásou všetky slovanské kmene okúzlila 

a všeslovanskou láskou ich zapálila; 

 

Po Slovákoch nasledujú v tomto smere Rusi, Česi, 

Chorváti, Srbi a Slovinci, ktorí všetci majú výtečných 

básnikov, nadchnutých vzdelávateľov vedy slovanskej a 
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politikov ideou vzájomnosti slovanskej. 

 

Táto nová, svojím spôsobom pôvodná a len slovanským 

kmeňom vlastná idea vzájomnosti za krátky čas tvorila 

zázraky v národnom vývine Slovanstva. Ona prebudila podľa 

j. Palárika jednotlivé kmene slovanské, ktoré pod tlakom 

cudzieho živlu a jarma už-už umierali, z tisícročnej letargie. 

Jej blahodarným pôsobením vznikali u všetkých kmeňov 

slovanských nové časopisy, zakladali sa národné literárne 

spolky, matice, jednoty, školy, divadlá a nastala literárna 

činnosť nikdy predtým nevídaná. Učenci slovanskí 

vzájomnosťou touto hnaní cestovali k svojim bližším i ďalším 

súkmeňovcom, oboznamovali sa s ich nárečím a literatúrou, 

nadväzovali bratské styky a literárne spojenia s nimi, svoje 

literárne plody, knihy, spisy, časopisy navzájom si zasielajúc. 

Pôsobením idey vzájomnosti slovanskej vznikali katedry reči 

a literatúry slovanskej na vysokých školách a všeučilištiach v 

Prahe, vo Viedni, v Lipsku, v Berlíne a v Paríži, a v Rusku na 

štyroch hlavných univerzitách, z ktorých vyšli noví 

vzdelávatelia vedy slovanskej, básnici, politici a apoštoli 

vzájomnosti slovanskej. 

 

Následkom týchto trudov jazykovedných a literárnych sa 

čistili sa slovanské nárečia od všakových špín, prílepkov a 

spotvorenín cudzoživelných, snažiac sa podržať si jedine to, 

čo je čistoslovanské, a zbližujúc sa v slovnom spojení, v 

pravopise a v gramatických formách jedno s druhým; jedným 

slovom, medzi rôznymi kmeňmi slovanskými sa zjavila zrazu 

snaha nikdy predtým neslýchaná, snaha centripetálna, k 

jednote národnej smerujúca, snaha všeslovanská. Jedine 

poľský kmeň touto novou náukou vzájomnosti slovanskej, až 

na niektoré výnimky, zostal posiaľ nepreniknutý, ba staval sa 

vôbec na odpor snahám všeslovanským, spájajúc sa často aj s 

nepriateľmi a utlačovateľmi druhých slovanských kmeňov. 

Príčinu tohoto divného a mnohým Slovanom 
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nepochopiteľného a na prvý pohľad neprirodzeného úkazu 

nižšie Janko Palárik vysvetľuje: 

Zatiaľ nie je cieľom tohoto pojednania históriu 

vzájomnosti slovanskej nakresliť, dokázať význam, 

obsahujúci v sebe zárod duchovného preporodenia celého 

Slovanstva, a na objasnenie, čiže radšej na opravenie teórie 

vzájomnosti slovanskej, naším nesmrteľným Kollárom v 

„Slávy dcere“, menovite ale v jeho vedeckom spise „Über die 

literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen 

Stämmen der slavischen Nation“, vystavenej, zdelením 

svojich skromných náhľadov prispieť. 

 

Ján Kollár v uvedenom spise ohraničuje vzájomnosť 

slovanskú iba na literatúru s vytvorením všelikej politiky. Ale 

aj túto čisto literárnu vzájomnosť obmedzuje zase iba na štyti 

hlavné nárečia slovanské, totiž ruské, poľské, české a ilýrske, 

v ktorých sťa v hlavných riekach Slovanstva všetky ostatné 

menšie kmene a nárečia utonúť by mali. Podľa môjho 

náhľadu obidve tieto ohraničenia boli hlavnou príčinou 

mnohých nedorozumení, zmätkov a nesvárov medzi 

rozličnými kmeňmi slovanskými. 

 

Že vzájomnosť slovanská podľa J. Palárika nezáleží len v 

„kupovaní a čítaní spisov a kníh slovanských“, ako to Kollár 

učí, toho živý dôkaz bol Slovanský sjazd v Prahe r. 1848 a iné 

politické udalosti, menovite u Slovanov uhorských. Od toho 

času je ona oživujúcim duchom politických časopisov 

slovanských a ozýva sa už aj v národných zhromaždeniach, v 

snemovniach a inde. 

 

Z toho vidieť, že ohraničenie vzájomnosti slovanskej iba 

na literatúru je  podľa J. Palárika akási mystifikácia, ktorá 

snáď  bola spočiatku potrebná, teraz však zbytočná, ba v 

mnohých ohľadoch nám je samým škodlivá. Zbytočná preto, 

lebo už celý svet vie, že vzájomnosť slovanská nielen na reč a 
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literatúru, ale aj na politiku sa rozprestiera; škodlivá preto, 

lebo práve utajovaním našich opravdivých, prirodzených a 

nasledovne spravodlivých národných snáh podozrenie na seba 

uvaľujeme, akoby sme niečo zamýšľali hriešneho, 

nesprávneho a na hroziacej záhube  všeobecnej slobode a 

civilizácie. Z tej príčiny vidí svet v našej nevinnej 

vzájomnosti hroznú mátohu politického panslavizmu, ktorý 

celú Európu panickým strachom napĺňa. 

 

Je teda najvyššia potreba, aby sme jasne pochopili 

vzájomnosť slovanskú. Janko Palárik ju určuje takto: 

Vzájomnosť slovanská je spoločné (vzájomné) podielubranie 

všetkých kmeňov slovanských v ich opravdivých národných 

záujmoch a snahách. Záleží ona vo vzájomnom podporovaní 

všetkého toho, čo k národnému vývinu a vôbec k hmotnému a 

duchovnému blahu každého jednotlivého kmeňa dopomáha. 

Ako teda opravdivá láska neobmedzuje sa na predmety a 

spôsoby, tak ani vzájomnosť slovanská, ktorej matkou je 

vzájomná láska Slovanov, nemôže obmedzená byť iba na 

nárečia, knihy a literatúru, ale hľadí ona všetkými možnými a 

mravne dobrými spôsobmi národný vývin a blahobyt 

slovanských kmeňov a tým celého Slovanstva 

napomáhať. Vzájomnosť slovanská, v tomto širšom zmysle 

vzatá, nevytvára teda politiku, nakoľko táto medze mravnosti 

a prirodzeného práva neprekračujúc, k napomáhaniu 

národného blaha všetkých slovanských kmeňov smeruje. Je 

ona práve tak „tichá a nevinná ovečka“, ako tá Kollárova, bo 

milovať sa vzájomne, vzájomne si všetko dobré priať, 

vzájomne si pomáhať ako jednotlivcom, tak ani rodinám, 

národom zakázané byť nemôže. Vzájomnosť slovanská v 

pokoji necháva cudzie národy a vlády, neruší právo druhých, 

nežiada, čo cudzieho je, ale len to chce, aby aj právo 

slovanských národov druhými, menovite panujúcimi vládami 

šetrené a národný Slovanov vývin a blahobyt v štátoch, v 

ktorých bývajú, zabezpečený bol. 



ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 

Strana | 91  

 

Nie teda k zjednoteniu všetkých slovanských kmeňov 

pod jednou vládou, nie k založeniu jednej velikánskej ríše, 

ako nám to protivníci naši nadhadzujú, ale len k tomu smeruje 

vzájomnosť slovanská, aby každý jednotlivý kmeň pod 

svojou zvláštnou vládou čím väčšej národnej samostatnosti, 

samosprávy a slobody si dobýval alebo zvláštnu samostatnú a 

slobodnú obec s druhými rovnako samostatnými a 

slobodnými obcami slovanskými nijakým iným, iba 

dobrovoľným zväzkom vzájomnej lásky, potrebu najvýš 

národného spolčovania obsahujúcim, spojenú tvoril. Smer 

politiky tejto zjavne z vyššie uvedeného pojmu vzájomnosti 

slovanskej vyplýva. Bo vzájomná láska, táto matka 

vzájomnosti slovanskej, začína sa od „Ja“ — „Amor incipit 

ab ego“. Každý kmeň slovanský, milujúc ostatné kmene 

slovanské, miluje napred sám seba. Ba láska jeho k druhým 

kmeňom nie je vonkoncom nezištná — ona žiada od nich 

vzájomnosť lásky, vzájomnosť dobrých služieb. Milujúc teda 

ostatné kmene a podporovať chcejúc ich národné záujmy a 

snahy, nechce sa tým svojej vlastnej kmeňovitosti a svojich 

zvláštnych národných záujmov zrieknuť, t. j. nechce z lásky k 

nim umrieť, ale rovno s nimi žiť; nechce z lásky stať sa ich 

otrokom, ale chce byť ich rovnoprávnym bratom. Žiada teda 

lásku za lásku, podporu za podporu, život za život, slobodu za 

slobodu. 

 

Jano Palárik tvrdil, že násilné zjednotenie Poliakov s 

Rusmi pod jednou vládou cárov moskovských túto vzájomnú 

nenávisť ešte zväčšilo. Táto nenávisť Poliakov oproti Rusom 

je síce poľutovaniahodná a každého Slovana naplňje 

bolesťou, ale je ona celkom prirodzená, pokiaľ Rus Poliaka 

nie za poddaného, ale za rovnoprávneho, slobodného a 

samostatného brata svojho neuzná. Dokiaľ teda Poľsko pod 

tlakom absolutistickej vlády petrohradskej postavené bude, 

naša náuka vzájomnosti slovanskej prsia Poliaka neobmäkčí, 

ani jeho nenávisť k Rusom neprelomí. Ba tou istou 
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nenávisťou k Rusom zanevrel by iste aj druhý, ktorýkoľvek 

kmeň slovanský, keby ho podobný osud stihol ako Poliaka. 

Nie, žiaden kmeň slovanský nechce stratiť svoju 

samostatnosť, nechce byť od druhého kmeňa slovanského 

pohltnutý alebo ujarmený a len natoľko chce mať spolky s 

druhým kmeňom, nakoľko tieto jeho zvláštnej kmeňovitosti a 

národnej samostatnosti nielen nebezpečenstvom nehrozia, ale 

takú aj vzájomne napomáhať a proti vnútorným i vonkajším 

nepriateľom garantovať súce sú. Nie teda centralizácia, ale 

spolčovanie možné je medzi Slovanmi a len toto posledné 

kmene slovanské zosilniť a oblažiť môže. Nie jeden 

sústredený veľký štát slovanský, ale toľko samostatných a 

slobodných štátov slovanských, koľko vyvinutých kmeňov, je 

cieľom politiky z náuky o vzájomnosti slovanskej 

vyplývajúcej. A týchto samostatných a slobodných štátov 

slovanských spojivo jedine možné a prospešné podľa môjho 

náhľadu je: jeden za všetkých a všetci za jedného, čiže 

národné spolčovanie. 

 

Jasnejšie myšlienku politiky slovanskej pochopil podľa J. 

Palárika iba slobodomyseľný cár ruský Alexander I. a slávny 

štátnik poľský knieža Adam Czartoryski. Keď totiž uzavretím 

zmluvy viedenskej Poliaci poslednú nádej stratili na možnosť 

obnovenia celistvosti a nezávislosti svojej otčiny, za ktorú 

pod Napoleonom proti Svätej aliancii bojovali, jediný knieža 

Adam Czartoryski, ktorý bol vtedy osobným priateľom a 

miláčikom cára Alexandra, nádej nestratil. On totižto, 

podobne ako Kościuszko v Amerike žijúci, nikdy 

nedôveroval klamným sľubom Napoleona, chcejúceho 

Poliakov iba za nástroj proti Rusom použiť; naproti tomu pre 

Poľsko viac docieliť dúfal od slobodných zásad cára 

Alexandra, A preto Adam Czartoryski dal sa do súkromného 

vyjednávania s oddaným sebe cárom. Základom ich 

dorozumenia bola slobodomyseľná ústava z r. 1815,ktorú cár 

Alexander z vlastných pohnútok kráľovstvu poľskému udelil. 
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Podľa tejto ústavy poľské kráľovstvo malo svoju vlastnú 

národnú vládu (senát), reprezentatívny systém (zákonodarný 

snem vo Varšave s právom verejných zasadaní), samosprávu, 

slobodnejšiu tlač, malo svoje vlastné národné vojsko a 

financie, jedným slovom, bolo štátom opravdivo 

samostatným, ústavným a slobodným a k veľkému cárstvu 

ruskému radšej personálnou úniou v osobe cára, ktorý bol 

spolu ústavným kráľom poľským, než takrečenou reálnou 

prináležiacim. Adam Czartoryski v takýchto pre budúcnosť 

Poľska mnohosľubných výhľadoch milerád zostal ministrom 

cára Alexandra, v tomto svojom postavení odhodlane vystúpil 

a pôsobil za tú i cárom Alexandrom schválenú ideu, aby 

mimo Poliakov aj ostatné ratolesti Slovanstva, menovite pod 

tlakom polmesiaca stonajúceho, pokroviteľstvom cára 

ruského a kráľa poľského napomáhané, podobnej národnej a 

politickej samostatnosti a slobody dosiahli a časom sťa 

samostatné obce do spolku samostatných štátov rusko-

poľských vstúpili. Toto bola idea velikánska, opravdivo 

slovanská, lebo nie k centralizácii, ale k federácii slovanských 

kmeňov smerovala. Hlavná však príčina bola podľa J. 

