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PÔSOBENIE NEMECKEJ ARMÁDY V OCHRANNEJ ZÓNE V KONTEXTE 

KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA 

 

Adam Bielesz  

Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

Abstrakt: Cieľom štúdie je štrukturálna analýza pôsobenia nemeckej armády v Ochrannej 

zóne v kontexte dopadov jej činností na každodenný život v jej okolí. Autor sa v texte opiera 

prioritne o dostupné archívne pramene slovenskej proveniencie s doplnením o dodnes 

publikované závery iných autorov. Na základe slovensko-nemeckých dohôd z roku 1939 vznikla 

v časti západného Slovenska tzv. Ochranná zóna, priestor so zvláštnymi právomocami pre 

útvary nemeckej armády. Hoc územie ostávalo súčasťou Slovenskej republiky, civilné 

obyvateľstvo muselo znášať rozličné dôsledky pôsobenia nemeckých vojsk v oblasti. 

Prispôsobiť situácii sa musela tiež práca orgánov štátnej moci  

Kľúčové slová: Nemecká armáda, Ochranná zóna, Slovensko, obyvateľstvo, úrady. 

 

Abstract: Main goal of the paper is structural analysis of German army activities in Protection 

zone in context of their impacts on everyday life in enviroment. Author is working mainly with 

archival records from Slovak archive institutions adding by to this date published conclusions 

from other authors. Based on Slovak-German agreements from year 1939 in the western part 

of Slovakia there was established so-called Protection zone, area with specific rights for parts 

of German army. Even if area was part of Slovak Republic, civilians had to take many 

consequences of German military activity in region. Work of authorities was adapted on the 

situation too.  

Keywords: Germán army, Protective zone, Slovakia, population, authorities. 

 

Úvod 

Ako už názov zvolenej témy naznačuje, hlavným cieľom štúdie je štrukturálna analýza 

pôsobenia nemeckej armády v Ochrannej zóne s ohľadom na dopady jej činnosti na bežný život 

miestneho obyvateľstva, ale i na jej koexistenciu armády so zložkami slovenskej štátnej moci. 

Na začiatok je dôležité určiť, ako a kedy Ochranná zóna vznikla. V marci 1939, len 

niekoľko hodín po vzniku Slovenského štátu, nemecké vojská vstúpili na územie západného 

Slovenska. Obsadené boli vojenské objekty ešte stále obývané vojakmi už zaniknutého Česko-

Slovenska, záujmu nemeckých jednotiek neunikli priemyselné podniky nachádzajúce sa na 

Považí. Dianím na fakticky okupovanom územím sa ešte v marci 1939 začali zaoberať 

rokovania slovenských a nemeckých politikov. Nemecká armáda na Slovensku napokon ostala, 

avšak bez priameho pričlenenia už okupovanej oblasti k nacistickému Nemecku. Vznikla 

Ochranná zóna, priestor, kde nemecké jednotky mohli vykonávať vojenskú činnosť pri 

zachovaní obmedzenej suverenity orgánov Slovenského štátu.1 Zo západu sa hranicou 

Ochrannej zóny stala hranica medzi Moravou a Slovenskom, respektíve medzi okupovaným 

Rakúskom a Slovenskom. Na východe sa po rokovaniach hranica zóny od Bratislavy po Nové 

Mesto Nad Váhom tiahla východným úpätím Malých Karpát. Odtiaľ až po Žilinu tvorila 

                                                           
1 Oficiálny názov štátu do prijatia Ústavy zo dňa 21. júla 1939, odkedy môžeme už hovoriť o Slovenskej republike. 

HRNKO, Anton. Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie slovenského štátu do vojny s Poľskom [online] 2008 

[cit. 29.10.2021]. Dostupné na internete: https://www.hrnko.sk/2008/03/22/rokovanie-o-ochrannom-pasme-a-

zatiahnutie-slovenskeho-statu-do-vojny-s-polskom/; PEJS, Oldřich. Osud slovenských posádek v okupovaném 

západoslovenském území. In Vojenská história, 2019, roč. 22, č. 1, s. 45.  
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hranicu rieka Váh. Od Žiliny po Čadcu tvorila hranicu rieka Kysuca a od Čadce sa východná 

hranica Ochrannej zóny odvíjala až k Jablunkovu.2  

Oblasť Ochrannej zóny je v domácej a zahraničnej literatúre zastúpená len veľmi 

skromne, venujúc sa pritom najmä aspektu vzniku, prípadne prvých mesiacov existencie 

Ochrannej zóny.3 Z uvedených dôvodov preto gro nášho výskumu tvorí bádanie v slovenských 

archívnych inštitúciách ako napríklad Slovenský národný archív, Vojenský historický archív či 

Štátny archív Bratislava – pracovisko Modra.  

 V texte, a vôbec v rámci celého nášho výskumu, sa venujeme fenoménu každodennosti. 

Každodennému životu sa venuje mnoho autorov. Pre nás najprínosnejšími boli publikácie How 

We Lived Then: a History of Everyday Life during the Second World War od britského historika 

Normana Longmata prípadne zborník textov zostavený nemeckým historikom Alfom Ludtkem 

v angličtine známy pod názvom The History of Everyday Life.4 Prínos prvej menovanej 

publikácie spočíva najmä v poznaní možnosti ako koncipovať text zaoberajúci sa 

každodennosťou v dejinách. Druhý zborník bol prínosný najmä teoretickými uchopeniami 

pojmu „každodennosť“ v nemčine známejšieho pod termínom „Alltagsgeschichte“, ako aj 

pohľadom na každodenný život v nemeckých dejinách 19. a 20. storočia.  

 

Vzťahy štátnych orgánov a nemeckej armády  

 Rozličné zložky populácie obývajúce Ochrannú zónu sa počas šiestich rokov museli 

viac či menej dobrovoľne naučiť koexistovať s prítomnosťou a činnosťou nemeckej armády. 

Po oficiálnej línii s nemeckou armádou komunikovali predstavitelia rôznych zložiek štátnej 

moci.5 

 Počas prvých týždňov a mesiacov od marca 1939 nebola oficiálne stanovená presná 

forma komunikácie medzi obidvomi stranami. Komunikácia spravidla prebiehala priamo medzi 

príslušným úradom a orgánom nemeckej vojenskej moci. Najčastejšie sa tak dialo v marci 

1939, bezprostredne po príchode nemeckých vojsk pričom komunikácia často mala formu 

nemeckých príkazov orgánom štátnej moci.6 V neskoršom období stojí za zmienku 

komunikácia medzi okresným úradom v Malackách a nemeckým veliteľstvom v Plaveckom 

Podhradí vo veci uvoľnenia cestných úsekov počas vojenského výcviku v lete 1939. Bude o nej 

reč v ďalšej časti štúdie.7 

 K zmene prišlo vo februári 1940 vznikom a obsadením funkcie styčného dôstojníka pri 

veliteľovi Ochrannej zóny. Ako smernica pre styčného dôstojníka uvádza, jeho úlohou bolo 

udržiavať „spojenie s civilnými slovenskými úradmi v Ochrannej zóne, obzvlášť s okresnými 

náčelníkmi, notariátmi, okresnými vedúcimi Hlinkovej gardy...“ Bližšie upresnenie nám podáva 

                                                           
2 Žilina ani Nové Mesto nad Váhom sa napokon súčasťou Ochrannej zóny nestali. TULKISOVÁ, Jana. Činnosť 

nemeckej vojenskej komisie na Slovensku a ohraničenie ochranného pásma. In Slovensko medzi 14. marcom 1939 

a salzburskými rokovaniami. Zost. M. Pekár. Prešov : Universum, 2007, s. 419-433. 
3 Vybrať možno napríklad práce Ladislava Hubenáka, Antona Hrnka či Oldřicha Pejsa. HUBENÁK, Ladislav. 

Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku v roku 1939. In Sborník archivních prací, 1967, roč. 17, č. 1, s. 

321-407; HRNKO, Anton. Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie slovenského štátu do vojny s Poľskom 

[online]; PEJS, O. Osud slovenských posádek..., s. 45-68.  
4 LONGMATE, Norman. How We Lived Then: a History of Everyday Life during the Second World War. London 

: Pimlico, 2002, s. 779; LUDTKE, Alf. The History Of Everyday Life Reconstructing Historical Experiences And 

Ways Of Life. New Jersey : Princeton University Press, 1995, s. 333. 
5 V kontexte Ochrannej zóny najčastejšie komunikovali s nemeckou armádou predstavitelia administratívy 

(okresné, mestské, notárske úrady) či policajných zložiek. Oddiely slovenskej armády sa ešte v apríli 1939 na 

nemecký nátlak museli z Ochrannej zóny porúčať a akýkoľvek pohyb slovenských vojsk v Ochrannej zóne sa 

viazal na oficiálny súhlas velenia Ochrannej zóny. 
6 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond Ministerstvo zahraničných vecí (ďalej f. MZV), šk. 78, č. j. 77/39; 

SNA, f. MZV, šk. 78, č. j. 72/39; HUBENÁK, L. Politika nemeckej ochrannej zóny..., s. 404. 
7 Štátny archív Bratislava – pracovisko Modra (ďalej ŠA BA – p. Modra), fond Okresný úrad 1923–1945 (ďalej f. 

OÚ 23–45), šk. 32, č. j. 6331/1939.  
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odpoveď ministerstva národnej obrany na žiadosť ministerstva vnútra z júla 1940, týkajúca sa 

vysvetlenia časti smerníc zaoberajúcich sa zložkami spadajúcimi pod rezort vnútra (žandárstvo, 

okresné úrady atď.). Rezort národnej obrany odpovedal: „Okresné, notárske úrady a žandárske 

stanice sa obracajú na tohoto vždy, keď sa chcú obracať na vel. strelnice alebo na vel. 

ochranného pásma.8 Sú to rôzne požiadavky, sťažnosti a hlásenia týchto úradov. Za týchto 

samých okolností sa obracia styčný dôstojník tiež na vaše spomenuté úrady.“ Prvým styčným 

dôstojníkom sa stal major (neskôr podplukovník) jazdectva Štefan Hrubiško nahradený v júni 

1944 podplukovníkom pechoty Jozefom Benedikom (funkciu si udržal do októbra 1944).9  

Mimo úradnej komunikácie vo veciach vojenských sa predstavitelia miestnych 

administratívnych či straníckych orgánov stretávali s nemeckou armádou i pri neformálnych 

príležitostiach. Malacké vedenie HSĽS, Hlinkovej gardy či predstavitelia regionálnej 

administratívy zorganizovali niekoľko večierkov pre príslušníkov nemeckej armády.10 Ďalším 

priestorom stretávania boli pietne spomienky na významné dátumy zo slovenských či 

nemeckých dejín či oslavy výročia vzniku Slovenského štátu.11  

  

Vzťahy medzi civilným obyvateľstvom a nemeckou armádou 

Do styku s nemeckou armádou neprichádzali len úradníci či predstavitelia štátnych 

orgánov, ale aj civilné obyvateľstvo. Vojenská prítomnosť bola vnímaná rôzne. Ako jeden 

z dôsledkov obsadenia vojenských objektov v marci 1939 boli prepustení civilní zamestnanci 

slovenskej národnosti, ktorých nahradili civilisti z radov nemeckej menšiny. Už bývalí 

zamestnanci letiska Malacky – Nový Dvor prišli v apríli protestovať voči prepusteniu na 

Ministerstvo národnej obrany. Neskôr slovenská diplomacia upozornila nemecké orgány, že 

s podobným prístupom vyvolávajú nevôľu ľudí ako proti slovenskej vláde, tak aj voči Nemecku 

samotnému.12 

Obzvlášť citlivo sa obyvateľstvo pozeralo na výkup tovaru nemeckými vojakmi a najmä 

na následný tovarový nedostatok. Prvé informácie o existencii daného problému pochádzajú 

ešte z apríla 1939. Nemecké orgány požiadali o povolenie na nákup proviantu i mimo 

Ochrannej zóny dôvodiac to nedostatkom zdrojov v Malackách a okolí.13 Podobný jav sa 

opakuje i v časoch tesne po skončení bojov v Poľsku na jeseň 1939. Obyvateľstvo, ale aj rôzne 

úrovne štátnych orgánov sa sťažovali na nedostatok základných životných potrieb spôsobený 

výkupom a následným vývozom do Nemecka.14 V neskoršom období nasledovali prvé 

opatrenia. V decembri 1939 ministerstvo vnútra spolu s nemeckými vojenskými orgánmi 

zakázalo dovoz a použitie potravných lístkov či akýchkoľvek cudzokrajných preukazov 

                                                           
8 Patrí sa poznamenať, že uvedený postup sa obchádzal v prípadoch leteckej havárie. Na mieste spravidla ako prví 

dorazili slovenskí žandári, ktorí vykonali všetky potrebné úkony a informovali o situácii nemecké vojenské miesta. 

SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 14 801/3a-1941; SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 2649/IIIa-1940; SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 

28 622/3a-1940.  
9 Vojenský historický archív (ďalej VHA), fond Ministerstvo národnej obrany (ďalej f. MNO) – dôverné (1940), 

šk. 14, č. j. 150 820 dôv. osob. 1940; VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 95 703/II.c – 1940; 

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939–1945. Bratislava : Vojenský historický 

ústav, 2013, s. 18. Ako názov novej funkcie napovedá, existovala už i funkcia veliteľa Ochrannej zóny, postavy 

stojacej formálne na vrchole nemeckej vojenskej organizácie v Ochrannej zóne. V novembri 1939 sa prvým 

veliteľom stal generálmajor (neskôr generál letectva) Walther Wecke nahradený v marci 1943 

generálplukovníkom (neskôr generálom letectva) Karlom Barlenom.  
10 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 339; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č.j. 50/dôv. – 1941. 

Dochované sú zmienky o večierkoch z 27. júna 1940 či 18. februára 1941. 
11 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 71/1940; VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 154 467; 

VHA, f. MNO – dôverné (1944), šk. 450, č. j. 01 dôv./1944. 
12 HUBENÁK, L. Politika nemeckej ochrannej zóny..., s. 364-365; SNA, f. MZV, šk. 78, č. j. 1391/39. 
13 SNA, f. MZV, šk. 78, č. j. 70/1939. 
14 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23-45, šk. 29, č. j. 296 (dôv)/1939; SNA, fond Ministerstvo vnútra (ďalej f. MV 38–

45), šk. 23, č. j. 21053/1939. 
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určených k nákupu potravín. Kontrolovať dodržovanie zákazu mali colné, ale aj žandárske 

orgány na hraniciach zároveň s povinnosťou informovať o dianí aj ministerstvo vnútra.15 

Hlásenia žandárskych staníc okresu Malacky dokumentujú úspech a obmedzenie výskytu 

horeuvedených dokumentov.16 Informácie o pokračujúcom výkupe tovaru však pokračovali aj 

v ďalšom období. Začiatkom roku 1940 sa notári z Malaciek či Lozorna sťažovali na 

zdražovanie, odvoz tovarov a následnú nespokojnosť obyvateľstva vyvolanú nedostatkom 

základných životných potrieb.17 V Senici na prelome rokov 1940 a 1941 nákupy nemeckých 

uniformovaných príslušníkov podnietili vyššie zisky obchodníkov.18 Podľa nemeckých smerníc 

pre pobyt v Ochrannej zóne sa vojakom pod hrozbou trestu zakazovalo vyvážanie potravín zo 

Slovenska.19 Uvedený príkaz zopakovalo v roku 1940 najvyššie velenie pozemného vojska 

(ďalej len OKH20). Jednotliví vojaci opúšťajúci Slovensko mohli vyviesť iba potraviny 

v množstve určenom na dennú spotrebu prípadne s povolením slovenského ministerstva 

hospodárstva. Transporty na hraniciach kontrolovali slovenské colné orgány. Pravidlo sa 

nevzťahovalo na celé vojenské útvary. Tu stačilo predložiť vyhlásenie, že zo Slovenska 

neodchádza tovar zakázaný či colnému konaniu podliehajúci.21 Hoci v neskorších rokoch prišlo 

k ojedinelým pokusom o vývoz tovaru,22 minimálne do vypuknutia SNP dostupné pramene 

neobsahujú zmienku o vývoze v rozmeroch ako počas prelomu rokov 1939 a 1940.23 

Slovenské policajné orgány pravidelne hlásili rôzne konflikty a incidenty medzi 

vojakmi a civilistami. Kritickými bodmi boli obce či lokality nachádzajúce sa v blízkosti 

vojenských objektov ako napríklad Malacky, Pernek, Rohožník (vtedy Rárbok) či Kuchyňa.24 

Za mnohé hovorí udalosť z mája 1939. Vojaci z letiska Malacky – Nový Dvor sa pokúšali 

navštíviť hostinec v priľahlej dedine Kuchyňa. Na ulici narazili na pekára Antona Rakúšana. 

Ten vojakom síce cestu k hostincu ukázal, vojaci ho však násilím prinútili k dovedeniu do 

hostinca. Spočiatku bola situácia pokojná. Neskôr však prišlo k obťažovaniu majiteľky hostinca 

spolu s jej dcérou. Konflikt naberal na obrátkach, keď sa oboch žien pokúsil zastať syn 

majiteľky. Vygradovaniu konfliktu zabránil až odchod vojakov späť na letisko. Počas 

spiatočnej cesty prišlo k ďalšiemu sporu v neďalekej rómskej osade.25 Nemeckí vojaci spadali 

pod jurisdikciu vlastných orgánov. Slovenské orgány mohli o prípade, ako bol ten vyššie 

uvedený, spísať hlásenie a spolu so žiadosťou o potrestanie ho zaslať na kompetentné nemecké 

miesta (Veliteľstvo Ochrannej zóny, poľné žandárstvo v Ochrannej zóne). Len výnimočne však 

pramene obsahujú aspoň zmienku o potrestaní niektorého z uniformovaných príslušníkov 

nemeckej brannej moci.  

Krátko po príchode nemeckej armády komentovalo četníctvo26 nárast prostitúcie 

vyvolaný práve novou vojenskou prítomnosťou. Nemeckí vojaci vyhľadávali ženy v uliciach, 

                                                           
15 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 24 118/prez.1939. 
16 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32 č. j. 1558/1939.  
17 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 29, č. j. 195/1939; ŠA BA – p. Modra, OÚ 23–45, šk. 29, č. j. 1/1940.   
18 Pamätná kniha obce Senica [online]. 1936–1954 [cit. 6.5.2021]. Dostupné na internete: 

http://kronika.senica.sk/1936-1954/files/assets/basic-html/page-185.html#.  
19 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 102. Smernice počas vojny boli niekoľkokrát menené a dopĺňané. 

Zákaz vývozu potravín obsahovali už prvé smernice z februára 1940. 
20 V nemeckom origináli Oberkommando des Heeres. 
21 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 71-1940; VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 150, č. j. 

152 225/dôv.1 osob. 1940.  
22 Colným úradom v obci Gajary sa podarilo zadržať jedného z nemeckých vojakov pokúšajúceho sa o ilegálny 

vývoz tovaru. Vojak bol nemeckými orgánmi potrestaný. 
23 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 150, č. j. 50/dôv. 1941. 
24 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 50/dôv. 1941; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 

132/dôv. 1941; ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 46, č. j. 42/dôv. 1943; ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 

46, č. j. 271/dôv. 1943. 
25 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 135/39.  
26 Názov žandárstvo vstúpil do platnosti až v októbri 1939.  

http://kronika.senica.sk/1936-1954/files/assets/basic-html/page-185.html
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hostincoch, ale i súkromných obydliach. Prišlo k niekoľkým raziám v podnikoch v snahe 

limitovať výskyt uvedeného fenoménu. Za vrchol možno označiť exces z novembra 1939, keď 

sa poddôstojník Richter pohlavne nakazil od jednej z prostitútok. Obe osoby museli podstúpiť 

liečbu.27 

Časť obyvateľov sa snažila z novej situácie vyťažiť. Obyvateľov Plaveckého Podhradia 

a priľahlých obcí zamestnávala počas prvých rokov nemecká armáda pri prácach na miestnom 

kaštieli a ďalších blízkych budovách využitých nemeckými ozbrojenými zložkami.28 Zruční 

remeselníci a robotníci sa venovali rekonštrukcii kaštieľa, výstavbe ďalších kasárenských 

budov. Ženy našli uplatnenie v záhradách kaštieľa, v kuchyni či pracovali ako upratovacia 

sila.29 Mužská časť populácie sa prostredníctvom práce v prospech nemeckej armády pokúšala 

vyviazať z povinnej služby v slovenskej armáde. Oslobodenie nebolo bezplatné a zamestnanci 

prípadne zamestnávatelia museli platiť poplatky za jednotlivcov oslobodených od vojenskej 

služby.30 Uvoľniť z vojenskej služby sa pokúšal napríklad zverolekár pri Veliteľstve Ochrannej 

zóny Felix Lobpreis či 29 civilných zamestnancov pracujúcich pri cvičisku v Malých 

Karpatoch.31  

Súčasťou nemeckej armády bol hasičský oddiel sídliaci v Malackách. Okrem služby pre 

nemeckú armádu vypomáhal aj pri požiaroch v obci Plavecké Podhradie. V marci 1943 sa 

vojenská striekačka podieľala na hasení požiaru v stodole. Počas júla 1944 zase požiarne 

oddiely poslúžili pri hasení horiaceho poľnohospodárskeho majetku.32  

 

Výcvik nemeckej armády 

 Jedným z najdôležitejších cieľov nemeckej armády bol výcvik vlastných jednotiek. 

Výcviková činnosť prebiehala väčšinou v bývalých objektoch československej armády, ktoré 

počas vojny prešli prestavbou či rekonštrukciou. Štruktúra jednotlivých vojenských objektov 

sa počas vojny menila, pre lepší prehľad miest výcviku však uvedieme rozloženie cvičísk tak, 

ako ho uvádza dokument datovaný na rok 1941. Výcvik sa realizoval v troch výcvikových 

priestoroch.33   

a) Veliteľstvo cvičiska Luftwaffe v Malackách – zahŕňa výcvikové tábory v Malackách, 

Plaveckom Podhradí, Rohožníku, Hlbokom, Dúbrave a na letisku v Novom Dvore. 

b) Veliteľstvo cvičiska Malé Karpaty (Turecký vrch) – celý vojenský tábor vrátane katastrov 

obcí Jabloňové, Pernek a Limbach. 

c) Posádka Senica – zahŕňa obce Senica, Sotina, Čáčov a Kucov. 

Podobne ako v medzivojnovom období v prípade československej armády, i počas 

vojny sa prebiehajúci vojenský výcvik dotýkal života ľudí obývajúcich obce v blízkosti 

vojenských objektov. Zásahy do života regiónu mali rôzny charakter.  

Často sa v dobových dokumentoch rozoberá uzatváranie cestných úsekov. Ľudia žijúci 

v blízkosti vojenských objektov potrebovali cestovať za prácou do väčších miest, chodili na 

trhy predávať či kupovať tovar a v neposlednom rade chodili obrábať vlastné polia. 

V kombinácii s prebiehajúcim výcvikom však nebolo jednoduché uvedené aktivity vykonávať. 

Jediným dňom v týždni, kedy výcvik nikdy neprebiehal boli štvrtky (hlavné trhové dni 

                                                           
27 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 27, č. j. 119 (dôv)/1939; ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 25, č. j. 

2109/1939.  
28 Do novembra 1939 sídlilo v obci aj Veliteľstvo Ochrannej zóny.  
29 ŠA BA – p. Modra, Pamätná kniha obce Plavecké Podhradie, s. 119-120, 152. 
30 Ministerstvo národnej obrany však konštatovalo ťažkosti s vymáhaním platieb za dané zvýhodnenie. 
31 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 244/dôv. 1941; VHA, f. MNO – dôverné (1943), šk. 370, č. j. 

100/dôv. 1943; VHA, f. MNO – dôverné (1944), šk. 450, č. j. 07/dôv. 1944; VHA, f. MNO – dôverné (1944), šk, 

450, č. j. 771/1944; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 265/dôv. 1941.  
32 ŠA BA – p. Modra, Pamätná kniha obce Plavecké Podhradie, s. 166, 176. 
33 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 352 225/1940.  
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v Malackách).34 Existencia uvedenej zásady však obyvateľstvu nestačila. Hneď v máji 1939 

prišla na malacký okresný úrad petícia obyvateľov obcí Bílkove Humence, Lakšárska Nová 

Ves, Niklášov majúcich poľnohospodárske usadlosti vzdialenejšie od domova. Podpísaní 

signatári žiadali úpravu časového harmonogramu strelieb tak, aby cesty vedúce k ich poliam 

a zároveň priamo cez územie vojenského obvodu boli častejšie uvoľnené.35 Na petíciu 

odpovedalo o mesiac neskôr veliteľstvo vojenského cvičiska dislokované v Plaveckom 

Podhradí. Základnú požiadavku na umožnenie častejšieho prechodu vojenským obvodom 

zamietlo. Prejavilo však ochotu prispôsobiť čas strelieb majiteľom polí či uverejňovať presný 

časový harmonogram výcviku na týždeň vopred.36 Otázka často uzatváraných cestných úsekov 

trápila i o čosi južnejšie žijúcich obyvateľov Studienky.37 K sťažujúcim sa roľníkom sa pridali 

i robotníci. I tu boli kritickými úseky prechádzajúce cez vojenský obvod konkrétne cesty 

vedúce do Malaciek, Sološnice a Plaveckého Podhradia.38 Do diania sa pokúsilo vstúpiť 

i ministerstvo národnej obrany, ktoré v januári roku 1940 požiadalo Nemeckú vojenskú misu,39 

aby sa streľba upravila s ohľadom na hospodárstvo regiónu a nálady obyvateľstva.40 Problémy 

súvisiace s uzatváraním ciest zhrnul v apríli 1940 okresný náčelník Ľudovít Repáň v už 

citovanej správe určenej ministerstvu vnútra. Ako text správy naznačuje, záležitosť 

blokovaných cestných úsekov sa netýkala len obcí vyššie uvedených.41 Olej do ohňa prilievala 

i nemecká armáda nedodržovaním deklarovaného časového harmonogramu. Výnimočné tak 

neboli situácie, keď prekvapených ľudí na cestných úsekoch vracala nemecká armáda naspäť 

a naopak, v deklarovaných časoch výcviku nemecké vojská z kasární ani len nevyšili. 

Dokument obsahuje i Repáňove návrhy na úpravu neželeného stavu. Čas strelieb navrhol 

upravovať v rámci jedného dňa v snahe, čo najviac vychádzať v ústrety roľníkom. Časť 

obyvateľov mala problém s prístupom na trhy do Malaciek. Tu Repáň navrhol úpravu strelieb 

tak, aby cestné ťahy počas trhového a jarmočného dňa v Malackách boli vždy voľné.42 

Dokument dostalo veliteľstvo malackého cvičiska Luftwaffe. Odškodnenie zamietlo 

s odvolaním sa na články Ochrannej zmluvy, nedodržovanie časových harmonogramov 

vysvetľovalo poveternostnými podmienkami. Počas zlého počasia tak na cvičiskách výcvik 

neprebiehal a časový sklz sa doháňal v inak voľných časoch/dňoch. V odpovedi sa veliteľstvo 

dotklo i otázky uvoľnenia cestných úsekov. Priepustnosť niektorých ciest počas trhového dňa 

v Malackách mala byť vyriešená už v lete 1939. Cestné úseky umožňujúce pohyb z vyššie 

zmieňovaných obcí smerom do Malaciek nemali byť vojenským výcvikom vôbec dotknuté 

a prechod mal byť teda plne umožnený.43 Pokiaľ sa niekto z miestnych pokúšal počas 

nemeckého výcviku vstupovať do priestorov zasahujúcich strelnicu, okrem ohrozenia života 

riskoval i trest v podobe pokuty prípadne i pobytu vo väzení.44  

Hoc útvary slovenskej armády sa mohli v Ochrannej zóne pohybovať len so súhlasom 

veliteľa Ochrannej zóny, formálnym vlastníkom Nemcami používaných vojenských objektov 

ešte vždy ostávala slovenská armáda. Slovenská strana sa ešte počas jarných a letných rokovaní 

roku 1939 pokúšala vymôcť na nemeckej strane platbu nájomného za používanie už 

                                                           
34 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 121/1939. 
35 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 29. 
36 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 6331/1939. 
37 Vtedy Hasprunka. 
38 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 127/1939. 
39 Nemecká vojenská misia bol najvyšší vojenský nemecký orgán na Slovensku dozerajúci najmä na vývoj 

slovenskej armády. 
40 SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 50 046/1940; ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 20 500/IIc-40. 
41 Okresný náčelník uvádza obce Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rárbok (dnes 

Rohožník), Kuchyňa, Pernek, Jabloňové, Lozorno. 
42 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 414/40. Trhy sa v Malackách konali vo štvrtok, jarmoky v sobotu.  
43 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 63/40.  
44 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32, č. j. 691/1940. 
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okupovaných vojenských objektov.45 K posunu prišlo na prelome rokov 1939 a 1940. 

V novembri poslalo ríšske ministerstvo letectva oficiálnu žiadosť o prenájom a rozšírenie 

územia strelnice v Malackách. Ministerstvo zahraničných vecí žiadosť odoslalo na posúdenie 

ďalším úradom (kancelária prezidenta, jednotlivé ministerstvá). Od rezortu vnútra sa vec 

dostala na okresný úrad v Malackách. Očakávalo sa najmä posúdenie otázky možného 

rozšírenia územia strelnice. Okresný náčelník v správe zo 7. februára konštatoval, že prípadné 

presťahovanie strelnice by sa aspoň čiastočne dotklo života deviatich obcí. Svoje domovy by 

pri najoptimistickejšom scenári muselo teoreticky opustiť viac ako 3000 osôb. Praktické 

prevedenie by však podľa autora dokumentu nutne narazilo na nesúhlas obyvateľstva, obzvlášť 

ak dotknuté obce už dlhšie zažívali ťažkosti spojené s prebiehajúcim výcvikom. Vysťahovanie 

by tak muselo byť vynútené i napriek protestom.46 Názor okresného náčelníka si osvojilo i 

prezídium ministerstva vnútra, ktoré svoj postoj ešte vo februári oznámilo rezortu diplomacie.47 

Otázka presťahovania obyvateľstva napokon sama odpadla, keď ríšske ministerstvo letectva 

v apríli 1940 oznámilo ministerstvu zahraničných vecí stratu záujmu o rozšírenie strelnice.48 

Rozhovory týkajúce sa prenájmu strelnice však pokračovali. V marci 1941 prišlo k podpisu 

Prenájomnej zmluvy o vojenskej strelnici a cvičišti v okolí Malaciek (ďalej len Prenájomná 

zmluva).49 V niekoľkých bodoch sa dohoda týkala i života obyvateľstva. Nemecká strana sa 

zaviazala k čo najširšiemu možnému zamestnávaniu slovenských podnikateľov a robotníkov 

pri stavebných či údržbových prácach. V pásme do dvoch kilometrov od strelnice disponovalo 

velenie Ochrannej zóny právomocou zabrániť výstavbe nových a požadovať prestavbu už 

existujúcich objektov. Príslušné slovenské úrady v prípade výstavby v uvedenom pásme mali 

vec oznámiť nemeckej strane. Zmluva sa zaoberala i niektorými cestnými úsekmi. Cesta medzi 

Malackami a Rohožníkom prípadne Pernekom mala byť voľná vždy vo štvrtok, nedeľu a počas 

sviatkov.50  

Väčšina populácie v blízkosti vojenských objektov sa živila pestovaním 

poľnohospodárskych plodín, chovom zvierat. Ako sme už naznačili vyššie, uvedené činnosti 

v susedstve nemeckých vojsk narážali na limity spôsobené vojenskou aktivitou. Už 9. mája 

1939 sa sťažovali obyvatelia obce Jabloňové na nemožnosť využívania pasienkov z dôvodu 

prejazdov nemeckých tankových vojsk po miestnych roliach.51 O rok neskôr, v apríli 1940 

podala obec Studienka žiadosť o odškodnenie z dôvodov časových strát pri práci na pozemkoch 

v blízkosti vojenských strelníc. Žiadosť veliteľstvo Ochrannej zóny zamietlo odvolávajúc sa 

neexistenciu dohody, ktorá by akúkoľvek úhradu odškodného v podobnej veci vynucovala.52 

Situácia sa ani v ďalších mesiacoch nezlepšovala skôr naopak. Nemecká armáda na niekoľkých 

miestach začala priamo obsadzovať pozemky v snahe rozširovať územia vlastných vojenských 

objektov. Začalo prebiehať vyvlastnenie vybraných majetkov. Uvedené javy sa týkali obcí 

Sološnica53 (budovanie delostreleckých zariadení) či Kuchyňa54 (rozširovanie letiska Malacky-

Nový Dvor). Opäť sa riešila i otázka odškodnenia dotknutých majiteľov pozemkov a to na 

nemeckej ako i na slovenskej strane. Posudzovanie prípadov nemeckými orgánmi bolo rôzne. 

V prípade pozemkov pri Sološnici predstavitelia nemeckých vojenských orgánov v marci 1941 

                                                           
45 VHA, f. MNO, šk. 2, č. j. 9; VHA, fond Hlavné vojenské veliteľstvo (ďalej f. HVV) – dôverné (1939), šk. 11, 

č. j. 539.  
46 SNA, f. MV 38–45, šk. 83, č.j. 82/1940 prez. 
47 SNA, f. MV 38–45, šk. 83, č. j. 5377/prez. 1940. 
48 SNA, f. MV 38–45, šk. 83, č. j. 201 409/40-IV. 
49 Zmluva mala spätnú platnosť od 1. apríla 1939.  
50 VHA, f. MNO – tajné (1939–1945), šk. 8, č. j 61(taj.)/1941. 
51 ŠA BA – p. Modra, f. OÚ 23–45, šk. 32 č. j. 121/1939. 
52 VHA, f. MNO – dôverné (1940), šk. 14, č. j. 49/40; SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 30717/1941. 
53 SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 31 520/1941. 
54 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 76/dôv./1941.  



  

11 

 

deklarovali úhradu finančných prostriedkov určených ako odškodné.55 Horšie dopadli majitelia 

pozemkov pri Studienke, ktorí sa opätovne pokúšali vymôcť úhradu odškodného. Ako sa 

dočítame vo verbálnej nóte nemeckého vyslanectva z apríla 1941, dotknuté pozemky neboli 

v objekte strelnice, ani v páse územia dvoch kilometrov od strelnice. Nemecké vojenské orgány 

preto odmietli odškodniť majiteľov pozemkov.56 Do tretice sa otázka pozemkov v Studienke 

riešila na prelome rokov 1942 a 1943. Odpoveď na sťažnosť obce Studienka sme však v archíve 

nateraz nenašli.57 

 Miestne obyvateľstvo na vojenský výcvik nedoplácalo len škodami na majetku. 