Palárika hrozný kontrast medzi cárstvom a kráľovstvom: vo 

velikánskom cárstve ruskom nevoľa a absolutizmus, v 

maličkom kráľovstve poľskom sloboda a ústavnosť! Aká to 

ohromná disproporcia a disharmónia! Cár, ktorý vo 

velikánskom Rusku celkom s neobmedzenou mocou vladáril, 

nemohol sa zdržať, aby sa v maličkom kráľovstve poľskom 

proti ústave kedy-tedy neprehrešil. Samovládny cár všetkých 

Rusov nemôže byť spolu dobrým ústavným kráľom 

slobodných občanov v maličkom štáte — to sa nezrovnáva! 

Tak sa stalo, že už sám cár Alexander často prehrešil sa proti 

svojmu vlastnému dieťaťu — ústave poľskej, zvlášť keď ho 

neskôr reakcia zo všetkých strán obkľúčila, takže naposledy i 

Adam Czartoryski z jeho priazne i z ministerstva vypadol a 

žil od tej doby ako súkromník vo Varšave. Ale ešte horšie 

bolo, keď po smrti Alexandra Mikuláš I., osobný nepriateľ 
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všetkého konštitucionalizmu, na trón nastúpil, ktorý 

mnohonásobne skracoval práva a slobody Poliakov, ústavou 

im zaručené. Pravdaže, aj Poliaci dopustili sa veľkých chýb; 

hrešené z jednej, hrešené i z druhej strany. Následok však bol 

krvavé povstanie Poliakov r. 1830 proti Rusom, ktorú to 

hroznú katastrofu ďalekozraký Adam Czartoryski a jeho 

strana (aristokratická) namáhala sa prekaziť, vystríhajúc vždy 

národ pred nerozvážnym prenáhlením; ale keď napriek tomu 

nastúpila, i on sám prinútený sa videl v osudnej dobe s 

národom svojím držať a dokončil život svoj sťa hlava 

emigrácie poľskej nedávno v Paríži. Jeho obavy vyplnili sa 

navlas: Poľsko následkom toho nešťastného povstania stratilo 

svoju samostatnosť a ústavu, stanúc sa podmanenou 

provinciou ruskou, v ktorej od tej doby ruskí cári celkom 

ľubovoľne panujú. Osudné toto povstanie bolo veľkým 

nešťastím nielen pre Poliakov, ale iste i pre celé Slovanstvo, 

bo ním na mnohé roky — bárs by nie aj storočia — 

pretrhnutá je niť politiky, opravdive slovanskej u dvoch 

najväčších kmeňov slovanských. Či konečne zmúdrejú v 

niečom Poliaci, a či terajší cár ruský Alexander II. bude 

chcieť a vedieť nadpriasť niť tam, kde pretrhnutá bola, to 

najbližšia budúcnosť dokáže. 

 

Najjasnejšie sa objavuje smer politiky slovanskej podľa 

J. Palárika, z náuky vzájomnosti vyplývajúcej, u Slovanov 

rakúskych počínajúc r. 1848, keď majú už teraz svoje verejné 

orgány, federalistické časopisy nielen v českom, poľskom a 

chorvátskom, ale aj v nemeckom jazyku. To istá vec je, že ak 

kedy v diplomacii európskej príde rad na otázku slovanskú, 

táto celkom ináč vyrovnaná bude, než sme to videli pri 

rozuzlení otázky talianskej. Slovanské kmene dobrovoľne 

nikdy neprivolia, tým menej spolupôsobiť budú k 

centralizácii, ako to Taliani učinili. Slovanské kmene, na 

svoju kmeňovitosť, na svoju zvláštnu národnú samostatnosť a 

slobodu žiarlivé, dobre vedia, že pri takej centralizácii i 
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kmeňovitosť i slobodu svoju žertvovať by museli, dobre 

vedia, že čím by viac v takom veľkom sústredenom štáte od 

spoločného strediska vlády vzdialené boli, tým menej svetla 

osvety, vzdelanosti, slobody a slávy by ich osvecovať, 

zohrievať a blažiť mohlo.   

 

Z týchto krátko načrtnutých zásad, ktoré podľa 

presvedčenia J. Palárika z pojmu vzájomnosti slovanskej 

vyplývajú, každý jednotlivý kmeň slovanský si môže odvodiť 

spôsob politiky, akú má sledovať. Každá politika, ktorá 

protiví sa týmto zásadám, je podľa môjho náhľadu 

neslovanská, nenárodná. Keďže ale posiaľ, následkom 

obmedzenia vzájomnosti slovanskej iba na literatúru, tieto 

zásady nie sú dosť vysvetlené a Slovanom boli viacej-menej 

neznáme, stalo sa, že často nastali všakové poblúdenia v ich 

národných a politických snahách. Také poblúdenie bolo 

napríklad u tých Slovanov, ktorí považovali sympatie k ruskej 

vláde u súkmeňovcov svojich oživovať a rozširovať za 

slovanskosť.  Tejto chyby sa dopustili mnohí, ináč 

vysokoučení a národu svojmu dobre prajúci mužovia nielen u 

Rusínov v Haliči, ale aj u nás Slovákov, Čechov, Srbov, 

Chorvátov a Slovincov. Prirodzená vec, že Poliaci, o takomto 

panslavizme nič vedieť nechcejúci, od strany tejto za 

nepriateľov vzájomnosti slovanskej, za separatistov - boli 

pokladaní za egoistov .  

 

A predsa toto nedorozumenie, ktoré nám tak veľmi 

škodilo, niektorí prihorliví apoštolovia vzájomnosti 

slovanskej podľa J. Palárika zapríčinili tým, že o sympatiách 

k Rusom ohnivo hovoriac, často nerozvážnych, alebo nie 

dosť určitých výrazov užívali, ako oni rozumejú tie sympatie 

v politickom zmysle. Tvrdil, že to nemôžeme tajiť pred 

svetom, že naša vzájomnosť slovanská aj ruský kmeň sťa 

najväčšiu ratolesť Slovanstva v sebe zaviera, ba z ohľadu 

literárneho obzvláštnu našu pozornosť a náklonnosť ruský 
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kmeň zasluhuje; v ohľade však politickom má sa rozdiel robiť 

medzi národom, rovno nám k slobode stvoreným a za ňou 

bažiacim, a medzi doterajším systémom vlády, vzájomnosti 

slovanskej najvýš odporným. Národ ruský láskou 

všeslovanskou objímame a jeho národnému vývinu a 

šľachetným snahám o občiansku a politickú slobodu zdaru 

prajeme a také v duchu opravdivej vzájomnosti slovanskej 

podporovať chceme. V tomto záležia sympatie naše k Rusom. 

 

Svet: Neľakaj sa nášho panslavizmu! 

 

Janko Palárik vyslovil toto: Neľakaj sa teda, svete, nášho 

panslavizmu! Nie je on nič iného, iba požadovanie toho, aby 

sa aj vzhľadom na Slovanov plnil ten zákon prirodzený, 

Kristom vyslovený: „Čo nechceš, aby ti iní činili, ani ty nečiň 

im.“ Proti tomuto panslavizmu inej pomoci niet, iba — 

spravodlivosť. Prislúžte teda Slovanom spravodlivosť, aby 

chránené boli práva civilizácie; doprajte Slovanom národný 

život a slobodu, a panslavizmu nášho nemáte sa čo obávať, 

lebo on, práva národov slovanských reklamujúc, také aj u 

druhých národov ctí a zabezpečené mať chce. Panslavizmus 

nie je nepriateľom druhých národov a ich slobody, ale, 

pravda, ich nadvlády, ktorú si nad národmi slovanskými 

osobujú. Opravdivého panslavizmu smer je čisto liberálny, bo 

každá nadvláda či fyzickej, či mravnej osoby nad druhou je 

účinok násilia a nasledovne bezprávie, utláčanie, otročenie, 

ktoré v ríši opravdivej slobody miesta mať nemôže! Jozef 

Vavrovič. 
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JÁN PALÁRIK – NASLEDOVATEĽ CYRILOMETODSKEJ 
TRADÍCIE 

JAN PALARIK - FOLLOWER OF CYRIL AND METHODIUS 
TRADITION 

 

Mária Mešťánková 

 

Abstrakt 

 

Ján Palárik po celý svoj  život aktívne bojoval za národné 

a sociálne práva slovenského národa. Úcta k cyrilo-metodskej 

tradícii patrí k jeho  neprehliadnuteľnej črte. Publicistickou 

činnosťou vytváral ucelenú koncepciu národného povedomia 

na základoch cyrilo-metodskej tradície. Nadšený slávnou 

minulosťou Slovákov v časoch pôsobenia Cyrila a Metoda, 

ktorí sú sa zaujímal o postavenie malých národov 

i náboženský život v Uhorsku. Presadzoval myšlienku 

samobytnosti každého slovanského národa, aby mali bez 

ohľadu na svoj počet alebo veľkosť územia právo na svojský, 

samostatný život. Ján Palárik považoval sv. Cyrila a Metoda 

za najväčších dobrodincov slovenského národa. 

 

Kľúčové slová 

 

Národ, kmeň slovanský, vzájomnosť, Uhorsko, 

budúcnosť, jednota 

 

Abstract 

 

Jan Palarik whole his life actively fought for a national 

and social rights of the Slovak nation. The tribute to Cyril and 

Methodius tradition belongs to his visible feature. By his 

publicity the complete conception of national awareness was 

formed and it was on the principles of Cyril and Methodius 

tradition. He was attracted by the famous history of Slovaks 
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during the period of acting of Cyril and Methodius; he was 

interested in a position of small nations and religious life in 

Hungary. He set out the idea of independence of each 

Slavonic nation, to have despite of their number and a size of 

their country the right for an independent life. Jan Palarik 

considered Cyril and Methodius as the biggest benefactors of 

the Slovak nation. 

 

Key words 

 

Nation, Slovak tribe, intercommunity, Hungary, future, 

union 

 

Úvod 

 

Napriek tomu, že sa individualizačné národné koncepcie 

v rámci Slovanstva presadili, zostáva myšlienka slovanskej 

vzájomnosti významnou platformou, ktorá určuje stratégiu 

spolupráce jednotlivých národno-emancipačných hnutí Slova-

nov. Jej postupné rozšírenie na sféru politiky načrtnuté 

Palárikom bolo  prirodzenou súčasťou rozvoja 

národotvorných  prístupov, ktoré hľadali zdroje svojej 

legitimity ako vo svojej kultúrnej špecifickosti, 

„kmeňovitosti", tak aj na prieniku spoločných záujmov. Tie 

im poskytla reinterpretovaná teória slovanskej vzájomnosti 

a jej doplnenie o jednotiaci rozmer občianskych cieľov. Nová 

škola pod ním chápala rozvoj politickej slobody a národnej 

rovnoprávnosti,
81

 čím špecifickým spôsobom nadviazala na 

Štúrovu myšlienku jednoty v mnohom a rozvinula ju.
82

 V jej 

odkaze teda osobitne pokračovala aj redakcia Slovenských 

novín so svojím politickým programom rešpektovania 

kultúrnej rôznorodosti pri zachovaní politicky jednotného 

                                                           
81

 PALÁRIK,J.: Za reč a práva ľudu. str.66-67 
82

 ŠTÚR,Ľ.: Reči a siate. str. 244 
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Uhorska. Ich zdôrazňovanie kultúrnej individuálnosti sa už 

neopieralo o Hegelovu schému dejinného vývoja, a tak sa 

predstava politického slavjanofilstva Štúrových 

nasledovateľov stala pre nich neakceptovateľná. Integračný 

multikulturalizmus Novej školy nachádzal jednotiaci prvok 

v uhorskom vlastenectve. Slovanská vzájomnosť sa aj z tohto 

dôvodu v ich náhľade koncentrovala na slobodnú politicko-

kultúrnu spoluprácu pri zachovaní osobitého charakteru 

jednotlivých národných spoločenstiev. Takto formulovaný 

multikulturalizmus sa stáva pilierom ich politickej aktivity, 

ktorá paralelne vyzdvihuje individuálny význam národnej 

kultúry pre uhorský občiansky národ. Cestu k takejto forme 

spoločenskej koexistencie, ktorá je založená na akceptovaní 

plurality a kultúrnej  rozmanitosti, hľadali reprezentanti 

Novej školy v neustálom propagovaní myšlienky občianskej 

rovnoprávnosti. Iba jej uplatňovanie im totiž umožňovalo for-

mulovať procedurálny, zákonný rámec práv tak, aby uznanie 

autonómnosti v kultúrnej oblasti národov zo strany štátu 

viedlo k upevneniu občianskej rovnosti všetkých obyvateľov 

monarchie a nakoniec aj k upevneniu politickej integrity 

Uhorska.
83

 

 

Ján Palárik: O vzájomnosti slovanskej
84

 

 

Akonáhle objavili sa Slovania v histórii, už ich vidíme na 

rozličné kmene podelených, rozličné kniežatstvá, vojvodstvá, 

slobodné obce a ríše bez všetkého medzi sebou spojenia 

zakladajúcich, ba často o nadvládu a panovanie medzi sebou 

kruté boje vedúcich a vzájomne sa podmaňujúcich alebo 

vykoreňujúcich. 

 

                                                           
83

 BARŠA,P.: Politická teorie multikulturalismu. str. 88 
84

 O vzájomnosti slovanskej. Úvahy politicko-literárne. Lipa, národný 

zábavník, Pešť, 1864 
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Síce obrátenie všetkých slovanských kmeňov na vieru 

kresťanskú a uvedenie u nich sv. Cyrilom a Metodom 

zostavenej azbuky a bohoslužby neomylne bolo by muselo 

kmene slovanské v ich duchovnom vývine a smere výdatne 

zblížiť medzi sebou. Tá istá viera a bohoslužba, tie isté 

záujmy a ústavy náboženské a cirkevné, ten istý cirkevný, v 

bohoslužbe i písme užívaný jazyk starosloviensky mali stať 

sa duchovným ich spojivom a časom snáď aj činiteľom 

úplného literárneho a politického zjednotenia. Ale na 

nešťastie u niektorých slovanských kmeňov, rímskemu a 

germánskemu vplyvu viac vystavených, menovite u nás 

Slovákov, Čechov, Poliakov, Chorvátov a iných, slovanská, 

sv. Cyrilom a Metodom pôvodne uvedená bohoslužba a s ňou 

aj cirkevný jazyk slovanský a azbuka, cudzím vplyvom 

vypudené, miesto latinskému obradu i jazyku museli 

popustiť. Škoda, že kniežatá týchto slovanských kmeňov, 

záujmy národa svojho i svoje vlastné v tom temnom veku 

pochopiť neznajúc, v prenasledovaní a vypudzovaní 

slovanskej bohoslužby a azbuky spojili sa s nepriateľmi 

Slovanstva. Slovanská bohoslužba a azbuka jedine u Rusov, 

Srbov a Bulharov útočište našla, kde všetkým možným 

útokom latiníkov a Nemcov víťazne odolávala a až posiaľ si 

svoje panovanie v cirkvi i v písme udržala. Tak rozpadlo sa 

Slovanstvo v ohľade náboženskom na rímskych katolíkov, 

čiže latiníkov a na pravoslávnych, a títo zase na zjednotených, 

nezjednotených a glagolitov.  

 

Náboženská a literárna rozorvanosť kmeňov slovanských 

bola na príčine, že odcudzili sa celkom jeden druhému, 

nemôžuc v tom veku duchovnej slepoty ani len pomyslieť na 

dajaké bratské zbližovanie medzi sebou v ohľade politickom, 

čoho prirodzený následok bol úplné ich osihotenie medzi 

sebou a konečné podľahnutie nadvláde cudzích národov, 

alebo úplné zmiznutie z dejišťa sveta.  
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Toto je asi kostra histórie Slovanstva až do nedávnych 

čias. Až počiatkom devätnásteho storočia, v ktorom duch 

osvety, slobody a národnosti mocne zavial celou Európou, 

počína sa nová, radostnejšia doba pre Slovanov. Smutnými 

osudmi a skúsenosťami minulých storočí poučení, cudzím 

jarmom, útlakom a hanou rozdráždení, vlastnou škodou 

zmúdrení, a dejepisnými bádaniami prebudení, odokrytím 

drahocenných starožitností a literárnych pomníkov 

slovanských osmelení, uverejnením krásnych národných 

piesní a povestí vábení, začali Slovania hlavy svoje hore 

dvíhať a obzerať sa po súkmeňovcoch svojich, začali seba 

samých, svoje kmene, nárečia a literatúry, svoje prednosti a 

nedostatky, svoje šťastie i nehody, svoju minulosť, 

prítomnosť a budúcnosť poznávať, čím ich predošlé udusené 

tušenie v to jasné povedomie prešlo, že oni všetci vlastne 

jednu rodinu, jeden na viac ratolestí a nárečí rozvetvený 

národ tvoria a jednaké národné záujmy a potreby, jednakú 

národnú misiu v histórii človečenstva vykonať majú. Z tohto 

prebudeného citu a povedomia spoločných národných 

záujmov a potrieb zrodila sa u nich tzv. vzájomnosť 

slovanská. Slovania spočítali sa a zistili, že sú oni 

najpočetnejší, najväčší národ v Európe; hľadali sa na 

zemeguli a videli, že oni v kompaktných velikánskych 

masách väčšiu polovicu celej Európy obývajú, porovnali sa s 

druhými susednými národmi a presvedčili sa o svojej fyzickej 

prevahe, poznajúc pri tomto porovnaní, že len ich 

roztrieštenosť a neznášanlivosť náboženská, literárna a 

politická príčinou bola ich doterajšieho hlbokého uníženia, 

otroctva a slabosti fyzickej i mravnej. Toto poznanie 

prebudilo u nich ten ľudskému srdcu prirodzený cit, že 

silnejší slabšiemu podlieha, alebo za ním zaostáva, mravne ho 

vyzývajúc, aby hľadel pozbaviť sa tejto uníženosti, ktorá je 

preňho potupná a človeka — národa nehodná. Tieto duchom 

času ešte viac oživované myšlienky a city naplnili ich tichou 

túžbou po vzájomnej láske, dôvere a zbližovaní sa jedného 
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kmeňa s druhým, aby, keď už je raz národ zovnútorne 

roztrhaný a rozdrobený, aspoň v národných citoch a túžbach 

boli jedno. 

 

Ako každá veľká, národy preporodzujúca myšlienka, tak 

i táto idea vzájomnosti slovanskej našla svojich zástupcov a 

zvelebovateľov, ktorí jej vo vede, v básnictve a v živote silný 

výraz dali a ňou jednotlivé kmene slovanské k novému životu 

oduševnili. Medzitým, ako náš nesmrteľný Kollár, tento 

nadšený zvelebovateľ vzájomnosti slovanskej, píše, duch času 

a pocit národných potrieb môže sa u jedného kmeňa pre rôzne 

okolnosti prv prebudiť a silnejšie vyraziť ako u druhého. Kto 

už niečo má, alebo aspoň mať sa domnieva, ten uspokojuje sa 

obyčajne tým, čo má, netúžiac zveličiť sa; kto ale nič nemá, 

ten žiada si mnoho, žiada všetko. My Slováci v Uhrách sme 

posiaľ nič nemali v národnej literatúre a najviac sme 

vystavení boli odnárodňovaniu; preto sme aj boli prví, ktorí 

sme ramená k objatiu všetkých ostatných Slovanov vystreli.  

 

Po Slovákoch nasledujú v tomto smere Rusi, Česi, 

Chorváti, Srbi a Slovinci, ktorí všetci majú výtečných 

básnikov, vzdelávateľov vedy slovanskej a politikov ideou 

vzájomnosti slovanskej nadchnutých. 

 

Táto nová, svojím spôsobom pôvodná a len slovanským 

kmeňom vlastná idea vzájomnosti za krátky čas zázraky 

tvorila v národnom vývine Slovanstva. Ona jednotlivé kmene 

slovanské, ktoré pod tlakom cudzieho živlu a jarma už-už 

umierali, z tisícročnej letargie prebudila. Jej blahodarným 

pôsobením vznikali u všetkých kmeňov slovanských nové 

časopisy, zakladali sa národné literárne spolky, matice, 

jednoty, školy, divadlá a nastala literárna činnosť nikdy 

predtým nevídaná. Učenci slovanskí vzájomnosťou touto 

hnaní cestovali k svojim bližším i ďalším súkmeňovcom, 

oboznamovali sa s ich nárečím a literatúrou, nadväzovali 
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bratské styky a literárne spojenia s nimi, svoje literárne plody, 

knihy, spisy, časopisy navzájom si zasielajúc. Pôsobením 

idey vzájomnosti slovanskej vznikali katedry reči a literatúry 

slovanskej na vysokých školách a všeučilištiach v Prahe, vo 

Viedni, v Lipsku, v Berlíne a v Paríži, a v Rusku na štyroch 

hlavných univerzitách, z ktorých vyšli noví vzdelávatelia 

vedy slovanskej, básnici, politici a apoštoli vzájomnosti 

slovanskej. 

 

Následkom týchto trudov jazykovedných a literárnych 

čistili sa slovanské nárečia od všakových špín, prílepkov a 

spotvorenín cudzoživelných, snažiac sa podržať si jedine to, 

čo je čistoslovanské, a zbližujúc sa v slovnom spojení, v 

pravopise a v gramatických formách jedno s druhým; jedným 

slovom, medzi rôznymi kmeňmi slovanskými zjavila sa zrazu 

snaha nikdy predtým neslýchaná, snaha centripetálna, k 

jednote národnej smerujúca, snaha všeslovanská. Jedine 

poľský kmeň touto novou náukou vzájomnosti slovanskej, až 

na niektoré výnimky, zostal posiaľ nepreniknutý, ba staval sa 

vôbec na odpor snahám všeslovanským, spájajúc sa často aj s 

nepriateľmi a utlačovateľmi druhých slovanských kmeňov. 

 

Prehovoriť chcem najprv o ohraničení vzájomnosti 

slovanskej na literatúru. Možno, že Kollár ešte netrúfal si 

otvorene vysloviť, čo v srdci cítil, a za dobré uznal obmedziť 

vzájomnosť slovanskú iba na literatúru rozličných kmeňov 

slovanských. Podľa teórie jeho vzájomnosť slovanská záleží 

„vo vzájomnom kupovaní a čítaní spisov a kníh vo všetkých 

(rozumej štyroch) nárečiach slovanských vydávaných“, t. j. 

vo vzájomnom podporovaní a zvelebovaní literatúry štyroch 

hlavných slovanských kmeňov. „Nezáleží ona teda — tak 

píše Kollár — v snažení slovanských kmeňov o nejaké 

politické zjednotenie, z čoho by iba rozbroje, zmätky a 

nešťastia mohli vzniknúť. Literárna vzájomnosť Slovanov 
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môže aj tam byť, kde sú oni pod rozličnými berlami, na viac 

štátov, krajín, kniežatstiev a slobodných obcí rozdelení.  

 

Že vzájomnosť slovanská nezáleží len v „kupovaní a 

čítaní spisov a kníh slovanských“, ako to Kollár učí, toho živý 

dôkaz bol Slovanský sjazd v Prahe r. 1848 a iné politické 

udalosti, menovite u Slovanov uhorských. Od toho času je 

ona oživujúcim duchom politických časopisov slovanských a 

ozýva sa už aj v národných zhromaždeniach, v snemovniach a 

inde. 

 

Z toho vidieť, že ohraničenie vzájomnosti slovanskej iba 

na literatúru je mystifikácia akási, ktorá snáď spočiatku 

potrebná bola, teraz však zbytočná, ba v mnohých ohľadoch 

nám samým škodlivá je. Zbytočná preto, lebo už celý svet 

vie, že vzájomnosť slovanská nielen na reč a literatúru, ale aj 

na politiku sa rozprestiera; škodlivá preto, lebo práve 

utajovaním našich opravdivých, prirodzených a nasledovne 

spravodlivých národných snáh podozrenie na seba 

uvaľujeme, akoby sme niečo hriešneho, nesprávneho, 

všeobecnej slobode a civilizácii záhubou hroziaceho 

zamýšľali. Ale škodlivá po druhé aj preto, lebo mystifikujúc 

pred sebou i pred svetom, v čom vlastne vzájomnosť 

slovanská záleží, sami potom nevieme, čo vlastne chceme, a v 

nedostatku jasného povedomia spoločného nášho cieľa a 

vedúcich k nemu prostriedkov, v nedostatku spoločného 

dorozumenia, len tak v tmách kdesi-čosi mátame a často na 

krivé cesty uchvátení bývame. 

 

Nie teda k zjednoteniu všetkých slovanských kmeňov 

pod jednou vládou, nie k založeniu jednej velikánskej ríše, 

ako nám to protivníci naši nadhadzujú, ale len k tomu smeruje 

vzájomnosť slovanská, aby každý jednotlivý kmeň pod 

svojou zvláštnou vládou čím väčšej národnej samostatnosti, 

samosprávy a slobody si dobýval alebo zvláštnu samostatnú a 
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slobodnú obec s druhými rovnako samostatnými a 

slobodnými obcami slovanskými nijakým iným, iba 

dobrovoľným zväzkom vzájomnej lásky, potrebu nanajvýš 

národného spolčovania obsahujúcim, spojenú tvoril. Smer 

politiky tejto zjavne z vyššie uvedeného pojmu vzájomnosti 

slovanskej vyplýva.  