V archívoch sú zmienky tiež o smrteľných úrazoch.58 Modelovým príkladom je incident z mája 

1943, kedy granáty vystrelené počas delostreleckého cvičenia dopadli do katastra obce Častá 

a zabili jednu ženu a tri deti. Pozostalému Rudolfovi Lennerovi bola prisľúbené vyplatiť 

odškodné 80 tisíc Ks. Podľa nemeckého vyšetrovania za tragédiu bola zodpovedná výrobná 

chyba delostreleckého granátu a nie zlyhanie niektorého z nemeckých vojakov.59 

 

Koniec Ochrannej zóny 

 Zlomovým momentom vo fungovaní Ochrannej zóny boli niektoré udalosti roku 1944. 

V súvislosti s prenosom leteckej vojny i nad územie Slovenska sa okrem havárií nemeckých 

strojov, začali riešiť i otázky súvisiace s haváriami lietadiel spojeneckých rovnako i posádok 

daných strojov. Do vypuknutia Slovenského národného povstania (ďalej len SNP) sa 

i v Ochrannej zóne stávalo, že havarovaní americkí piloti končili v slovenskom zajatí. 

S vypuknutím povstania daná alternatíva padla a členovia posádok amerických lietadiel tak 

museli unikať už pred predstaviteľmi nemeckej brannej moci.60 

 Počas roku 1944 a obzvlášť po vypuknutí SNP postupne klesal význam Ochrannej zóny 

ako výcvikového priestoru nemeckej armády, navyše po okupácii územia Slovenskej republiky 

poklesol i význam Ochrannej zóny ako vymedzeného územia Slovenskej republiky so 

špeciálnymi právomocami nemeckej armády. Letisko Malacky-Nový Dvor nakrátko poslúžilo 

ako jedno z hlavných letísk Luftwaffe snažiacich sa o potlačenie povstania rozvíjajúceho sa na 

strednom Slovensku. Význam letiska umenšil až spojenecký nálet z 20. septembra. Zničených 

bolo minimálne 27 lietadiel, letiskové budovy či betónová plocha. Takmer okamžite sa začali 

rekonštrukčné práce. Civilné obyvateľstvo sa muselo podieľať na rekonštrukcii a rovnako i na 

vyhľadávaní po okolí rozosiatych nevybuchnutých bômb. Už koncom septembra lietadlá voči 

povstaniu začali lietať opäť, avšak už v menšom meradle ako dovtedy.61  

                                                           
55 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 76/dôv./1941; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 

111/dôv./1941; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 132/dôv. 1941; VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 

150, č. j. 50/dôv. 1941. 
56 SNA, f. MZV, šk. 80, č. j. 30717/1941. 
57 VHA, f. MNO – dôverné (1943), šk. 370, č. j. 59/dôv. 1943. 
58 VHA, f. MNO – dôverné (1941), šk. 150, č. j. 360/dôv. 1941. 
59 SNA, f. MZV, šk. 81, č. j. 154-13/7-15/1943; SNA, f. MZV, šk. 81, č. j. 154-7/10-4/1943; VHA, f. MNO – 

dôverné (1943), šk. 370, č. j. 117/dôv. 1943.  
60 LACKO, Martin. Situačné hlásenia okresných náčelníkov. január – august 1944, Trnava : Katedra histórie 

Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2005, s. 228; KAŠŠÁK, Peter – HRODEGH, Marián. 

Konečná zastávka: Slovensko: letecké aktivity a osudy posádok 15.USAAF zostrelených nad územím Slovenska v 

rokoch 1944–45. Martin : Klub priateľov vojenskej histórie Slovenska, 2007, s. 35-162; KAŠŠÁK, Peter –

CIBULA, Martin. Kronika leteckej vojny nad Slovenskom [online]. 2012 [cit. 28.6.2021]. Dostupné na internete: 

http://kronika-airwarsk.blogspot.com/search/label/1944.06.26.  
61 STANISLAV, Ján. Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v SNP. Bratislava : Veda, 1996, 

s. 215; ČECH, Bořivoj. Nový Dvor [online]. 2021 [cit. 28.6.2021]. Dostupné na internete: 

http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-malacky.htm; Bombardovanie obce [online]. 2009 [cit. 28.6.2021]. 

Dostupné na internete: 

http://archiv.obeckuchyna.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=7:bombardovanie-

obce&catid=2:historia-obce&Itemid=16; HALLON, Pavol – CHAMRAZ, Alojz. Z dejín obce Kuchyňa. Kuchyňa 

: Obec Kuchyňa, 1994, s. 69.  

http://kronika-airwarsk.blogspot.com/search/label/1944.06.26
http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-malacky.htm
http://archiv.obeckuchyna.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=7:bombardovanie-obce&catid=2:historia-obce&Itemid=16
http://archiv.obeckuchyna.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=7:bombardovanie-obce&catid=2:historia-obce&Itemid=16
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  Približovanie sa frontovej línie ešte viac menilo dovtedajší život v oblasti. Nakoľko 

vojenské objekty kapacitne nestačili na ubytovanie čoraz väčšieho počtu vojsk hľadalo sa 

ubytovanie už i v súkromných a verejných priestoroch. Vojaci sa tak nasťahovali do bytov, 

rodinných domov, školských priestorov atď.62 Zvýšená koncentrácia osôb znamenala nové 

nároky na zásobovanie. Vojaci za tovar platili, medzi civilným obyvateľstvom a vojakmi 

fungoval i výmenný obchod. Objavovalo sa už i rekvirovanie tovaru.63 V poslednej fáze vojny 

sa časť civilného obyvateľstva musela povinne angažovať i pri výstavbe či údržbe objektov pre 

vedenie vojny dôležitých. Budovala sa železničná trať Plavecký Mikuláš – Jablonica,64 

odhŕňala sa vzletová/pristávacia dráha na letisku Malacky-Nový Dvor,65 pomáhalo sa 

s odnášaním zásob streliva zo železničnej stanice v Plaveckom Štvrtku.66  

 Uvedené aktivity mohli postup Červenej armády prinajlepšom pribrzdiť, nie však úplne 

zastaviť. Priestor, ktorý počas vojny spadal pod Ochrannú zónu bol postupne oslobodzovaný 

od začiatku apríla až do začiatku mája 1945. Existencia Ochrannej zóny sa po šiestich rokoch 

definitívne uzavrela.  

 

Záver 

 Nemecká armáda sa počas šiestich rokov existencie Ochrannej zóny stala pravidelnou 

súčasťou života nemalej časti vtedajšej populácie západného Slovenska. Časť obyvateľstva si 

k vojenskej sile našla cestu a profitovala z nových pracovných príležitostí ponúkaných 

nemeckou armádou pri výstavbe či údržbe vojenských objektov situovaných prevažne na 

Záhorí. Na druhom konci boli ľudia, ktorým činnosť nemeckej armády znemožnila používať 

pozemky či ľudia, ktorí zažili násilné konflikty s podguráženými nemeckými vojakmi. 

Pôsobenie nemeckej brannej moci v Ochrannej zóne sa zapísalo i do spomienok pamätníkov. 

Nanešťastie, mnohí pamätníci už dnes nežijú, a tak je potrebné sa vo väčšej miere spoliehať na 

archívne pramene či literatúru, ktorá sa uvedenou problematikou aspoň čiastočne zaoberala. 

Výskum týkajúci sa priamo problematiky Ochrannej zóny sa však stále nachádza na svojom 

počiatku, viac otázok ostáva otvorených. Nepoznáme napríklad presnú štruktúru vojenského 

velenia v Ochrannej zóne, nemáme k dispozícii žiadne mapy vojenských objektov používaných 

nemeckou armádou. Nakoľko téma je previazaná s Nemeckom, archívny výskum v tunajších 

archívnych inštitúciách stačiť nebude a návšteva nemeckých archívov je takmer nevyhnutná. V 

štúdii prezentované zistenia tak v budúcnosti môžu byť ešte čiastočne alebo i úplne zmenené.  
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FRANCOUZSKÁ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ. 

SPOLEČNOST PRO POVZBUZENÍ NÁRODNÍHO PRŮMYSLU (1801–1815) 

 

Michael Dudzik1 

Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

 

Abstrakt: Podpora důležitých sektorů francouzské ekonomiky, jako byly obchod, řemesla 

a zemědělství, se od poloviny 18. století zintenzivnila. S liberalizací a znásobením spolků došlo 

ke štědřejší a důkladnější podpoře průmyslu, který získával na důležitosti. V 19. století byla 

prototypem finančně motivující a novou technologii propagující Společnost pro povzbuzení 

národního průmyslu. Ta díky své odborné členské základně, osvícené činnosti a vydávání 

technického časopisu dosáhla toho, že se stala hnacím motorem nejen francouzského 

průmyslového vývoje, ale i cirkulace vědeckého poznání mezinárodního významu. 

Klíčová slova: Společnost pro povzbuzení národního průmyslu, Jean-Antoine Chaptal, 

bulletin, věda, šíření znalostí. 

 

Abstract: Support for important sectors of the French economy, such as trade, crafts and 

agriculture, has intensified since the mid-18th century. With the liberalization and 

multiplication of associations, there has been more generous and thorough support for the 

industry, which has gained in importance. In the 19th century, the prototype was a financially 

motivating and new technology promoted by the Society for the Encouragement of National 

Industry. Thanks to its expert membership base, enlightened activities and the publication of a 

technical journal, it has become a driving force not only in French industrial development, but 

also in the circulation of scientific knowledge of international importance. 

Key words: Society for the Encouragement of National Industry, Jean-Antoine Chaptal, 

bulletin, science, dissemination of knowledge. 

 

Úvod 

Vidina ekonomického prvenství na kontinentě utvářela dějiny jednotlivých států a jejich 

směřování za pomocí prospěšných reforem v nejrůznějších oblastech lidského života. Jednu 

z takovýchto změn představovaly společnosti podporující rozvoj zemědělství, řemesel, 

obchodu a průmyslu. Jak se činnosti a cíle jednotlivých společností stále více krystalizovaly, 

muselo zákonitě dojít k pohlcení zastaralých institucí a k jejich nahrazení všeobjímající 

organizací. To je případ Société d‘encouragement pour l‘industrie nationale (SEIN; Společnosti 

pro povzbuzení národního průmyslu), která v 19. století sehrála zásadní roli v propagaci 

praktického a vědeckého vzdělání se záměrem oživit domácí průmysl. 

Nepostradatelným zdrojem pro studium vzniku, složení, zaměření a činností SEIN je 

vydání zápisů ze zasedání, stanov i komunikace se členy a vynálezci. V díle se lze seznámit 

s vnitřním fungováním instituce, jakož i motivacemi jejích členů.2 Důležitý pramen tvoří 

bezesporu institucionální bulletin,3 který pojednává o příjmech, výdajích a předplatitelích 

společnosti, o recenzích vědeckých děl, prezentovaných vynálezech a vyhlašovaných cenách.4 

                                                           
1 Mgr. Michael Dudzik, doktorand Ústavu hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova, Náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Česká republika, dudzikm@ff.cuni.cz. ORCiD č. 0000-0003-

0483-3643. 
2 Histoire de la fondation de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, ou Recueil des procès-verbaux 

des séances de cette Société, depuis l’époque de sa fondation, le 9 brumaire an X (1er novembre 1801), jusqu’au 

1er vendémiaire an XI (22 septembre 1802). Paris : Mme Veuve Bouchard-Huzard, 1850. 
3 CNUM – BSPI. Bulletin de la Société d‘Encouragement pour l‘Industrie Nationale [online]. 2021 [cit. 