 

  Nie, žiaden kmeň slovanský nechce stratiť svoju 

samostatnosť, nechce byť od druhého kmeňa slovanského 

pohltnutý alebo ujarmený a len natoľko chce mať spolky s 

druhým kmeňom, nakoľko tieto jeho zvláštnej kmeňovitosti a 

národnej samostatnosti nielen nebezpečenstvom nehrozia, ale 

takú aj vzájomne napomáhať a proti vnútorným i vonkajším 

nepriateľom garantovať súce sú. Nie teda centralizácia, ale 

spolčovanie možné je medzi Slovanmi a len toto posledné 

kmene slovanské zosilniť a oblažiť môže. Nie jeden 

sústredený veľký štát slovanský, ale toľko samostatných a 

slobodných štátov slovanských, koľko vyvinutých kmeňov, je 

cieľom politiky z náuky o vzájomnosti slovanskej 

vyplývajúcej. A týchto samostatných a slobodných štátov 

slovanských spojivo jedine možné a prospešné podľa môjho 

náhľadu je: jeden za všetkých a všetci za jedného, čiže 

národné spolčovanie. 

 

Najjasnejšie ale objavuje sa smer politiky slovanskej, z 

náuky vzájomnosti vyplývajúcej, u Slovanov rakúskych 

počínajúc r. 1848, keď majú už teraz svoje verejné orgány, 

federalistické časopisy nielen v českom, poľskom a 

chorvátskom, ale aj v nemeckom jazyku. To istá vec je, že ak 

kedy v diplomacii európskej príde rad na otázku slovanskú, 

táto celkom ináč vyrovnaná bude, než sme to videli pri 

rozuzlení otázky talianskej. Slovanské kmene dobrovoľne 

nikdy neprivolia, tým menej spolupôsobiť budú k 

centralizácii, ako to Taliani učinili. Slovanské kmene, na 

svoju kmeňovitosť, na svoju zvláštnu národnú samostatnosť a 
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slobodu žiarlivé, dobre vedia, že pri takej centralizácii i 

kmeňovitosť i slobodu svoju žertvovať by museli, dobre 

vedia, že čím by viac v takom veľkom sústredenom štáte od 

spoločného strediska vlády vzdialené boli, tým menej svetla 

osvety, vzdelanosti, slobody a slávy by ich osvecovať, 

zohrievať a blažiť mohlo. A konečne veľký sústredený štát — 

aspoň história to dokazuje — jedine pri absolutizme udržať sa 

môže. Preto podľa môjho náhľadu ústavná sloboda ani u 

Francúzov, ani u Talianov, ani u Germánov budúcnosti nemá 

práve preto, lebo národy tieto alebo už sústredené alebo aspoň 

k sústredeniu svojmu sú náchylné. Naproti tomu velikánsky 

národ slovanský už mocou svojho rozvetvenia na rozličné 

vyvinuté kmene pravdepodobne nie k centralizácii, ale 

nanajvýš k federácii smeruje, a práve preto on jedine zdá sa 

byť povolaný rovnoprávnosť a slobodu národov v Európe 

zachrániť a ustáliť. A v tomto spočíva veľkosť a vznešenosť 

historickej úlohy, ktorú Slovania v dejinách človečenstva 

vykonať majú: 

My, co jiní dokázali, známe, 

než to skryto přede jinými, 

co my v knize lidstva býti máme. 

(Kollár) 

Z týchto krátko načrtnutých zásad, ktoré podľa môjho 

presvedčenia z pojmu vzájomnosti slovanskej vyplývajú, 

každý jednotlivý kmeň slovanský odvodiť si môže spôsob 

politiky, akú má sledovať. Každá politika, ktorá protiví sa 

týmto zásadám, je podľa môjho náhľadu neslovanská, 

nenárodná. Keďže ale posiaľ, následkom obmedzenia 

vzájomnosti slovanskej iba na literatúru, zásady tieto nie sú 

dosť vysvetlené a Slovanom viacej-menej neznáme boli, stalo 

sa, že často všakové poblúdenia v ich národných a politických 

snahách nastali. Také poblúdenie bolo napríklad tých 

Slovanov, ktorí sympatie k ruskej vláde u súkmeňovcov 

svojich oživovať a rozširovať za slovanskosť považovali. 



CYRILOMETODSKÍ NASLEDOVNÍCI – HAULIK, MOYSES, PALÁRIK 

Strana | 108 

 

Chyby tejto dopustili sa mnohí, ináč vysoko učení a národu 

svojmu dobre prajúci mužovia nielen u Rusínov v Haliči, ale 

aj u nás Slovákov, Čechov, Srbov, Chorvátov a Slovincov. 

Prirodzená vec, že Poliaci, o takomto panslavizme nič vedieť 

nechcú, od strany tejto za nepriateľov vzájomnosti 

slovanskej, za separatistov, za egoistov boli pokladaní. 

Naproti tomu Poliaci, v takom panslavizme svoju skazu 

vidiac, hotoví boli priateliť sa radšej s Maďarmi, s Turkami a 

Francúzmi, ako so Slovanmi, ba r. 1848 a 1854 proti týmto na 

strane Maďarov, Turkov a Francúzov bojovali.
85

Ako poľské 

časopisectvo kmeňov slovanských v najnovších časoch 

vystupovalo a s nepriateľmi Slovanstva do jedného mecha 

dulo, je vôbec známe. Poliaci totiž pod panslavizmom nič 

iného iba zjednotenie všetkých slovanských kmeňov pod 

protektorstvom, respektíve pod absolutistickou berlou cárov 

moskovských rozumeli. Tak vinou niektorých, vzájomnosť 

slovanskú nesprávne ponímajúcich Slovanov, rozšírila sa po 

celej Európe chybná mienka o politickom panslavizme v tom 

zmysle, akoby snahy Slovanov skutočne k centralizácii ruskej 

smerovali. Tak stalo sa, že druhé, menovite s nami susediace 

národy aj v tých slobodomyseľnejších a najnevinnejších 

národných snahách strašidlo domnelého panslavizmu vetriac, 

všemožné, často nepremožiteľné prekážky nám v cestu kládli.  

 

A predsa toto nedorozumenie, ktoré nám tak veľmi 

škodilo, niektorí prihorliví apoštolovia vzájomnosti 

slovanskej zapríčinili tým, že o sympatiách k Rusom ohnivo 

                                                           

85
 Naproti tomu Poliaci… r. 1848 a 1854 proti týmto na strane 

Maďarov, Turkov a Francúzov bojovali… — narážka sa týka boja poľskej 

légie po boku maďarských revolučných vojsk r. 1848 a kozáckeho pluku 

na čele s agentom Czartoryského Michalom Czajkouskim, ktorý sa za 

rusko-tureckej vojny (r. 1854) utvoril na tureckej strane, podporovanej 

Francúzskom a Anglickom 
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hovoriac, často nerozvážnych, alebo nie dosť určitých 

výrazov užívali, ako oni tie sympatie v politickom zmysle 

rozumejú. Lebo to nemôžeme tajiť pred svetom, že naša 

vzájomnosť slovanská aj ruský kmeň sťa najväčšiu ratolesť 

Slovanstva v sebe zaviera, ba z ohľadu literárneho zvláštnu 

našu pozornosť a náklonnosť ruský kmeň zasluhuje; v ohľade 

však politickom má sa rozdiel robiť medzi národom, rovno 

nám k slobode stvoreným a za ňou bažiacim, a medzi 

doterajším systémom vlády, vzájomnosti slovanskej nanajvýš 

odporným. Národ ruský láskou všeslovanskou objímame a 

jeho národnému vývinu a šľachetným snahám o občiansku a 

politickú slobodu zdaru prajeme a také v duchu opravdivej 

vzájomnosti slovanskej podporovať chceme. V tomto záležia 

sympatie naše k Rusom. 

 

Neľakaj sa teda, svete, nášho panslavizmu! Nie je on nič 

iného, iba požadovanie toho, aby sa aj vzhľadom na Slovanov 

plnil ten zákon prirodzený, Kristom vyslovený: „Čo nechceš, 

aby ti iní činili, ani ty nečiň im.“ Proti tomuto panslavizmu 

inej pomoci niet, iba — spravodlivosť. Prislúžte teda 

Slovanom spravodlivosť, aby chránené boli práva civilizácie; 

doprajte Slovanom národný život a slobodu, a panslavizmu 

nášho nemáte sa čo obávať, lebo on, práva národov 

slovanských reklamujúc, také aj u druhých národov ctí a 

zabezpečené mať chce. Panslavizmus nie je nepriateľom 

druhých národov a ich slobody, ale, pravda, ich nadvlády, 

ktorú si nad národmi slovanskými osobujú. Opravdivého 

panslavizmu smer je čisto liberálny, bo každá nadvláda či 

fyzickej, či mravnej osoby nad druhou je účinok násilia a 

nasledovne bezprávie, utláčanie, otročenie, ktoré v ríši 

opravdivej slobody miesta mať nemôže! 
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Záver 

 

Idea slovanskej vzájomnosti v liberálnom prístupe Novej 

školy vychádzala z princípov partikularizmu a heterogenity, 

prospešných pri slobodnom vývoji povedomia národnej 

individuality a celkového charakteru spoločnosti. Z tohto 

dôvodu sa ťažisko politickej činnosti Novej školy nachádza 

primárne v rovine úsilia o rozvoj vlastnej národnej identity, 

ktorej zreteľnejšie kontúry rozširovali zároveň aj možnosti 

rastu občianskeho povedomia ako legitímneho prostriedku na 

získanie základných politických schopnosti a politickej 

dôležitosti. Tento predpoklad sa odráža aj na úvahách 

o význame slovanskej vzájomnosti a stáva sa cieľom nielen 

Novej školy a jej zakladateľov J.Palárika, J.N.Bobulu, 

J.Mallého a ďalších na strane Slovákov, ale nachádza 

zástancov aj v radoch napr. českých mysliteľov tej doby, 

akými boli K.H.Borovský, F.Palacký či Rieger. Slovanská 

vzájomnosť tak začala nadobúdať nový občiansko-národný 

charakter, ktorý výrazným spôsobom determinoval politické 

ciele a vízie slovanských národov v Rakúsko-uhorskej 

monarchii. Ich novým horizontom sa tak stáva dobrovoľná 

spolupráca založená na ideách občianskej a kultúrnej rovno-

právnosti, ktorá tenduje k federalizovanému usporiadaniu 

štátu ako najvhodnejšiemu usporiadaniu multikultúrnej 

spoločnosti monarchie. 
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OSLAVY 1100. VÝROČIA PRÍCHODU  SVÄTÝCH CYRILA 
A METODA NA VEĽKÚ MORAVU A ICH ODRAZ NA 

SLOVENSKU 
CELEBRATION OF 1100TH ANNIVERSARY  OF 

ARRIVING ST. CYRIL AND METHODIUS TO THE GREAT 
MORAVA AND THEIR REFLECTION IN SLOVAKIA 

 
Lenka Pavlíková 

 

Abstrakt 

 

Ústava Československej socialistickej republiky z 11. 

júla 1960 právne určovala rámec postavenia Katolíckej cirkvi 

na Slovensku v roku 1963, kedy sa konali spomienkové 

oslavy 1100. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú 

Moravu. 

 

Kľúčové slová 

 

Katolícka cirkev, oslavy 1.100. výročia príchodu sv. 

Cyrila a Metoda, komunizmus, Československá socialistická 

republika, ústava 

 

Abstract 

 

The constitution of the Czechoslovak Socialistic 

Republic from 11 July 1960 stated position of catholic church 

in Slovakia in 1963, when  memorial celebrations of the 

1100
th

 anniversary of coming Cyril and Methodius to Great 

Morava were held. 
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Právny rámec postavenia Katolíckej cirkvi na Slovensku 

v roku 1963, kedy sa oslavy 1100. výročia príchodu Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu konali, do veľkej miery 

ovplyvnili zákony, prijaté v predchádzajúcom období ako aj 

novoprijatá ústava. Ústava z 11. júla 1960  totiž deklarovala, 

že „celá kultúrna politika v Československu, rozvoj vzdelania, 

výchova a vyučovanie sa vedú v duchu vedeckého svetového 

názoru, marxizmu-leninizmu a v úzkom spojení so životom a 

prácou ľudu.“
86

 Článok 32 ústavy prizvukuje, že „sloboda 

vyznania je zaručená. Každý môže vyznávať akúkoľvek 

náboženskú vieru, alebo byť bez vyznania, aj vykonávať 

náboženské úkony, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom.“ 

Zároveň však upozorňuje, že „náboženská viera alebo 

presvedčenie nemôže byť dôvodom pre to, aby niekto 

odopieral plniť občiansku povinnosť, ktorá je mu uložená 

zákonom.“
87

 

  

Tento základný rámec  fungovania a postavenia 

katolíckej cirkvi (a nielen jej) v roku 1960 načrtnutý ústavou 

ovplyvňovali mnohé zákony a nariadenia prijaté 

v predchádzajúcom období. Ide predovšetkým o zákon č. 

218/1949 Sb. , ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 1949, 

ktorým sa štát zaviazal poskytovať „osobné požitky 

                                                           

* Mgr. Lenka Pavlíková, MV SR Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 

811 04 Bratislava.  
86

 Zákon 100/1960 Sb. Ústava Československej socialistickej republiky, 

prvá hlava, článok16. 
87 

Zákon 100/1960 Sb. Ústava Československej socialistickej republiky, 

druhá hlava, článok 32. 
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duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia 

so štátnym súhlasom v duchovnej správe, v cirkevnej 

administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných.“ 

Štátny súhlas pritom mohli získať duchovní, ktorí „sú 

československými štátnymi občanmi, sú štátne spoľahliví a 

bezúhonní a splňujú aj inak všeobecné podmienky pre prijatie 

do štátnej služby“. Štátny súhlas bol zároveň aj podmienkou 

pre výkon duchovnej a kazateľskej  činnosti a mal 

predchádzať každej voľbe a vymenovaniu. Príslušný cirkevný 

orgán mal povinnosť písomne ho žiadať od príslušného 

Krajského národného výboru, od Štátneho úradu pre veci 

cirkevné, resp. Slovenského úradu pre veci cirkevné, alebo od 

vlády podľa významu duchovnej funkcie.
88

 Predpokladom 

výkonu duchovnej činnosti bolo popri štátnom súhlase aj 

zloženie sľubu vernosti.
89

 

  

                                                           
88 

218/1949 Sb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a 

náboženských spoločností štátom, § 1, §2, §7.  
89 

Sľub znel: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný 

Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že 

nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. 

Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje 

povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa 

svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu." Tento 

sľub skladajú pomocní duchovní a duchovní I. stupnice do rúk predsedu 

okresného národného výboru, duchovní II. stupnice do rúk predsedu 

krajského národného výboru, duchovní III. stupnice do rúk ministra, 

povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci a duchovní IV. 

stupnice do rúk predsedu vlády. Vládne nariadenie č. 219/1949 Sb. 

o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi, §19. Obchádzanie 

zákona a zvýšenie kontroly nad cirkvami sa štát pokúsil riešiť zákonom č. 

86/1950, ktorý sa týkal marenia štátneho dozoru nad cirkvami a 

náboženskými spoločnosťami (platil do r. 1961), podľa ktorého mohol byť 

odsúdený napríklad ten, kto bude vykonávať duchovnú činnosť „bez 

štátneho súhlasu“, kto bude vykonávať duchovnú činnosť "na mieste, pre 

ktoré nebol ustanovený so štátnym súhlasom", alebo ten, „kto bez 

štátneho súhlasu ustanoví iného k výkonu duchovnej činnosti v cirkvi.“ 
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Na zákony  č. 217/1949 Sb.  a 218/1949 Sb.  

nadväzovalo a konkretizovalo ich päť vládnych nariadení o 

hospodárskom zabezpečení jednotlivých cirkví a 

náboženských spoločností, prijatých 18. októbra 1949. Bolo 

to nariadenie č. 219/1949 Sb.  o hospodárskom zabezpečení 

rímskokatolíckej cirkvi štátom, č. 220/1949 Sb.  o 

hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom, č. 

221/1949 Sb.  o hospodárskom zabezpečení evanjelických 

cirkví štátom, ďalej č. 222/1949 Sb.  o hospodárskom 

zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom a č. 223/1949 Sb.  o 

hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom. 

 

Vládne nariadenie 219/1949 okrem iného definovalo 

duchovných ako zamestnancov cirkvi, ale paradoxne mzdové 

náklady mal znášať štát. Okrem vyššie spomenutých 

ustanovení tohto nariadenia bol závažný aj prechod 

patronátneho práva na štát.
90

Tieto opatrenia nadväzovali na 

                                                           

90 Na štát prechádza patronát nad rímskokatolíckymi kostolmi, obročiami 

a inými cirkevnými ústavmi, vykonávaný dosiaľ verejnými fondmi a 

základinami, obcami, okresmi, krajmi a ostatnými verejnoprávnymi 

korporáciami, ďalej patronát viaznuci na majetku, na ktorý sa vzťahujú 

zákony zo dňa 18. apríla 1919, č. 215 Sb., o zabraní veľkého majetku 

pozemkového, zo dňa 11. júla 1947, č. 142 Sb., o revízii prvej 

pozemkovej reformy, zo dňa 21. marca 1948, č. 46 Sb., o novej 

pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva na poľnohospodársku a 

lesnú pôdu), dekrét prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o 

konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku, 

nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb. 

n. SNR., o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho 

majetku a dekrét prezidenta republiky zo dňa 25. októbra 1945, č. 108 Sb., 

o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, ako aj 

iný verejný a súkromný patronát. Štát vykonáva patronát tak, že 

prezentuje príslušnému ordinárovi vhodných uchádzačov na uprázdnené 

obročia. Konkurzy na uprázdnené obročia vypisuje príslušné konzistórium 

vždy v najbližšom čísle Vestníka katolíckeho duchovenstva. Konzistórium 

predloží štátu žiadosti všetkých uchádzačov a v predkladacej správe 

označí uchádzačov, ktorých nepokladá za spôsobilých na prezentáciu. 
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opatrenia prijaté už skôr, ako napríklad: poštátnenie školstva, 

konfiškácia cirkevného majetku, likvidácia cirkevných 

a náboženských spolkov, obmedzenia a koncentrácia 

cirkevnej tlače, poštátnenie cirkevných nakladateľstiev, zákaz 

peňažných zbierok, povinné predkladanie pastierskych listov, 

inštrukcií, obežníkov a tlačív pre kňazov i veriacich 

k predbežnému schváleniu na národné výbory. V takýchto 

pomeroch sa nachádzala katolícka cirkev, keď nadchádzalo 

1100. výročie príchodu slovenských vierozvestov. 

  

Príchod svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu  

nemožno vnímať ako udalosť s obmedzeným teritoriálnym 

významom, či dosahom, ale práve naopak, je nutné zdôrazniť  

medzinárodný charakter tohto výročia.
91

 Výrazne sa o takéto 

vnímanie tohto jubilea pričinila aj medzinárodná organizácia 

UNESCO, „ktorá zaradila cyrilo-metodské jubileum 

do zoznamu svetových výročí a roky 1963 – 1964 vyhlásila za 

jubilejné roky svetového významu“, čím poukázala na 

skutočnosť, „že misia svätých Cyrila a Metoda na Veľkej 

Morave mala hlboké kultúrne, náboženské a cirkevno-

politické dôsledky nielen pre obyvateľov Veľkej Moravy, ale 

                                                                                                                        

Zamietavé stanovisko treba riadne odôvodniť dôvodmi, ktoré nie sú v 

rozpore s právnym poriadkom Československej republiky. Z uchádzačov, 

ktorí neboli dôvodne zamietnutí, prezentuje štát toho, ktorého uzná za 

najspôsobilejšieho. Príslušný ordinár je povinný udeliť prezentovanému 

cirkevný úrad do 14 dní odo dňa prezentovania. Ak neurobí tak v určenej 

lehote, platí, že prezentovanému bol úrad udelený. Všetky záväzky 

prispievať na účely cirkvi, jej zložiek, komunít, ústavov, základín, 

kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo iné právne 

dôvody alebo dlhoročné zvyklosti zanikajú. Vládne nariadenie č. 

219/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi, § 29, 

§30, §31. 
91

 Archív Trnavskej arcidiecézy (ATA), Zápisnica z rekolekcie 

rímskokatolíckych kňazov Trnavského dekanátu, 25. apríl 1963. 
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pre celé Slovanstvo. Preto si toto jubileum pripomínali všetky 

slovanské národy a s nimi i celý kultúrny svet.“
92

 

 

Masívne a veľkolepé oslavy za účasti príslušníkov 

viacerých národností a vzácnych hostí sa konali vo viacerých 

štátoch Spojených štátov amerických a Kanady; ich 

hýbateľmi boli predovšetkým Andrej Grutka, Teodor Kojiš, 

Miloš Mlynarovič a ďalší. Oslavy spočívali predovšetkým v 

celebrovaní slávnostných svätých omší, počas ktorých odzneli 

homílie venované životu a dielu Cyrila a Metoda. 

Zorganizované boli tiež viac či menej honosné bankety, 

recepcie a záhradné posedenia, počas ktorých vystúpilo 

množstvo umelcov, ktorí spevom, tancom či recitovaním diel 

zameraných na život a dielo Cyrila a Metoda, pripravili 

zúčastneným „festival slovanskej kultúry“. Oslavy sa konali 

tiež v Južnej Amerike, Austrálii, vo Francúzsku, Belgicku, v 

Británii, Nemecku či v Rakúsku a boli vnímané ako 

„najlepšia príležitosť šíriť správy o Slovensku; je to veľké 

cyrilo-metodské jubileum, ktoré vás na to zaväzuje, ale 

i smutné postavenie vášho národa za Železnou oponou.”
93

 

  

Po vzore mnohých zahraničných krajín sa očakávalo 

slávnostné pripomenutie si tejto významnej udalosti aj na 

Slovensku. Biskup Lazík sa nazdával, že „toto posvätné 

jubileum všade bude oslávené dôstojne a s pravou 

zbožnosťou, pretože cez 1100 rokov sme si zachovali posvätné 

dedičstvo našich svätých apoštolov a oslava 1100 výročia ich 

príchodu má nás upevniť v živote,  v duchu kresťanskej lásky, 

pokoja a mieru.“
94

 

                                                           
92 

Kružliak, I.: Cyrilo-metodský kult u Slovákov. Dlhá cesta k slovenskej 

provincii. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003, ISBN 80-7165-

426-4. Str. 121.  
93

 Filadelfský arcibiskup Ján Krol hodnotí cyrilo-metodské jubileum. 

Kružliak, ref. 7, str. 153. 
94

 ATA, Obežník č. III/1963, 11. február 1963, str. 2 (Lazík) 
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Pri príležitosti  1100. výročia zahájenia apoštolátu sv. 

Cyrila a Metoda vydal 11. mája 1963 pápež Ján XXIII. 

apoštolský list nazvaný Magnifici eventus (Veľkolepá 

udalosť), určený veriacim slovanských krajín. V tomto liste 

vyjadruje pápež prianie, aby sa zlepšil život slovanských 

národov, predovšetkým v náboženskej oblasti. Ďalej sa 

nazdáva, že „ v slovanských krajinách sa znevažujú vznešené 

nadprirodzené statky, ktoré sú slávnym dedičstvom po 

predkoch týchto ušľachtilých národov.“ Ján XXIII. prejavil 

ľútosť aj nad tým, že „ je pošliapavané to, čo by malo byť vo 

veľkej úcte a čo by malo byť milované, ale dúfa, že zmýšľanie 

tých, ktorí vládnu, sa zlepší a že víchrica prejde v mierny 

vánok.“
95

 

  

Už v čase príprav na oslavy vydali niektorí ordinári 

úpravu usmerňujúcu prípravu kňazov i veriacich na oslavy 

jubilea. Predovšetkým kňazi mali zamerať obsah  svojich 

kázní na život Cyrila a Metoda a vysvetľovať ich misiu: 

„...vyzývam preto dôstojné duchovenstvo, aby v tomto 

jubilejnom roku v svojich kázňach častejšie venovali 

pozornosť tomuto výročiu, poukázalo na ťažkú misionársku 

prácu a na veľké zásluhy solúnskych bratov, ktorí tým, 

čo hlásali Kristovo (slovo L. P.) boli aj poslami lásky 

a mieru. Najmä tieto pamätné cyrilo-metodské dni treba 

využiť k oslave jubilea. 14. február je dňom úmrtia svätého 

Cyrila. V nasledujúcu nedeľu 17. februára v kázni treba 

pripomenúť mimoriadnu obetavosť a horlivosť mladšieho 

z dvoch svätých bratov. Ako vysoko si svätá Cirkev vážila 

jeho apoštolskú prácu, dala najavo pri jeho okázalom 

pohrebe, keď sám pápež prepustil jemu svoju hrobku 

v bazilike svätého Klementa. Na 6. apríla pripadá pamiatka 
                                                           
95 

MV SR Štátny archív v Košiciach, f. Východoslovenský krajský 

národný výbor, Odbor školstva a kultúry 1963, š. 210. Prehľad 

zahraničných cirkevných správ č. 14/1963. Apoštolský list Jána XXIII. 