19.8.2021]. Dostupné na internete: http://cnum.cnam.fr/CGI/redira.cgi?BSPI. 
4 Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale. Roč. 1–15 a 31, Paris : Imprimerie de  

Mme Huzard, 1802–1816 a 1832. 

http://cnum.cnam.fr/CGI/redira.cgi?BSPI
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Příspěvek využívá i postřehů autorů zaměřujících se na společnosti,5 složení členských 

základen6 a vývoj industrializace ve Francii na konci 18. a počátku 19. století.7 

Metodologicky práce vychází z dějin vědy, dějin vzdělanosti a sociálních dějin, když 

prezentuje cíle SEIN, přínos jejího technického časopisu a zahraniční postupy včetně vynálezů. 

Kvalitativní metodou sleduje šíři, rozsah a formy pomoci při propagování technologického 

vědění, kvantitativní metoda naopak čtenáře seznamuje s příjmovou a výdajovou stránku 

společnosti včetně počtu jejích členů a stránek bulletinů. Příspěvek se dotýká sociálních dějin, 

když se věnuje tradici (vědeckých) spolků ve francouzských dějinách, spolupráci SEIN se 

soudobými institucemi a jejímu sociálnímu složení, a hospodářských dějin, když prezentuje 

způsoby finanční podpory vynálezcům a podnikatelskému sektoru. 

 

Osvícenská tradice učených společností 

Působení rozličných sdružení a spolků se traduje již od druhé poloviny 18. století, kdy 

začaly vznikat první společnosti podporující objevy užité v zemědělství či řemeslu.8 

Liberalizace společnosti a reformy vedly ke vzniku institucí protěžující umění, řemesla a 

aplikované vědy: 

Société philomatique (1788; Společnost milovníků vědy), Société du Point central des 

arts et métiers (1791; Společnost Ústředního spolku umění a řemesel), Société des 

Inventions et Découvertes (1790; Společnost vynálezů a objevů) nebo Bureau de 

Consultation des Arts et Métiers (1791; Poradní úřad pro umění a řemesla).  

Zvláštní postavení měla Société libre du Lycée des Arts (1792; Svobodná společnost 

Střední umělecké školy), jež byla mezi prvními, která vydávala vlastní časopis, a to Journal du 

Lycée des Arts, popisující dosavadní vědění, vynálezy a objevy.9 

Originální, na praxi zaměřenou instituci představovala od října 1794 čtyřčlenná 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM, Národní konzervatoř umění a řemesel),10 

kde se skladovaly „stroje, modely, nářadí, nákresy, popisy a knihy ze všech druhů umění a 

řemesel,“11 s nimiž se seznamovali jak studenti, tak i řemeslníci a podnikatelé. Kvůli 

nedostatečnému financování ze strany Direktoria a neshodám s Radou pěti set došlo 

k pozastavení fungování Konzervatoře, jež se obnovilo v roce 1799.12 Význam instituce 

spočíval v šíření teoretické nauky a praktických ukázek, čímž došlo k nastartování postupných 

změn ve francouzské ekonomice. 

I přesto ale chyběla společnost zaměřená ryze na rozsévání technických znalostí spolu 

s metodami finanční podpory a motivace občanů, jejímž cílem by bylo dosáhnout významných 

                                                           
5 BLOUIN, Daniel – EMPTOZ, Gérard. La Société d’encouragement pour l’industrie nationale et le Conservatoire 

des arts et métiers (1801–1811). In Artefact, 2019, roč. 10, s. 75-95; TRESSE, René. Le Conservatoire des Arts et 

Métiers et la Société d‘Encouragement pour l‘Industrie nationale au début du XIXe siècle. Revue d’histoire des 

sciences et de leurs applications. 1952, roč. 5, č. 3, s. 246-264. 
6 CHASSAGNE, Serge. Une institution originale de la France post-révolutionnaire et impériale: La société 

d’encouragement pour l’industrie nationale. In Histoire, économie et société. 1989, roč. 8, č. 2, s. 147-165. 
7 HORN, Jeff. The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750–1830.  

Cambridge : The MIT Press, 2006. 
8 TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 247. 
9 Histoire de la fondation…, s. 3-4; CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 148; TRESSE, R. Le CNAM 

et la SEIN…, s. 248-249. 
10 GRÉGOIRE, Henri Jean-Baptiste. Rapport sur l‘établissement d‘un Conservatoire des arts et métiers. Paris : 

Imprimerie de la Convention nationale, 1794, s. 5-6, 10-11. 
11 DUVERGIER, Jean-Baptiste. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil 

d‘État: de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique. T. 7. Paris : A. Guyot et Scribe, 1834, s. 294; 

FONTANON, Claudine – GRELON, André (eds.). Les origines du Conservatoire national des arts et métiers et 

son fonctionnement à l‘époque révolutionnaire (1750–1815). In Les Cahiers d‘histoire du CNAM. Paris : Cnam 

Media, 1992, s. 17-44, 18; GRÉGOIRE, H. J.-B. Rapport…, s. 19-20; HORN, J. The Path Not Taken…, s 175.  
12 TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 246-247. 
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hospodářských změn zavedením převratné edukace společnosti. Právě myšlenka pro tuto 

instituci pochází od hraběte Charlese Philiberta de Lasteyrie (1759–1849), jenž se ve Velké 

Británii seznámil s fungováním Společnosti pro podporu umění, průmyslové výroby a obchodu 

a jejím pozitivním dopadu na ekonomiku země.13 Za konzulátu, který přál lepší finanční, 

politické a společenské situaci než předešlé Direktorium, se myšlenka přetvořila ve skutečnost. 

 

Etablování, cíle a činnost SEIN 

Prospěšnou změnou bylo odvolání dosavadního ministra vnitra Luciena Bonaparta a 

jeho nahrazení Jeanem-Antoinem Chaptalem (1756–1832),14 jenž byl 6. listopadu 1800 

jmenován prozatímním a 21. ledna následujícího roku oficiálně úřadujícím ministrem vnitra.15 

Pracovitost nového ministra vedla k přijetí významných reforem: k aplikaci vědy a praxe do 

výuky, ke vzniku lyceí pro profesní výcvik, k vytvoření provinčních specializovaných 

obchodních komor a k setkávacím kroužkům studentů, bankéřů, velkostatkářů, průmyslníků a 

vysokých úředníků s vědci.16 Chaptal si kladl za cíl učit nenásilnou formou občany praktickému 

a technickému umění, čímž chtěl vychovat nový typ občana – technika.  

I proto byl nakloněn myšlence hraběte de Lasteyrie vytvořit společnost, jež by 

„podněcovala soutěživost, šířila poznání a podporovala talent.“17 Výhodou bylo, že Chaptal 

zaujal velmi pozitivní postoj k návrhu: „Snažil jsem se vyhovět všem a můj úkol byl o to 

jednodušší, o co rozhodnější muže jsem kolem sebe měl.“18 Ministr vnitra byl navíc svými rysy 

předurčen pro záštitu nové společnosti: „Autorita, již uplatňoval, pocházela ze samotné 

převahy jeho zkušenosti, nestrannosti, moudrosti, přirozené důstojnosti a smířlivého ducha.“19 

Iniciovat setkání nadšených mužů pro společnou věc pak bylo jen otázkou času. 

První ustavující schůze se konala 4. října 1801,20 18. listopadu 1801 pak první řádná 

schůze, na níž byl zvolen 31 z 65 hlasů předsedou Chaptal, „občan osvícený a neméně oddaný 

svým povinnostem a své zemi,“21 jenž tento post zastával až do své smrti v roce 1832. Správní 

rada sestávala z předsedy Chaptala, Nicolase Frochota a Louise Costaze coby dvou 

místopředsedů, Josepha Marie barona de Gérando ve funkci sekretáře a z Michela Delaroche 

dohlížejícího na finance. Radu doplňovalo šest výborů: finanční, obchodní a výbor 

                                                           
13 Mezi 65 zakladatelů SEIN patří kupříkladu zemědělec de Lasteyrie, konstruktér Claude-Pierre Molard, botanik 

a zoolog Louise Bosc, vynálezce Augustin de Silvestre a bankéř François Delessert. BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. 

La SEIN et le CAM…, s. 77; Histoire de la fondation…, s. 5, 13; HORN, J. The Path not Taken…, s. 203; 

CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 148-149; TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 254. 
14 Jean-Antoine Chaptal, hrabě z Château de Chanteloup (1808) a francouzský pair (1819), přijal řadu opatření pro 

hospodářské povznesení země, zavedl rozsáhlé investice do zdravotnictví a školství, založil centrální statistický 

úřad a vydal dekret o zřízení národního muzea v Louvru či první Speciální školy umění a řemesel.  

Bulletin, roč. 31, č. 339, s. 343-354. 
15 DUVERGIER, Jean-Baptiste. Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil 

d‘État: de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique. T. 12. Paris : A. Guyot et Scribe, 1835,  

s. 333, 359. 
16 GILLISPIE, Charles Coulston. Science and polity in France: The Revolutionary and Napoleonic Years. 

Princeton : Princeton University Press, 2004, s. 446, 495-502, 520-540, 617-623, 635; HELLER, Henry. The 

Bourgeois Revolution in France 1789–1815. New York : Berghahn Books, 2009, s. 134-135; HORN, Jeff – 

JACOB, Margaret C. Jean-Antoine. Chaptal and the Cultural Roots of French Industrialization. In Technology and 

Culture. 1998, roč. 39, č. 4, s. 671-698, 687-689, 691, 693-694; LÉON, Antoine. Promesses et ambiguités de 

l’oeuvre d’enseignement technique en France, de 1800 à 1815. In Revue d’histoire moderne et contemporaine, 

1970, roč. 17, č. 3, s. 846-859, 849.  
17 CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 150; TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 250. 
18 CHAPTAL, Le Vicomte Antoine (ed.). Mes souvenirs sur Napoléon par le Cte Chaptal. Paris : E. Plon, Nourrit 

et Cie, 1893, s. 58-59. 
19 CHAPTAL, Le V. A. Mes souvenirs sur Napoléon…, s. 114. 
20 Za přítomnosti 14 mužů došlo i ke zvolení několika funkcionářů: zapisovatelů nových členů, výběrčích 

členských příspěvků a svolavatelů budoucích schůzí. Histoire de la fondation…, s. 4-5, 19-20; CHASSAGNE, S. 