Slovanom. 
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svätého Metoda. T. r. nasledujúci deň 7. apríla je Kvetná 

nedeľa, a preto aspoň popoludňajšiu pobožnosť treba 

zamerať a venovať úcte svätého Metoda.“
96

 

 

Činnosti solúnskych bratov venovali pozornosť aj 

biskupi a ordinári ČSSR, ktorí 11. júna 1963 vydali pastiersky 

list, v ktorom uviedli: „... tohto roku slávime veľmi vzácne 

jubileum...preto je namieste, aby sme najmä v tomto 

jubilejnom roku prejavili našu vďačnosť a úctu našim svätým 

apoštolom. Od príchodu svätého Cyrila a Metoda k nám 

uplynulo už 1100 rokov. Je to veľmi dlhá doba, ale ani táto 

veľká časová vzdialenosť nemohla zabrániť jedinečné životné 

dielo týchto svätcov... Pripomeňme si teraz, že najmä naše 

národy, u ktorých strávili najviac rokov svojej apoštolskej 

práce, sú povinné chovať sa k nim so zvláštnou vďačnosťou 

a úctou. Túto vďaku a úctu majú preukazovať a dokazovať 

predovšetkým vernosťou k ich odkazu. Odkaz svätých bratov 

v sebe zahrňuje vernosť k cirkvi Kristovej, vernosť a lásku 

k svojmu ľudu, národu a vlasti, lásku a priateľstvo voči iným 

národom. Túto všetko objímajúcu lásku praktizovali a hlásali 

cez celý svoj život. Putujme v duchu k ich hrobom, aby sme 

v ich blízkosti oživili v sebe ducha viery. Povznesme sa 

v mysli do slávy, ktorú požívajú... na Boha. Zverme sa do ich 

ochrany, aby zachovali v nás dedičstvo otcov. Prosme ich, 

aby duch lásky, svornosti a pokoja naplnil aj naše srdcia 

a udržiaval pokoj medzi národmi sveta.“
97

 

  

Napriek všetkým relevantným dôvodom na usporiadanie 

celoštátnych osláv jubilea, nepripustil komunistický režim 

konanie žiadnych okázalých ceremónií. Celoštátne oslavy 

                                                           
96 

Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice, ACTA CURIAE 

DIOECESIS CASSOVIENSIS, A. D. 1963, Tisícstoročné cyrilo - 

metodejské jubileum. Úprava pre duchovných, 9. február 1963. 
97 

ATA, obežník VIII/1963, 11.jún 1963, sviatok Cyrila a Metoda, 

pastiersky list. 
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usporiadal Ústredný výbor mierového hnutia katolíckeho 

duchovenstva na Velehrade 9. júla 1963. Bola to slávnostná 

schôdzka Celoštátneho mierového výboru katolíckeho 

duchovenstva na oslavu 1100. výročia príchodu svätého 

Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Zúčastnili sa na nej 

rozšírený Ústredný výbor Celoštátneho mierového výboru 

katolíckeho duchovenstva, biskupi a ordinári všetkých diecéz, 

zahraniční hostia a duchovenstvo z bližšieho i vzdialenejšieho 

okolia. Oficiálny charakter tejto oslave dávala účasť zástupcu 

pražskej vlády a delegácie ruskej pravoslávnej cirkvi na čele 

s exarchom arcibiskupom Sergejom. Vo velehradskej bazilike 

celebroval svätú omšu rožňavský biskup Róbert 

Pobožný.V Slovanskej sále, pred rozšíreným výborom 

Celoštátneho mierového hnutia katolíckeho duchovenstva, 

prednášal o životnom diele svätých Cyrila a Metoda docent 

bratislavskej bohosloveckej fakulty Alojz Miškovič. 

Slávnostnú schôdzu v mene biskupov a ordinárov pozdravil 

trnavský biskup Ambróz Lazík.
98

 Toto zasadnutie 

predstavovalo jediný priestor, kde bolo možné verejne sa 

prihlásiť k odkazu Cyrila Metoda, lebo v mnohých mestách 

a obciach sa žiadne slávnostné omše nekonali.
99

 

  

Aj z tohto dôvodu sa sporadicky vyskytli kritické hlasy, 

ako napríklad vyjadrenie p. Dubaya, farára zo seneckého 

dekanátu, ktorý v súvislosti s jubileom volil tvrdé slova 

do vlastných radov: „Čo sme urobili my na tomto poli, i my 

kňazi je málo. Vyšla jedna knižka, niečo bolo v duchovnom 
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 In: Katolícke noviny, roč. 78, č. 29, Cyrilo-metodské oslavy na 

Velehrade, str. 1. 
99 

V deň sviatku boli omše v mnohých farských kostoloch len v ranných 

hodinách a v mnohých obciach nebol tento sviatok zasvätený vôbec; teda 

normálne sa na poliach pracovalo. MV SR Štátny archív v Bratislave, 

Západoslovenský krajský národný výbor, odbor školstva a kultúry, 

situačná správa za III. štvrťrok 1963 Okresného národného výboru 

v Senci, str. 1 
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pastierovi, ale to všetko je málo, nevystihuje veľkosť tohto 

jubilea. ... nie sme hodní potomkovia sv. Cyrila a Metoda.“
100

  

Našli sa však aj takí jedinci, ktorí v posolstve Cyrila a Metoda 

videli diametrálne iný odkaz, ako o tom svedčí zápisnica 

z mierovej porady v Banskej Štiavnici: „oslavy 1100 ročného 

výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda majú byť pre nás 

nielen  pohnútkou k tomu, aby sme zachovali dedičstvo otcov 

 - ich odkaz je širší a prikazuje nám utužovať i slovanskú 

vzájomnosť a najmä lásku k tým, ktorí nám priniesli slobodu. 

Nezabúdajme na hrdinov na Slavíne!“
101

 Istou satisfakciou 

pre slovenských katolíkov nepochybne bolo posvätenie 

a uvedenie do prevádzky Slovenského ústavu svätého Cyrila 

a Metoda 15. septembra 1963. „Slovenský ústav sv. Cyrila a 

Metoda v Ríme (SÚCM) bol založený v roku 1961 z iniciatívy 

kňazov, ktorí prišli do Ríma študovať poskončení II. svetovej 

vojny, a po udalostiach vo februári 1948 sa nemohli slobodne 

vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 

1950 boli nútení odísť z vlasti, pretože boli prenasledovaní 

pre svoju náboženskú aktivitu. V roku 1959 boli signatármi 

iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu svätých Cyrila 

a Metoda v Ríme, ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, 

zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života 

Slovákov v zahraničí, kardinál Jozef Tomko, Mons. Štefan 

Nahálka, Michal Lacko SJ, Félix Litva SJ, Ľudovít Macák 

SDB. Základný kameň Ústavu posvätil pápež Ján XXIII. na 

sviatok patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie 15. 

septembra 1963. Ústav posvätil kardinál Eugenio Tisserant. 

Ciele Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme sú: 
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 ATA, zápisnica z rekolekcie v dekanáte Senica, 12. decembra 1963. 
101 

ATA, zápisnica z mierovej porady v dekanáte Banská Štiavnica, 3. 

december 1963. 
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1. rozvoj kňazských povolaní u mladých mužov vo 

vlastnom kolégiu 

2. pomoc a duchovná podpora emigrantom, ktorí sa z 

rôznych dôvodov zdržiavajú mimo domova, na základe 

apoštolskej konštitúcie Exul Familia, pápeža Pia XII. 

3. koordinácia cirkevných štúdií 

4. publikovanie a rozširovanie náboženskej tlače 

5. starostlivosť o pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma. 

 

Prvým rektorom SÚCM sa stal Mons. Štefan Nahálka. V 

roku 1998 Ján Pavol II. povýšil Slovenský ústav na Pápežský 

slovenský ústav a zriadil v ňom Pápežské slovenské kolégium 

svätých Cyrila a Metoda.“
102

 

 

Kontaktné údaje 

 

Mgr. Lenka Pavlíková 

riaditeľka archívu 

Štátny archív v Bratislave  

pracovisko Križkova 7 

811 04 Bratislava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Lenka.Pavlikova@mvsr.vs.sk 
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13.9.2012 
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HAULIKOV INŠTITÚT SI UCTÍ TOHO,  
PO KTOROM NESIE SVOJE MENO 

HAULIK´S INSTITUTE HONORS WHOM NAME IT HAS 
 

Ivona Matúšová 

 

Abstrakt 

 

Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove 

vznikol v roku 2014 a pod týmto názvom existoval až do 

konca roku 2011. V roku 2012 členovia Výboru odhlasovali 

zmenu názvu na Haulikov inštitút. Zároveň sa rozšírila 

pôsobnosť združenia na konferenčnú a vzdelávaciu činnosť 

v spolupráci s akademickými obcami a ostatnými vedeckými 

inštitúciami. Inštitút má svoj vlastný erb, zorganizoval už dve 

konferencie – v Budapešti a v Smoleniciach, z ktorých vydal 

aj zborníky. 

  

Kľúčové slová 

 

Zmena názvu, inštitút, erb, konferencia, zborník 

 

Abstract 

 

The theatre and choir of Jan Palarik was established in 

Majcichov in 2004 and under this name it existed up to the 

end of the year 2011.In 2012 members of the Committee 

voted for the change of the name to Haulik´s Institute. At that 

time working of the organization was also spread to 

conference and educational activity with cooperation off 

academic communities and other scientific institutions. The 

institute has its own arm and it has organized two conferences 

– in Budapest and Smolenice, anniversary volumes were 

published. 
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Key words 

 

Change of the name, institute, arm, conference, 

anniversary volume. 

 

Člen združenia Životnými cestami Jána Palárika 

 

V roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

Veľkú Moravu, kedy sme na Slovensku slávili Rok sv. Cyrila 

a Metoda 2013, sa Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika 

v Majcichove stal členom občianskeho združenia Životnými 

cestami Jána Palárika, ktorého okrem 12 miest a obcí 

s palárikovskou tradíciou: Abrahám, Banská Štiavnica, 

Čadca, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Opoj, 

Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane, Trnava je 

členom aj Trnavský samosprávny kraj. 

 

Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika  

v Majcichove 

 

Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika (DSSJP) má 

za sebou biblických sedem rokov (2004 - 2011).V roku 2012 

členovia výboru združenia odhlasovali zmenu názvu na 

Haulikov inštitút s tým, že sa mení len názov. Ján Palárik bol 

spolupracovníkom banskobystrického biskupa Dr. Štefana 

Moysesa, s ktorým sa stal v auguste (4. – 5. 8.) 1863, kedy 

bolo tisíc rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda, 

spoluzakladateľom Matice Slovenskej. Biskup Moyses bol 

lídrom miléniových cyrilo-metodských osláv v r. 1863 na 

Slovensku. Cyrilo-metodskou problematikou nasiakol počas 

svojho dvadsaťročného pobytu v Chorvátsku, kde bol 

blízkym spolupracovníkom záhrebského arcibiskupa 

a kardinála Juraja Haulika - podľa neho sa DSSJP 

premenoval na Haulikov inštitút, pričom sa povyšuje názov, 

ktorý bol doteraz podľa kňaza Jána Palárika a bude nám tak 
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pripomínať najvýznamnejšieho slovenského reprezentanta 

cyrilo-metodského hnutia, Slováka, Trnavčana, kardinála 

Juraja Haulika. S príchodom cyrilo-metodského jubilea 

a v Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovenksu sa už Haulikov 

inštitút uvádza do života. Zároveň sa rozširuje pôsobnosť 

bývalého DSSJP, dnes Haulikovho inštitútu, o konferenčnú 

a vzdelávaciu činnosť v spolupráci s akademickou obcou 

a ostatnými vedeckými inštitúciami, našej myšlienke 

otvorenými pracoviskami. 

 

Haulikov inštitút v Trnave 

 

V roku 2012, kedy Výbor odsúhlasil zmenu názvu na 

Haulikov inštitút, presunulo sa sídlo združenia z Majcichova 

do Trnavy, rozšírila sa činnosť o organizovanie konferencií. 

Združenie prijalo 11. februára 2013 aj nový erb, ktorý 

vychádza z pôvodného erbu DSSJP ako i z erbu kardinála 

Haulika, rodáka z Trnavy. Už sa nám podarilo zorganizovať   

1. medzinárodnú vedeckú konferenciu v Budapešti              

22. októbra 2012 na tému: Cyrilo - metodská a palárikovská 

tradícia ako výzva nášho každodenného života, vydali sme 

z nej zborník – ako prvú publikáciu Haulikovho inštitútu a to 

nasledujúceho roku 2013.
103

 Druhá vedecká konferencia bola 

28. novembra 2013 v Smoleniciach na tému: V Roku 1.150 

výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu – 

z ktorej tiež vyšiel zborník ešte toho istého roku.
104

 A toto 

je tretia – druhá medzinárodná vedecká konferencia 

v Záhrebe, kde okrem toho má Haulikov inštitút aj Valné 

zhromaždenie, čo je najvyšší orgán združenia. Pripomínať ho 
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 Porov. ZEMKO, P.: Cyrilo - metodská a palárikovská tradícia ako 

výzva nášho každodenného života, Budapešť 22.októbra 2012, 60 s. 

Trnava: Haulikov inštitút, 2013. ISBN 978 – 80 – 89413 – 29 – 4. 
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Porov. ZEMKO, P.: Cyrilometodské rezonancie v minulosti 

a v súčasnosti. Zborník z vedeckej konferencie, Smolenice 28.novembra 

2013, 56 s. Trnava: Haulikov inštitút, 2013. ISBN 978-80-89413-33-1. 
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bude Pamätný list. Sme šťastní, že za tak krátku dobu sa nám 

podarilo pripraviť Pamätnú tabuľu kardinálovi Jurajovi 

Haulikovi a umiestniť ju v parku Maksimir, ktorý začal na 

316 ha budovať jeho predchodca záhrebský biskup 

Maximilian von Vrhovac (1752 – 1827) a dokončil ho práve 

arcibiskup Juraj kardinál Haulik (1788 – 1869) – odhalená 

bola počas našej návštevy v Záhrebe 14. – 16. mája 2014. 

 

Záver 

 

Zapojme sa do akcií usporiadanými Haulikovým 

inštitútom a buďme šíriteľmi haulikovsko - palárikovského 

odkazu! 

 

Kontaktné údaje 

 

Ivona Matúšová 

podpredsedkyňa 

Haulikov inštitút  

Tehelná 6/B 

917 01 Trnava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

matusovai@businessexpert.sk 
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PALÁRIK V ZÁHREBE 
PALARIK IN ZAGREB 

 

Emil Nedielka 

 

Abstrakt 

 

Palárikovou divadelnou hrou Drotár otvárali Národné 

divadlo v Záhrebe. Môže mať na tom zásluhu kanonik 

Moyses, ktorý mal určitý čas na starosti posudzovanie 

divadelných hier. 

 

Kľúčové slová 

 

Divadelná hra, Národné divadlo v Záhrebe, Palárik 

 

Abstract 

 

Palarik´s play Tinker opened the National theatre in 

Zagreb. The canonic Moyses, who judged plays certain time, 

had merit in it. 

 

Key words 

 

Play, national theatre in Zagreb, Palarik 

 

Úvod 

 

Trnavské divadlo nesie od 1. januára 2002 meno kňaza, 

politika a dramatika Jána Palárika. Vtedy to bola už v poradí 

štvrtá zmena jeho názvu za posledných 40 rokov. Pri prvom 

konštituovaní profesionálneho divadla v Trnave v roku 1960 

bolo vtedajšie Mestské divadlo premenované na Krajové 

divadlo v Trnave / do roku 1965/. Po opätovnom  zriadení v 

roku 1974 dostalo názov Divadlo pre deti a mládež, aby sa po 
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sametovej revolúcii v roku 1990 premenovalo na Trnavské 

divadlo.. Na Vianoce  26. decembra 2001 sme si pripomínali 

180. výročie postavenia budovy divadla a na  tejto slávnosti 

bola ohlásená posledná zmena názvu platná od 1. 1. 2002. 

 

Palárikov návrat do Trnavy 

 

Palárik sa tak začiatkom storočia vrátil do Trnavy už tretí 

raz. Prvý krát sem prišiel, keď nastúpil do kňazského 

seminára. Tu ako mladý klerik nielen študoval, ale venoval sa 

i rôznym spolkovým činnostiam s priateľmi, ktorí mali 

podobné národné cítenie ako on. Stretol sa tu však i s múzou, 

ktorá mu neskôr zabezpečila významné miesto v dejinách 

slovenskej kultúry. Bola to Tália.  Súčasťou trnavského 

seminára bola totiž i najstaršia divadelná sála vo vtedajšom 

Uhorsku , kde študenti divadlo nielen videli, ale ho i hrali a 

písali texty školských hier – či už v latinčine, alebo 

slovenčine. 

 

Druhý raz do Trnavy prišiel v roku 1862, kedy dostal 

miesto farára  v neďalekom Majcíchove. Odtiaľto potom 

prichádzal do Trnavy, nielen na zaujímavé predstavenia, a 

spolu so slovenskými ochotníkmi pripravil aj niekoľko 

inscenácii. Medzi inými sa aktívne podieľal i na uvedení 

svojich troch komédii – v roku 1869 Drotára, 1870 Inkognito 

na scéne Mestského divadla a Zmierenie bolo uvedené pri 

príležitosti  založenia Spolku sv. Vojtecha na javisku 

Strelnice. 

 

Tretí raz sa Palárik vrátil do Trnavy už symbolicky 

začiatkom tohto storočia, kedy bola vo foyeri divadla 

umiestnená replika jeho bronzovej busty a na priečelí budovy 

odhalená tabuľa  s jeho menom v názve divadla. Tejto 

udalosti okolo Palárika na konci 2001 roka však predchádzali 

zaujímavé skutočnosti v roku 2000. 
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Do dramaturgického plánu na sezónu 2000/2001 sme 

zaradili Palárikovu komédiu Drotár. S týmto návrhom prišiel 

režisér Ján Sládeček, ktorý už mal za sebou úspešné réžie 

Palárikovych veselohier Zmierenie a Inkognito v iných 

slovenských divadlách a podieľal sa ako dramaturg i na 

dovtedy jedinom javiskovom uvedení trúchlohry Dimitrij 

Samozvanec v činohre SND v roku 1988. Netradičné zloženie 

publika na premiére Drotára, kde sa stretli naši tradiční 

premiéroví diváci s divákmi z Palárikovej rodnej obce 

Raková, potomkovia Palárikovych farníkov z Majcíchova i 

občania z drotárskych obcí na Kysuciach sa ukončila skoro 

manifestačnými ováciami. Chválou nešetrila ani divadelná 

kritika, ktorá prijala predstavenie takmer bez výhrad.  

 

Úspech premiéry Drotára , ktorý to v minulosti nemal 

ľahké -  či už medzi ochotníkmi /po predstavení na Myjave a 

po uvedení v Trnave/,  ale tiež po uvedeniach na slovenských 

profesionálnych scénach i u časti divadelnej kritiky– nás 

inšpiroval k rýchlemu konaniu. Využili sme skutočnosť, že v 

tom roku mali slovenské divadla na repertoári Zmierenie i 

Inkognito a zorganizovali sme kompletnú prehliadku 

Palárikových veselohier na našom javisku . Pocta Palárikovi – 

bol názov trojdňovej prehliadky  od 14. do 16. novembra 

2000,  venovanej pripomienke 130. výročia jeho úmrtia.  

Úspech u obecenstva bol nevídaný. Všetky predstavenia boli 

vypredané a obecenstvo sa tak spontánne zabávalo, že napr. 

martinská inscenácia Zmierenia sa pretiahla skoro o pol 

hodiny vďaka búrlivým  reakciám publika. Podobne to bolo i 

pri predstaveniach  Inkognita činohry SND či našom 

Drotárovi. 

 

Tieto udalosti i fakt, že divácky záujem o Drotára 

neutíchal, boli impulzom pre nedávno zosnulého teatrológa a 

dôverného znalca Palárikovho diela Ladislava Čavojského k 

návrhu, aby divadlo nieslo Palárikove meno. Svoju úlohu tu 
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zohrali i skutočnosti, ktoré napísal vo svojom článku 

Palárikova Trnava v bulletine k predstaveniu Drotára /str. 28/: 

„Mestské divadlo z roku l831 slúžilo iba nemeckým 

spoločnostiam. Z podnetu Jána Palárika a jeho priateľov 

chceli ochotníci v roku 1864 predstaviť po slovensky nemeckú 

veselohru. Úrady ich žiadosť odmietli. Národovci sa 

nevzdávali.“ Ochotníci napísali 8. decembra 1868 ďalšiu 

žiadosť. ...“ Podľa štýku žiadosti dá sa usudzovať, že ju 

koncipoval Ján Palárik, hoci jeho podpis na nej chýba. Ale v 

listine dominujú také myšlienky, aké Palárik predtým 

rozviedol v známom článku Dôležitosť dramatickej národnej 

literatúry. 

 

130 rokov trvalo, aby sa situácia radikálne zmenila. Dnes 

je Palárikove meno nielen na priečelí budovy, ale aj na 

javisku  divadla, kde sa skoro nepretržite hrajú všetky jeho 

dramatické diela. Po Drotárovi náš súbor naštudoval 

Inkognito /2006/ a dnes hráme Zmierenie alebo 

Dobrodružstvo pri obžinkoch /2010/ ku ktorému v tejto 

sezóne pribudlo i úspešné naštudovanie trúchlohry Dimitrij 

Samozvanec. 

 

Ján Palárik to za svojho života nemal ľahké. Vyrástol v 

chudobnej učiteľskej rodine na Kysuciach z ktorej si odniesol 

nielen základné vzdelanie, ale aj základy kresťanskej morálky 

a  lásku k literatúre, hudbe a vlastnému národu. Ako každý 

mladý a nadaný človek, ktorý má ambície pretaviť svoje 

mimoriadne schopnosti a nadobudnuté vzdelanie  do niečoho 

nového a osobitého i on narazil. Problémy s predstavenými v 

seminári ešte úspešne zvládol. Problémy s cirkevnou 

vrchnosťou vyvrcholili jeho uväznením v ostrihomskom 

františkánskom kláštore potom čo  na stránkach časopisu 

Cyrill a Method, ktorého bol vydavateľom sa objavili i 

niektoré kritické názory na vtedajšie pomery v cirkvi. Po 

preložení na nemeckú faru do Budapešti zveruje časopis do 
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rúk banskobystrického biskupa Štefana Moysesa, a všetku 

svoju snahu orientuje smerom k národným problémom k 

pozdvihnutiu  vzdelanostnej, kultúrnej i sociálnej úrovne 

slovenského národa. Jeho články sa objavujú na stránkach 

Katolíckych novín, Pešťbudínskych vedomostí, Slovenských 

novín a iných časopisov. Jeho hľadanie vlastnej cesty na 

úpravu vzťahov Slovákov i Maďarov, emancipáciu národov i 

národnosti vo vtedajšom Uhorsku i volanie po slovanskej 

vzájomnosti sa neraz stali terčom útokov zo strany vládnej 

moci, ale aj zo strany jeho slovenských krajanov s ktorými 

zakladal také významné národne inštitúcie akými boli Matica 

slovenská či Spolok sv. Vojtecha. 

 

Palárikove hry smerujú do Chorvátska a Srbska 

 

Odrazom jeho celoživotného úsilia o vzdelanostnú, 

kultúrnu i politickú emancipáciu Slovákov je i jeho 

dramatické dielo, ktorého prvé súborne vydanie sa  teraz 

začalo na Slovensku pripravovať i vďaka iniciatíve 

Občianskeho združenia Životnými cestami Jána Palárika. 

Palárik v Budapešti za päť rokov napísal a vydal pod 

pseudonymom Beskydov  tri veselohry a svoje dramatické 

dielo zavŕšil v Majcíchove drámou Dimitrij Samozvanec. 

Práve jeho dramatická tvorba je stále živá  a stala sa 

významnou súčasťou našej národnej kultúry. Už za jeho 

života mu priniesla i vavríny, s ktorými sa ešte dlho po jeho 

smrti nemohol pochváliť žiadny slovenský dramatik. V roku 

1861 Srbské národné divadlo uviedlo v Budapešti za jeho 

osobnej prítomnosti komédiu Inkognito a o dva roky neskôr 

Chorvátske národne divadlo / 4. 10. 1863/, vo Fabkovičovom 

preklade, s veľkým ohlasom otvorilo novú sezónu Drotárom, 

práve v deň menín cisára Františka Jozefa. Malá, ale o to 

milšia náplasť za roky jeho úsilia a volania po spolupráci 

slovanských národov a národností. Zhodou okolnosti v tomto 

poradí sa začína i línia uvádzania autorov z južných 



CYRILOMETODSKÍ NASLEDOVNÍCI – HAULIK, MOYSES, PALÁRIK 

Strana | 132 

 

slovanských národov na našom javisku. 

 

Chorvátske a srbské hry smerujú na Slovensko 

  

Po zmene politických pomerov v roku 1989 uvádzame na 

našej scéne najprv hru srbského dramatika Dušana 

Kovačeviča  Profesionál / 1990, spolu s hrou V. Havla 

Protest/ a potom hneď dvakrát chorvátskeho dramatika 

Milana Grgiča /Strana lásky, 1991, Milujem Ňafra, 1993/. Po 

poslednom premenovaní divadla však dominuje na trnavskej 

scéne iný chorvátsky dramatik, rodák zo slavonskej Trnavy – 

Miro Gavran. V jednom článku napísal jeho prekladateľ do 

slovenského jazyka JUDr. Ján Jankovič:  „ Doslovy v 

knihách, články, recenzie inscenácií jeho hier predstavujú 

bohatý materiál pre teatrológov a historikov divadla, ale zo 

všetkého najdôležitejšie je to, že Gavranové hry našli širokú 

odozvu u slovenského publika.“ Ponechajme teda na 

teatrológov, aby odborne vyhodnotili tieto skutočnosti a my 

sa uspokojíme nateraz so stručnými počtami:  

 iba v Divadle Jána Palárika bolo uvedených v rozpätí 

10 rokov 6 Gavranových hier. Nocou bohov sa tu 

otvorilo v roku 2003  nové divadelné štúdio a 

posledná premiéra Bábka bola v decembri 2013 

 medzitým sme uviedli 2 hry (Všetko o ženách, 2003 a  

Všetko o mužoch, 2006) ktoré sú s viac ako 100 

reprízami ešte stále na repertoári a 2 hry Tajomstvo 

Gréty Garbo (ktorá tu mala svetovú premiéru) a 

Pandorina skrinku sme už z repertoáru stiahli. 

 Divadlo usporiadalo 4 prehliadky inscenácií 

Gavranových hier (2003, 2004, 2006, 2009) 

z ktorých posledné tri boli aj za účasti zahraničných 

súborov. 