Une institution originale…, s. 149. 
21 Histoire de la fondation…, s. 8. 
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mechanických, chemických, zemědělských a ekonomických umění. Celkem v nich zasedalo 

dvacet osm mužů, po druhé schůzi 28. června 1802 se jejich počet navýšil na šedesát s tím, že 

ve finančním výboru bylo již natrvalo osm členů, ve zbývajících výborech pak devět.22 

Proč vůbec došlo k založení této instituce? Odpověď je nasnadě – jelikož de Lasteyrie 

přisoudil Společnosti pro podporu umění zásluhy na prosperující britské ekonomice, odvodil 

si, že by stejného cíle mohla dosáhnout francouzská instituce: „V roce 1801 byl náš průmysl 

dost zaostalý, museli jsme ho zlepšit a oživit, abychom mohli doufat, že jednoho dne budeme 

schopni konkurovat na zahraničních trzích s Anglií a dokonce i s Německem.“23 Obecně 

pojatým plánem, jenž byl posléze skutečně realizován, bylo: 

1. šířit návod k věcem, jež se týkají vývoje prospěšného umění, a shromažďovat vše, co 

může sloužit k roznášení těchto cenných poznání; 

2. začít vytvářet sbírku modelů, laboratoř a knihovnu, v níž se shromáždí všechna národní 

či zahraniční díla týkající se nějakého z průmyslových odvětví; 

3. uskutečňovat diskuse o významu či zdokonalení určitých nových postupů a zároveň 

propagovat již známé, ale málo využívané postupy; 

4. odměňovat a podporovat tvůrce [nově využitých] objektů, poznání i vynálezů a 

5. vytvořit časopis, na němž se budou moci všichni členové podílet.24 

První tři body souvisely s Národní konzervatoří, s jejíž spoluprací počítali od zimy 

1801–1802 členové správní rady SEIN. Jelikož se činnosti obou institucí překrývaly,25 nastala 

bizarní situace: aby došlo k přesunu nákresů a kopií modelů, jež byly uloženy ve skladu CNAM, 

musel Chaptal jakožto předseda instituce vyzvat Chaptala coby ministra vnitra k tomu, aby 

tento požádal vedení Konzervatoře o povolení k transferu dokumentů.26 Kooperace byla 

nicméně žádoucí již z toho důvodu, že od chemického a mechanického umění, jejichž odborníci 

pocházeli z řad CNAM, se dal nejsnáze odvodit růst hospodářského vývoje, tolik potřebný pro 

překonání britské rivality a dohnání ekonomického náskoku.27  

Čtvrtý bod částečně splňovalo konání průmyslových výstav (1801, 1802 a 1806).28 

Podle slov Chaptalova předchůdce, Françoise hraběte de Neufchâteaua (1750–1828), mělo 

během první průmyslové výstavy v roce 1798 dojít ke spojení umění a vědy, aby „se spoluprací 

celého národa prolomila relativní technologická izolace a zpomalil náskok anglického 

průmyslu.“29 Prezentované produkty30 byly odměněny nejen hlavními a čestnými cenami, ale i 

státními subvencemi na podporu výroby nebo přímo uzavíráním kontraktů s podnikateli 

                                                           
22 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 86; Bulletin, roč. 1, č. 2, s. 26-27, Histoire de la 

fondation…, s. 6-7, 23; CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 150-151. 
23 Histoire de la fondation…, s. 8-9. 
24 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 82, 84, 90; Bulletin, roč. 1, č. 1, s. iii, 20; č. 2, s. 26; 

Histoire de la fondation…, s. 22; HORN, J. The Path Not Taken…, s. 202-203; CHASSAGNE, S. Une institution 

originale…, s. 149-150. 
25 Schůze Výboru mechanických umění se konaly v prostorách Konzervatoře, kde přednášel její předseda Claude-

Pierre Molard (1759–1837). BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 88-89 a TRESSE, R. Le CNAM 

et la SEIN…, s. 253. 
26 „Upozorňujeme Vás, že jsme oprávnili členy SEIN k tomu, aby si vzali nákresy modelů uložené v Konzervatoři. 

(…) SEIN si přeje, občane, převzít ony nákresy, jež má za to si opatřit.“ TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 

252. 
27 Pro tyto účely se vystavěly i různé laboratoře. BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 89; Bulletin, 

roč. 1, č. 2, s. 26. 
28 CHANDLER, Arthur. L‘Exposition publique des produits de l‘industrie française: Paris, 1798. World‘s Fair 

[online]. 1996, vol. 10, no. 1 [cit. 13.2.2021]. Dostupné na internete: http://www.arthurchandler.com/1798-

exposition. 
29 FONTANON, C. – GRELON, A. Les origines du CNAM…, s. 29. 
30 Na první výstavě se objevilo 110 vystavovatelů, na druhé 220. Exposition publique des produits de l‘industrie 

française: Catalogue des produits industriels. Paris : L‘imprimerie de la République, 1798, s. 5-16 20-23; Seconde 

exposition publique des produits de l’industrie française: Procès-verbal des opérations du Jury nommé par le 

Ministre de l’intérieur. Paris : L’imprimerie de la République, 1801, s. 7-32. 



  

19 

 

přítomnými na výstavách. Bonus představovaly soutěže jednotlivých výborů SEIN, v nichž byli 

vynálezci ocenění jak hodnotnou medailí, tak i vysokou finanční odměnou v řádu několika set 

franků.31  

Úspěch Společnosti se odrazil v bezprostředním nárůstu zájmu veřejnosti odborné, ale i 

laické. V prvním roce fungování činil počet předplatných 73532 a po zaplacení ročního 

členského příspěvku ve výši 36 franků Společnost vydělala 36 264 franků (zhruba 194 343 

euro).33 Tento příjem, subvencovaný ministerstvem vnitra, vyvážil výdaje určené na platy 

členům výborů a správní radě, tisk plakátů a vydávání bulletinů, vratné půjčky a ceny 

vynálezcům, vybavení, osvětlení a vytápění zasedacích sálů, či na nájem za sídlo v dnešním 

Palais de la Découverte.34 

 

 

Tabuľka 1. 

  

Jedna složka výdajů si zaslouží zvláštní pozornost, a to předplatná zahraničních 

časopisů. Pouhý jeden měsíc po první řádné schůzi, 22. prosince 1801, Společnost za odebírání 

dvaceti převážně přírodovědných periodik platila 520 franků (zhruba 2 943 euro). Čtenáři měli 

v zasedacích místnostech k dispozici německé (8), britské (3), americké, italské, španělské 

(každý po jednom) a francouzské (6) časopisy každý třetí, šestý a devátý den týdne (tehdejší 

francouzský týden měl deset dní) od poledne do jedné hodiny odpolední.35 

 

 

 

                                                           
31 Soutěžilo se ve výrobě rybářských sítí s pevnými očky (1000 franků) i výrobě bílého olova (1000 fr.), v nalezení 

způsobu získávání pruské modři (600 fr.), ve sklízení podzimních zrn pluhem či sázecím kolíkem (1000 a 600 fr.) 

anebo ve výrobě kovových váz potažených přilnavým smaltem (1000 fr.). Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 6-7; Histoire de 

la fondation…, s. 35-42, 53-58. 
32 Histoire de la fondation…, s. 143-148. 
33 Po započítání plateb v neplatných livrech, zpožděných plateb a peněžních darů. Bulletin, roč. 1, č. 2, s. 28. 
34 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 82; Bulletin, roč. 1, č. 2, s. 29-30; TRESSE, R. Le CNAM 

et la SEIN…, s. 256. 
35 Periodika se zemědělskou, báňskou, chemickou, fyzikální a přírodopisnou tematikou byly doplněny o nové 

monografie. Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 24; Histoire de la fondation…, s. 45. 
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Sociální struktura Společnosti 

Ač byla SEIN od svého založení státním nástrojem pro oživení průmyslu, velice rychle 

se vzdalovala prostému obyvatelstvu. Její cíl byl prospěšný, exkluzivita členů však na 

Společnost vrhala špatné světlo. Mezi první předplatitele patřili například všichni tři konzulové, 

Napoleon Bonaparte, Jean Jacques Cambacérès a Charles-François Lebrun, jež doplňovali 

státní radové, senátoři, poslanci, prefekti, předáci kováren, ředitelé škol nebo architekti; 

v pozdější fázi se přidali dokonce i někteří sourozenci Bonapartovi, tou dobou panovníci jim 

přidělených území.36 

Členem se občan stal až poté, co se před správní radou zaručil svou poctivostí a 

morálními kvalitami, což nebylo v době napoleonské meritokracie v mnoha případech problém. 

Členové výboru byli zvoleni jak kvůli své osobnosti, tak i kvůli společenské důležitosti, která 

vyplývala z příslušnosti některých mužů k ostatním učeným společnostem. Jejich společný 

zájem vedl i přes profesionální odlišnosti k vytvoření „spolku dobrých občanů“;37 mnozí z nich 

se navíc scházeli v radách ministerstva vnitra, jež řídilo zemědělství, obchod, průmysl a 

školství.38 

To zákonitě vedlo k vytvoření jakési uzavřené společnosti, neboť setkávání vysoce 

postavených členů, rozhodujících v nejdůležitějších oblastech hospodářství, představovala 

mocnou páku při ovlivňování budoucích záměrů Společnosti, potažmo státu, jelikož nesmíme 

zapomínat, že Chaptal ovládal hned dvě mocné instituce. SEIN, „místo kontaktů mezi vysokými 

hodnostáři a nositeli moci,“39 se stalo také místem, kde erudovaní muži vypracovávali 

„znalecké posudky ohledně kvality materiálů, postupů výroby a kvality výrobku,“40 čímž se ze 

Společnosti stal nejen salon exkluzivního typu, ale i cechovní sdružení s omezenými 

pravomocemi. V řadách členů41 figurovali bankéři, vědci, vysocí úředníci a veřejní činitelé, 

průmyslníci, učenci, umělci, velkoobchodníci, profesoři, výrobci, vlastníci pozemků, členové 

technických rad, muži ve vedoucích pozicích, stavební inženýři a jiné společnosti spolu se 

svými členy, „zkrátka všichni přátelé umění“.42 Nejpočetnější byli bankéři, nejméně zastoupeni 

pak umělci a řemeslníci; v 10–25 % případů se jednalo o členy státní správy. Po roce 1848 

klesal počet učenců, bankéřů a velkoobchodníků ve prospěch stavitelů, řemeslníků a 

maloobchodníků.43 Co se týče teritoriální působnosti členů, dvě třetiny z nich pocházely 

z Paříže, po roce 1815 se jejich počet navýšil na tři čtvrtiny.44 Významný byl pro Společnost 

zahraniční přesah, který nelze opomenout: k 20. červnu 1804 pocházeli členové z 50 

francouzských a 13 anektovaných departementů, které doplňovali cizinci jako Berlíňan, Rus a 

Polák a zpravodajové ze saského Göttingenu a Freyburgu, Berlína, Pruska, Švýcarské 

konfederace, Švédska, Británie a Irska.45 Zapojením těchto vzdálených přispěvatelů s odlišnou 

kulturou a vzdělaností se z „průměrné prestižní instituce stala na experty bohatá společnost“.46 

Díky zahraničním příspěvkům došlo k šíření prestiže a povědomí o bulletinu i samotné SEIN, 

                                                           
36 CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 151-155, 159. 
37 Histoire de la fondation…, s. 18; CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 150. 
38 Histoire de la fondation…, s. 21, 23; CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 150; TRESSE, R. Le 

CNAM et la SEIN…, s. 251. 
39 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 78. 
40 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 86. 
41 Mezi zakládající členy patřili Joseph-Michel Montgolfier, strůjce horkovzdušného balonu, zakladatel 

elektrostatiky Charles-Augustin de Coulomb, průmyslník a bankéř Antoine-Scipion Perier, historik Guillaume-

Ferdinand Teissier, zvěrolékař Jean-Baptiste Huzard, či botanik Jacques Cels. Histoire de la fondation…, s. 4. 
42 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 78, 86; Histoire de fondation…, s. 13; CHASSAGNE, S. 

Une institution originale…, s. 149-153, 161-162; TRESSE, R. Le CNAM et la SEIN…, s. 251-252. 
43 CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 162-163. 
44 CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 153, 162-163. 
45 Osm belgických, tři italské a dva rýnské. CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 156. 
46 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 90. 
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ke zvýšenému zájmu47 o členství v dalekých krajinách a tím i k evropskému vědeckému 

propojování. 

 

 

Tabuľka 2. 