 

Výpočet inscenácii a repríz Gavranových hier  na 

slovenských scénach by bol veľmi obsiahly. Gavran sa nebojí 
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vo svojich hrách veci a problémy našich súčasníkov presne 

pomenovať, zabávať i dojímať príbehom, ktorý je aktuálny, 

konkrétny a predovšetkým zrozumiteľný. Veľa krát sa 

katalyzátorom pre daný problém stáva humor a práve smiech 

dáva divákovi pocit víťazstva nad osobnými problémami. 

 

Záver 

 

Vedľa seba tak bok po boku stoja v Palárikovom divadle 

náš klasik a náš súčasník Miro Gavran. Diváci z predstavení 

ich hier odchádzajú vysmiati, ale vnímavý divák si iste položí 

aj otázky o tom, kam asi smeruje človek vo svojich vzťahoch 

a počinoch. Veľmi pregnantne to na margo aj Palárikových 

komédii povedala jedna z významných osobností slovenského 

divadla, režisér K.L. Zachar: „ Divák odchádza z predstavení 

Palárikovej komédie usmiaty, ale na jemnom pozadí jeho 

vnímania zostáva ostro vykreslený boľavý problém doby“. 

 

Kontaktné údaje 

 

Emil Nedielka 

riaditeľ 

Divadlo Jána Palárika 

Trojičné námestie 2 

917 00 Trnava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

riaditel@djp.sk  

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:riaditel@djp.sk


CYRILOMETODSKÍ NASLEDOVNÍCI – HAULIK, MOYSES, PALÁRIK 

Strana | 134 

 

PAMÄTNÝ LIST VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
HAULIKOVHO INŠTITÚTU V ZÁHREBE 

THE MEMORABLE LETTER TO GENERAL ASSEMBLY OF 
HALIK´S INSTITUTE IN ZAGREB 

 

Igor Martinák, Krištof Martinák, Ondrej Ponteš 

 

Abstrakt 

 

Pamätný list je poštová cenina, rozmeru A4 alebo A5, 

ktorá obsahuje okrem ilustrácií a názvu samotného výročia, 

poštovú známku, poštovú pečiatku a prípadne i príležitostnú 

pečiatku, vydanú priamo Slovenskou poštou, či kašet, čo je 

vlastne prídavná nepoštová pečiatka vytvorená k samotnému 

výročiu, či udalosti, kedysi používaná na spresnenie spôsobu 

prepravy pošty. Pamätný list si objednal Haulikov inštitút 

v Trnave z príležitosti svojho Valného zhromaždenia 

konaného v Záhrebe v dňoch 15. – 16.mája 2014. 

 

Kľúčové slová 

 

Pamätný list, poštová pečiatka, nepoštová pečiatka, 

príležitostná pečiatka, poštová známka, obálka prvého dňa 

 

Abstract 

 

The memorable letter is the postage stamp of measures 

A4 or A5, which contains except of illustrations and the name 

of the anniversary, the stamp, the postage seal and an 

occasional seal which was issued directly by the Slovak post 

or kaset, an additional non-postage seal which was realized to 

the anniversary or an event, in the past used to refine the 

mean of transport. The memorable letter was ordered by 

Haulik´s Institute in Trnava on the occasion of the general 

assembly which was held in Zagreb from 15-16 May 2014 
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Key words 

 

Memorable letter, postage seal, non-postage seal, 

occasional seal, stamp, envelope of the first day 

 

Úvod 

 

Priamo nie sme členmi žiadneho filatelistického klubu, 

avšak okrem toho, že sme zberatelia tyrnavík (poštových 

cenín, medailí, plakiet, odznakov – jednoducho všetkého, čo 

je spojené s mestom Trnava) sa venujeme aj zachovaniu 

tradície vydávania poštových cenín - pamätných listov. 

Vzhľadom na to, že sa venujeme regiónu Trnavy a mestu 

Trnave  si výrobou pamätných listov pripomíname 

a zvečňujeme výročia významných osobností, inštitúcií či 

udalostí. Dnes filatelistov ubúda, no my sa amatérskym 

vydávaním týchto cenín snažíme zachovať túto tradíciu. 

Nepopieram ani to, že Slovenská pošta z času na čas vydá 

pamätný list na pripomenutie si určitého celonárodného 

výročia či osobnosti.  

 

Podnet 

 

Na základe osobného podnetu a z poznania našej 

predošlej tvorby ma oslovil vsdp. doc. Pavol Zemko, Th.D., 

predseda Haulikovho inštitútu v Trnave na vytvorenie 

Pamätného listu valného zhromaždenia Haulikovho inštitútu 

v Záhrebe. Inštitút si tak chce pripomenúť a zvečniť túto 

udalosť práve formou pamätného listu.  

 

Pamätný list 

 

Čo je to vlastne pamätný list? S ťažkosťami sa dá nájsť 

tento pojem v slovníku filatelistov. Avšak ak by sme mali 

v krátkosti vysvetliť tento pojem, je to poštová cenina, 
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rozmeru A4 alebo A5, ktorá obsahuje okrem ilustrácií 

a názvu samotného výročia, poštovú známku, poštovú 

pečiatku a prípadne i príležitostnú pečiatku, vydanú priamo 

Slovenskou poštou, či kašet, čo je vlastne prídavná nepoštová 

pečiatka vytvorená k samotnému výročiu, či udalosti, kedysi 

používaná na spresnenie spôsobu prepravy pošty. 

Zvyčajne vydávame pamätné listy v malom náklade. 

Avšak pri tejto udalosti vzhľadom na počet zúčastnených sa 

náklad zvýšil až na 100 ks. Bolo vytvorených viacero 

návrhov, z ktorých sa vybral práve tento. Po konzultáciách 

s doc. Zemkom sme dospeli aj ku konečnému návrhu 

príležitostnej pečiatky.  

Čo sa týka známky, mala by to byť 

platná známka s určitou hodnotou, no 

priklonili sme sa k názoru, že bude 

efektnejšie a symbolickejšie, ak sa 

použije známka z čias slovenských 

korún, a to z dôvodu, že to bola 

doposiaľ asi jediná známka, vydaná na počesť kardinála 

Haulika. Ide o známku vydanú Slovenskou poštou 28. 

januára 1999 v nominálnej hodnote 4 Sk. Súčasne vydala 

túto známku Hrvatska pošta (Chorvátska republika) a to v 

nominálnej hodnote 5 kuna. 
105

 So zháňaním tejto dnes už 

nepredajnej známky bol vcelku problém, avšak postaral sa 

o to Igor Martinák, ako aj doc. Zemko v spolupráci s Ing. 

Šutekom zo Slovenskej pošty. Keďže sa nám nepodarilo 

zohnať dostatočný počet, na druhých 50 ks pamätných listov 

sa taktiež použila známka so vtedajšou hodnotou 3 Sk a 

s osobnosťou na nej: niekdajší záhrebský kanonik PhDr. 

                                                           
105

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1999-osobnosti-juraj-

haulik?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=desc&related%5Bdeta

il%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=5&similar%

5Bper_page%5D=12 

 

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1999-osobnosti-juraj-haulik?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=desc&related%5Bdetail%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=5&similar%5Bper_page%5D=12
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1999-osobnosti-juraj-haulik?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=desc&related%5Bdetail%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=5&similar%5Bper_page%5D=12
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1999-osobnosti-juraj-haulik?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=desc&related%5Bdetail%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=5&similar%5Bper_page%5D=12
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-1999-osobnosti-juraj-haulik?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=desc&related%5Bdetail%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=5&similar%5Bper_page%5D=12
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Štefan Moyses, potom banskobystrický biskup, ktorý je 

taktiež súčasťou tohto pamätného listu. 
106

 

 

Teraz mi dovoľte v stručnosti popísať 

obsah pamätného listu a jeho symboliku. 

V ľavom hornom rohu môžeme vidieť 

biskupa Štefana Moysesa, ktorého súvis 

s ústrednou postavou – Jurajom Haulíkom 

je, že biskup Moyses bol niekdajším 

kanonikom záhrebskej kapituly, kde bol 

Haulik arcibiskupom. Osobne sa poznali 

a samotný Haulik určite Moysesa 

doporučil za nástupcu biskupa Jozefa 

Rudňanského, ktorý na svoj úrad 

v Banskej Bystrici po prijatí Rímom 

abdikoval. 
107

 Moyses teda prešiel 

z Chorvátska naspäť na Slovensko, kde sa 

stal diecéznym banskobystrickým 

biskupom a významným národným 

dejateľom – prvým predsedom Matice 

slovenskej v Martine.  

Pod obrazom biskupa Moysesa vidíme záhrebskú 

Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie. Jej spojenie s Jurajom 

Haulikom je jasné a späté dodnes, pretože tu Haulík pôsobil 

a je v jej krypte aj pochovaný.  

Keď sa presunieme do stredu pamätného listu, na samom 

vrchu vidíme príležitosť, na základe ktorej je pamätný list 

vydaný. Pod ním sa nachádza farebné zobrazenie erbu 

Haulikovho inštitútu.  

                                                           
106

 http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatkovana-znamka-1997-

osobnosti-stefan-

moyses?detail%5Blong%5D=1&detail%5Btab%5D=authors&related%5

Bdetail%5D=1&similar%5Bdetail%5D=1&sim  
107

 http://bbdieceza.sk/2013/01/04/mons-jozef-rudnansky/ 
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V strede, na výraznom mieste, sa nachádza obraz 

kardinála Juraja Haulika, ktorého stopy sú v Záhrebe 

a v Trnave badateľné a po ktorom sa pomenoval inštitút 

pretransformovaním z Divadelno – speváckeho súboru 

v Majcichove na Haulikov inštitút v Trnave.  

Spodná stredná časť býva zvyčajne určená pre dátum 

udalosti, známku a pečiatku. Tak to vidíme aj tuná, známka 

Juraja Haulíka respektíve Štefana Moysesa, prerazená 

príležitostnou pečiatkou vyrobenou k tejto udalosti. Na 

samotnej pečiatke, ktorá je oválneho tvaru vidíme erb 

Haulikovho inštitútu, a nápis Valné zhromaždenie Haulíkovho 

inštitútu v Záhrebe, potom označenie miesta Záhreb a takisto 

znova dátum udalosti.  

V pravom hornom rohu vidíme 

obraz Jána Palárika, ktorého 

divadelnou hrou Drotár sa otváralo 

Národné divadlo v Záhrebe. Pod ním 

sa nachádza fotka Baziliky minor sv. 

Mikuláša v Trnave s bývalým 

arcibiskupským palácom, kde v čase 

Haulikovho narodenia, študentských 

čias a kňazskej vysviacky sídlili 

v Trnave ostrihomskí arcibiskupi.  

Pozadie celého pamätného listu 

nie je volené náhodne na vyplnenie bielej plochy, ale má dva 

symbolické dôvody. Je to mohutná dvojkmenná lipa. Prvým 

odkazom na ňu je udalosť, že spomínaný kardinál Haulik 

nechal dokončiť záhrebský park Maksimir, kde od roku 2014 

je umiestnená i jeho pamätná tabuľa. Ako druhý dôvod by 

sme mohli uviesť lipu ako symbol slovanstva.  

Celý pamätný list je olemovaný rámom s byzantským 

vzorom vo farbe splývajúcej so zeleným pozadím. Pre 

usporiadaný vzhľad má pamätný list asi centimetrový biely 

okraj. Veľmi malým písmom som si dovolil uviesť svoje 
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meno, autorské právo a tiež náklad k pravému dolnému rohu 

rámovania.  

Samotné lepenie známok, orážanie a prácu spojenú 

s dokončením pamätného listu realizoval Igor Martinák. 

Realizátorom grafického prevedenia návrhu, ktorý vznikol na 

základe dohody s doc. Zemkom a  Ondrejom Pontéšom, bol 

Krištof Martinák.  

Tým, ktorým bude daný pamätný list so známkou 

biskupa Moysesa, bude zároveň dané aj FDC vydané spolu so 

známkou, nakoľko doc. Zemko dostal do daru k známkam aj 

tieto obálky. FDC alebo obálka prvého dňa je súhrnné 

pomenovanie pre poštovú celistvosť s nalepenými alebo 

natlačenými známkami s poštovou pečiatkou a s dátumom 

prvého dňa vydania ceniny.  
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Záver 

 

Domov si okrem iných vecí z tejto konferencie, odnášate 

aj túto papierovú ceninu, ktorá nemá byť len plagátom na 

založenie, ale pripomenutím si tejto slávnostnej udalosti 

a taktiež akýmsi zachovaním si tradícií filatelie. Nech teda 

tento pamätný list ostane pamätným tejto príležitosti a vy si 

ho odnesiete skutočne s patričnou pozornosťou a ocenením.  

 

Kontaktné údaje 

 

Igor Martinák, 

zberateľ 

Hospodárska 93 

917 01 Trnava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

a 

 

Krištof Martinák, 

študent 

Hospodárska 93 

917 01 Trnava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

k.martinak.tt@gmail.com 

 

a 

 

Ondrej Ponteš, 

študent 

Legionárska 28 

917 01 Trnava 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

bobekaoi@gmail.com 
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