 

Bulletin ve prospěch šíření technologického vědění 

Pátý a nejvýraznější bod se týkal vydávání vlastního časopisu. Za odbornou komisi 

určenou pro představení plánu „o prostředcích šíření (průmyslového) vzdělání“ vystoupil na 

zasedání 26. března 1802 ženevský botanik Augustin Pyrame de Candolle (1778–1841) 

s návrhem vydávat každý měsíc bulletin48 určený všem členům SEIN, jehož náklady na 

vydávání by neměly přesáhnout 1 500 franků (asi 8 000 euro). Na tvorbě bulletinu se podílela 

každý půlrok obměňovaná šestičlenná komise složená z jednoho zapisovatele a po jednom 

členu z pěti výborů. Rozesílání bulletinu započalo na konci září 1802, rok po ustavující 

schůzi.49 Správní rada vyhodnotila bulletin jako „nejlepší způsob, jak podávat zprávy o 

celkovém technologickém vývoji a předávat je členům společnosti v provinciích.“50 O distribuci 

bulletinu se postaral Chaptal, který každý rok sám zaplatil 120 výtisků a odeslal je prefektům, 

podprefektům, starostům, státním hodnostářům, panovníkům Josefu a Louisovi Bonapartovým, 

či různým společnostem. Obzvláště prefekti měli i v těch nejodlehlejších departementech šířit 

dobré jméno SEIN a využít rostoucí věhlasnosti tohoto „časopisu nemajícího obdoby v oblasti 

šíření francouzských, ba dokonce ani zahraničních technologických informací.“51  

Měsíční periodikum nebylo určené na prodej, ale pouze na rozesílání příznivcům 

společnosti; teprve kolekce všech dvanácti čísel v jednom svazku na konci každého roku mohla 

                                                           
47 O financích pojednávalo vždy druhé číslo bulletinu, pro zkrácený zápis se uvede pouze ročník a číslo strany. 

Bulletin, 1, s. 28-31; 2, s. 25-28; 3, s. 26-27; 4, s. 39-39; 5, s. 94-96, 7 (za oba roky), s. 41-43; 8, s. 76-77;  

9, s. 39-40; 10, s. 46-47; 11, s. 65-66; 12, s. 68-69; 13, s. 88-90; 14, s. 115-117; 15, s. 46-47. 
48 Obecná charakteristika bulletinu zní: „Krátká zpráva s novinkami a informacemi o skupině či organizaci, 

vytištěná pro její členy.“ Bulletin. Cambridge Dictionary [online]. Copyright © Cambridge University Press  

[cit. 13.9.2021]. Dostupné na internete: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bulletin. 
49 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 83; Histoire de la fondation…, s. 8, 76-78. 
50 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 83. 
51 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 83; CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 154. 
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být prodávána nebo zpřístupněna v knihovnách.52 Tento „všeobecný technický informační 

nástroj/nástroj technologických informací“53 těžil z příkladů z ciziny a z propojení skoro devíti 

set členů, kteří byli rozptýleni ve všech koutech Francie.54 To bylo jednou z největších předností 

dodávaných časopisů – díky působnosti členů v různých departementech se technologické 

inovace dostaly až za hranice, protože zahraniční okupované provincie přejaly francouzský 

způsob dělení a správy území, takže je spravovali centrální vládou jmenovaní prefekti. 

 

Tabuľka 3.  

 

Jaká byla náplň jednotlivých bulletinů? První číslo představilo svůj cíl a po celou dobu 

vydávání se jej drželo: „[Bulletin] podá hlášení o zasedáních Správní rady, o došlých dopisech, 

strojích, modelech, knihách či dalších věcech darovaných společnosti, dále nabídne popis 

nových a málo známých strojů, poznámky o patentech vydaných ve Francii a udělených 

v Anglii, (…) plánované ceny a jejich udílení nebo stručné ukázky z hlavních technologických 

děl vytištěných ve Francii a zejména v zahraničí.“55 Prvním příspěvkem byl výňatek ze zprávy 

Clauda-Pierra Molarda o spřádacím stroji na hedvábí.56 Kromě členů přispívali technici, 

řemeslníci, vědci, státní úředníci, agrotechnici, učitelé, podnikatelé a velkovýrobci s 

vynálezci,57 kteří toužili získat finanční odměnu. Příkladem může být Regnierův hasičský 

žebřík (obr. 1): za předpokladu, že se „dá lehce přepravovat ulicemi a snadno jej používat pro 

záchranu žen, dětí, starých a nemocných,“58 byl tento vynález oceněn 2 000 franky. Žebřík 

měřil skoro 16 metrů a na kladce měl zavěšený ochranný kryt, kam při požáru mohli skákat 

nemocní a postižení.  

 

 

 

                                                           
52 GILLISPIE, Ch. C. Science and Polity in France…, s. 490, 632-634; Histoire de la fondation…, s. 77; HORN, 

J. J.-A. Chaptal…, s. 694; HORN, J. The Path Not Taken…, s. 207. 
53 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 92. 
54 CHASSAGNE, S. Une institution originale…, s. 154.  
55 Bulletin, roč. 1, č. 1, s. iii–iv. 
56 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 90 a Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 7-8. 
57 GILLISPIE, Ch. C. Science and Polity in France…, s. 490. 
58 Bulletin, roč. 1, č. 11, s. 199-204; Histoire de la fondation…, s. 77-78. 
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Obrázok 1: Regnierův návrh hasičského žebříku.59  

 

Novinku představovala i nádoba na ohřívání vody. Hrnec plný vařící vody se vloží do 

jednolitého pouzdra z jedlového dřeva, který je zezdola a po obvodu potažen ovčí kůží, jež 

nádobu přikrytou pokličkou zanechává teplou. Vynález našel využití v nemocnicích a dalších 

rozlehlých budovách, kde se jeho používáním ušetřilo na topení uhlím.60 SEIN také přeložila 

britský návrh bezpečnostního zámku (obr. 2), který svou propracovanou konstrukcí zabraňoval 

nočním krádežím a potulným zlodějům se šperháky.61  

 

Obrázok 2: Návrh bezpečnostního zámku.62 

                                                           
59 Obr. 1. Bulletin, roč. 1, č. 11, s. 202. 
60 Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 22-23. 
61 Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 143-150. 
62 Obr. 2. Bulletin, roč. 6, č. 42, s. 147. 
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Všechny vynálezy, které byly představeny před odbornou komisí a které následně 

získaly ocenění v podobě medaile nebo finančního obnosu, byly uvedeny do praxe a svým 

vynálezcům zajistily věhlas a dobré postavení ve společnosti, neboť se z malých výrobců stali 

velkopodnikatelé, z jejichž úspěchu čerpali jak najímaní dělníci, jejichž počty se spolu s čím 

dál větší poptávkou zvyšovaly, tak i výrobci potřebných dílů, dodavatelé a další 

v ekonomickém řetězci, kteří s úspěšnými podnikateli spolupracovali. 

Nejoceňovanější byl však mezinárodní přesah časopisů. Vzájemná výměna informací 

mezi státy seznámila francouzské čtenáře například se způsoby budování lodí v Hamburku a 

Kodani, s dovezenými španělskými ovcemi merino, s arašídy importovanými z Mexika, 

s orientálním způsobem barvení bavlny, se švédským pěstováním brukve a mrkve, 

portugalskou kultivací kaštanovníků, s výrobou rakouské kremžské běloby i amerického 

javorového cukru, s holandskými chemickými postupy nebo se skotským sečením pšenice.63 

Záběr byl opravdu obrovský a tyto dodatky jen ukázaly všestrannost bulletinů na poli umění a 

věd. 

 

Závěr 

Nesporný význam Společnosti pro povzbuzení národního průmyslu dokazuje to, že 

funguje již přes dvě století až dodnes. Už od počátku představovala silnou a nezávislou instituci, 

jež čerpala svou důležitost z učené a odborné členské základny, jež byla součástí i jiných 

společností, čímž docházelo k výměně znalostí. Sám Chaptal měl pochyby o budoucnosti 

instituce: „Nejdříve uvidíte to nejkrásnější zapálení pro věc, která vydrží jeden, možná dva roky, 

pak tento žár vyhasne; pokud však nová Společnost vydrží tři roky, je její existence, o čemž jsem 

hluboce přesvědčen, zajištěna, a přispěje k rozvoji francouzského průmyslu.“64 A skutečně se 

stalo, jak předvídal: SEIN nejvíce přispěla k šíření nových znalostí, spolupráci mezi odborníky 

a laiky, zavedením nových postupů vlivem pronikání zahraničních spisů a především ke 

společnému budování vědy napříč evropskými státy, které se vzájemně obohacovaly. 

Lze ale kvůli sociální exkluzivitě negativně pohlížet na Společnost, jež zkušenosti a 

znalosti svých členů využila ku prospěchu všech? Tato „mobilizace francouzských elit vyústila 

ve vznik sdružení lidí, již usilují za pomocí inovace a integrace založit průmyslová impéria.“65 

Význam SEIN proto nelze přehlížet, už kvůli jejímu složení. Odbornosti členů z nejrůznějších 

oborů lidské činnosti přispěly svým dílem ke společnému objevování tehdejších limitů vědění  

a vzájemnou spoluprací k jejich zdárnému překonávání, z čehož nakonec čerpala takřka celá 

sjednocená Evropa, těžící z šířených znalostí centrální, průmyslově orientované společnosti. 

Společnost si vytyčila, jakými základními postupy podpořit národní průmysl, a podle 

toho se také řídila, ať už vlastními činy, nebo s intervencí ministra vnitra, jenž v podstatě plnil 

program, který jako předseda instituce schválil. SEIN napřáhla všechny své síly k šíření 

průmyslového vědění a stala se jakýmsi prototypem elitářské společnosti, která však svůj účel 

plnila po několik desítek let a zanechala za sebou viditelné výsledky „v průmyslu textilním, 

železářském, ocelářském a fotografickém i ve zbudovaných kanálech a železnicích.“66 

Úmrtí předsedy Jeana-Antoina Chaptala na konci června 1832 zásadním způsobem 

Společnost nezměnilo, neboť se již jednalo o etablovanou instituci s úspěšným bulletinem. 

Chaptalovy služby „lidstvu a vlasti, obklopení se nejzkušenějšími a nejschopnějšími muži, 

                                                           
63 Bulletin, roč. 1, č. 1, s. 11-13, 15-16, 18; roč. 3, č. 3, s. 67-69 a č. 9, s. 227-228; roč. 5, č. 25, s. 22-23;  

roč. 8, č. 64, s. 313-314; roč. 10, č. 79, s. 20-26; roč. 13, č. 123, s. 212-216; roč. 15, č. 145, s. 161-167. 
64 Histoire de la fondation…, s. 10. 
65 BLOUIN, D. – EMPTOZ, G. La SEIN et le CAM…, s. 81; CHASSAGNE, Une institution originale…, s. 154. 
66 BUTRICA, Andrew J. Creating a Past: The Founding of the Société d‘Encouragement pour l‘Industrie Nationale 

Yesterday and Today. In The Public Historian, 1998, roč. 20, č. 4, s. 21-42, 23; CHALMIN, Cécile – JARRIGE, 

François. L‘Émergence du contremaître. L‘ambivalence d‘une autorité en construction dans l‘industrie textile 

française (1800–1860). In Le Mouvement Social, 2008, roč. 3, č. 224, s. 47-60, 50. 
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zakládání škol a péče o veřejné blaho včetně pomáhání potřebným“67 zasáhly několik oblastí 

lidského života a generací Francouzů, jež vděčily chemikově citu pro organizovanost, 

rozhodnost a schopnost zavést takové změny, které se navzájem propojily a vedly k jedinému 

cíli – pokroku. 
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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH V KONTEXTE 

POLITICKÝCH DEJÍN POZNANIA1 

 

Miriama Filčáková 

Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je aplikáciou prístupov dejín poznania zaznamenať rozhodujúce 

momenty viažuce sa ku vzniku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, príčiny jej 

umiestnenia vo východoslovenskej metropole a výberu jej pomenovania. Na príklade vybranej 

vzdelávacej inštitúcie analyzovať najdôležitejšie premeny v povojnových dejinách univerzít, 

významného fenoménu európskej kultúry, vzdelanosti i vedy. Poukázať na najmarkantnejšie 

zmeny terciárneho vzdelávania na Slovensku, ktoré bolo pretvorené podľa sovietskeho modelu 

v dôsledku novej politickej situácie. Považujeme za dôležité zachytiť dejiny a vývoj tejto 

inštitúcie, determinovaný najmä politickými, kultúrnymi a priemyselnými okolnosťami v čase 

jej vzniku. Zohľadňujúc pri výskume historicko-spoločenský kontext obdobia po druhej svetovej 

vojne, ideologický a politický vplyv pôsobiaci v akademickej oblasti, na mestskej úrovni a v 

konkrétnych oblastiach rozvoja vedomostí. 

Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pobočka Lekárskej fakulty 

Slovenskej univerzity v Košiciach, univerzita, dejiny poznania, Košice.  

 

Abstract: The aim of the paper is to record the decisive moments related to the establishment 

of the Pavel Jozef Šafárik University in Košice, the reasons for its location in the East Slovak 

metropolis and the choice of its name. Using the example of a selected educational institution, 

analyse the most important changes in the post-war history of universities, a significant 

phenomenon of European culture, education, and science. Point out the most significant 

changes in tertiary education in Slovakia, which was transformed according to the Soviet model 

because of the new political situation. We consider it important to capture the history and 

development of this institution, determined by the political, cultural, and industrial 

circumstances at the time of its creation. Considering in research the historical and social 

context of the period after the Second World War, the ideological and political influence 

operating in the academic field, at the urban level and in specific areas of knowledge 

development. 

Keywords: Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Branch of the Faculty of Medicine of the 

Slovak University in Košice, university, history of knowledge, Košice. 

 

Teoreticko-metodologické východiská  

Zásadným obratom v dejinách poznania sa stala druhá svetová vojna ako aj udalosti 

druhej polovice 20. storočia, poznamenané zmenami v politickom a spoločenskom živote, ktoré 

výrazným spôsobom ovplyvnili a podnietili rozvoj poznania, inovácií a novej techniky.2 

Cieľom príspevku je zaznamenať pôsobenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(UPJŠ) v uvedenom období, skúmajúc vybrané udalosti vzniku, pôsobenia a organizácie tejto 

inštitúcie. Analyzovať úlohu politického vplyvu na rozvoj poznania, intelektuálnych inovácií a 

inštitucionálneho zázemia, ak už pritom dochádzalo k jeho rozvoju alebo brzdeniu.3 Tento 

                                                           
1 Príspevok je súčasťou riešenia projektu VVGS 2022-2112 Dejiny UPJŠ a Historický digitálny archív (HiDA) 

III. 
2 BURKE, Peter. Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha : Karolinum, 2013, s. 319-320. 
3 Ako metódu bádania sme zvolili prípadovú štúdiu, ktorá umožňuje dôkladné a podrobné skúmanie konkrétneho 

prípadu v kontexte jeho spoločensko-politickej situácie. Predmetom výskumu bude právny inštitút vysokého 

školstva, interpretácia jeho významu, vzniku a historické pravidlá jeho vývoja s cieľom poznávania podstaty tejto 

inštitúcie. GERRING, John. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007, s. 19-20. 
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vývoj môžeme v súvislosti s témou nášho príspevku v zásade rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa 

sa začína založením Pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach v roku 1948 

a končí sa vytvorením samostatnej UPJŠ v roku 1959. Medzníkom je teda desaťročné 

pôsobenie Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach. Druhá etapa sa začína samotným založením 

UPJŠ a jej nasledujúcim pôsobením. Predmetom našej analýzy bude prvá etapa vzniku 

univerzity v Košiciach, ktorá sa začína založením Pobočky Lekárskej fakulty s cieľom 

poznávania podstaty tejto inštitúcie, jej systémov až po vznik samotnej univerzity v kontexte 

silnejúcej centralizácie poznania, ktorá súvisela s materiálnym pokrokom, rozmachom svetovej 

ekonomiky, nárastom miest a predovšetkým centralizáciou moci.4 Pri práci vychádzame 

z vlastného archívneho výskumu5 ako aj z organizovanej a systematickej heuristiky už 

publikovaných monografií. 

Poznanie, jeho charakter, pôvod a okolnosti vzniku sa stali predmetom skúmania a 

jedným zo záujmov historikov, ktorí si o minulosti začali klásť nové otázky. Napriek 

skutočnosti, že vznik histórie poznania (history of knowledge) ako samostatného vedeckého 

prístupu je relatívne nedávny fenomén,6 evidujeme viacero diel staršieho dáta, ktoré svojim 

obsahom môžeme priradiť k histórii poznania.7 Rovnako ako samo poznanie ani jeho definícia 

nie je jednoznačná a jasne vymedzená. Možno rozlišovať medzi poznaním praktickým („know 

                                                           
4 BURKE, Peter. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha : Karolinum, 2009, s. 75.  
5 Archívny výskum bol realizovaný v Štátnom archíve v Košiciach (fond Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach; fond Pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach; fond Krajského 

národného výboru, Odbor školstva a kultúry (1949–1960); fond Krajského národného výboru, sekretariát predsedu 

a rady KNV; fond Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska) a v Archíve mesta Košice (fond Národného 

výboru; fond Mestského národného výboru; Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975) 

a Slovenskom národnom archíve (Povereníctvo školstva (1945–1960), ÚV KSS Predsedníctvo 1958–1976, Úrad 

predsedníctva Slovenskej národnej rady 1944–1960). V prípade fondu UPJŠ ide zatiaľ o nespracovaný fond, čo 

výrazným spôsobom ovplyvňuje prácu s archívnymi prameňmi. Rovnako veľká časť archívnych prameňov 

týkajúcich sa slovenského vysokého školstva je uložená v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, v ktorom 

ešte len realizujeme rozsiahlejší výskum. Predpokladáme však, že výskum v spomínanom archíve výrazne doplní 

informácie, ktoré nebolo možné dohľadať v miestnych archívoch. 
6 Ako ucelený projekt vznikajú dejiny poznania koncom 20. storočia, pričom ich počiatky možno nájsť už v prvých 

desaťročiach 20. storočia. Tri vzájomne podobné disciplíny skúmajúce vzťahy medzi poznaním a spoločnosťou sa 

objavili vo Francúzsku, Nemecku a Spojených štátoch. BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 13. Od 90. rokov sa 

história poznania pohybovala z periférie historického záujmu smerom do centra. V súčasnosti možno v oblasti 

dejín poznania pozorovať veľký rozmach výskumu, publikačnej činnosti, ako aj vzniku nových inštitúcií. Knihy 

na túto tému sa v posledných desaťročiach objavujú čoraz častejšie. Najpôsobivejšou kolektívnou štúdiou, ktorá 

bola doteraz vypracovaná, je štúdia v dvoch zväzkoch od Christiana Jacoba s názvom „ríše vedomostí“ (Lieux de 

Savoir), podobne práca Charlesa Van Dorena – A History of Knowledge: Past, Present, and Future, ako aj 

publikácie Petra Burka – What is the History of Knowledge, A Social History of Knowledge I a A Social History 

of Knowledge II. Pozri bližšie. BURKE. P. Společnost a vědění II..., s. 11-13. V priestore slovenskej historiografie 

sú dejiny poznania stále novou oblasťou výskumu, napriek tomu evidujeme práce, ktoré sa tohto prístupu 

bezprostredne dotýkajú. Pozri bližšie. KOWALSKÁ, Eva. List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z 

roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In Vedecká komunikácia 1500–1800 III. Zost. E. 

Augustínová, V. Murgašová. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: 

zabudnuté centrum vzdelanosti. In Vedecká komunikácia 1500–1800 II. Zost. E. Augustínova, V. Murgašová. Žilina : 

Žilinská univerzita, 2019. HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. 

Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. Z oblasti dejín vzdelávania napr. LONDÁKOVÁ, Elena. Modernizácia 

výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. polovici 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2007. GLOSSOVÁ, Marta. 

„Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“. Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 

1948–1960. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2021. A iné.  
7 Napríklad diela Francisa Bacona, v knihe Rozvoj učenia (1605) a jeho neskoršia latinská verzia De Augmentis 

Scientiarum. Bacon priviedol k uvedenej problematike veľký počet nemeckých učencov 18. storočia, ktorí písali 

diela venujúce sa histórii učenia, napr. Gottlieb Stolle, Introduction to the history of learning (Anleitung zur 

Histoire der Gelahrtheit, 1718). Vo Francúzsku napr. marquis de Condorcet, popredná osobnosť osvietenstva, 

kládol dôraz na rast poznania v diele Sketch for an historical picture od the progress of the human mind (Esquisse 

d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793–1794). Pozri bližšie. BURKE, Peter. What is the 

History of Knowledge? Cambridge : Polity Press, 2016, s. 10. 
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how“) a teoretickým („knowing that“),8 poznaním filozofov a poznaním empirikov, medzi 

vedou a umením, poznaním verejným a súkromným, atď.9 Peter Burke, jeden 

z najvýznamnejších súčasných historikov poznania, zároveň upozorňuje na bezprostredné 

prepojenie medzi poznaním a spoločnosťou v dejinách. Pre pochopenie toho, čo môžeme 

považovať za poznanie, je nevyhnutné poznať sociálnu štruktúru spoločnosti, v ktorej poznanie 

vzniká, je šírené a rozvíjané. Tento prístup, prepájajúci sociológiu a históriu, nám dovoľuje 

analyzovať poznanie ako historickú udalosť, ktorú je možné interpretovať a reflektovať 

pomocou historickej perspektívy.10 „Kategórie ľudského myslenia nie sú nikdy fixované 

v jednej pevne danej podobe. Neustále vznikajú, dotvárajú sa, pretvárajú a menia spolu 

s miestami a časmi.“11 Kritéria poznania sú prinajmenšom ovplyvnené či priamo určované 

spoločenským prostredím.12 Dejiny poznania nie sú príbehom postupného rastu racionality, ale 

majú viacero rovín, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, a ktoré sa môžu rovnako navzájom brzdiť 

či dokonca popierať.13 

Poznanie sa stalo dôležitou otázkou aj vo sfére politiky.14 Cieľom politických dejín 

poznania (political history of knowledge) je poukázať na úlohu znalostí v širokom spektre tém 

týkajúcich sa politiky a obzvlášť politickej kultúry. Aplikáciou perspektívy histórie znalostí na 

politiku a politickú kultúru sa snažíme ďalej skúmať výhody použitia znalostí ako 

kategórie historickej analýzy.15 Politická dimenzia poznania je badateľná v spôsobe a zmysle 

zberu, úschovy, produkcie, získavania a tiež potláčania informácií zo strany úradov, či už 

cirkevných alebo štátnych. Úsilie, ktoré mocenský aparát v tejto oblasti prejavoval, je možno 

najlepším dokladom rastúceho záujmu politiky o užitočné poznatky.16 Prístup politických dejín 

poznania ponúka pohľad na široké spektrum aspektov dotýkajúcich sa postupov poznávania a 

produkcie znalostí. Oblasť politických dejín sa v posledných desaťročiach výrazne rozšírila a 

zameriava sa na nové témy, teoretické perspektívy a kategórie skúmania. To neznamená, že 

historici venujúci sa politickým dejinám poznania opustili štát a politikov, politické systémy a 

inštitúcie ako základné predmety ich výskumu, ale skôr že rozšírili svoje chápanie toho, čo je 

politické, kto je politickým aktérom a kto má vplyv v politike a politickej kultúre.17 Politická 

                                                           
8 BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 23. 
9 BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 103. 
10 PETŘÍČEK, Miroslav. Doslov: Vědění jako kulturní fakt. In BURKE, Peter. Společnost a vědění. Od 

Gutenberga k Diderotovi. Praha : Karolinum, 2009, s. 241-244. 
11 BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 101. 
12 BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 13. 
13 PETŘÍČEK, M. Doslov: Vědění jako kulturní fakt..., s. 241. 
14 Získavanie a využívanie systematicky zhromaždených informácií, najmä poznania o obyvateľstve a populácii 

bolo politickým atribútom už od počiatkov vzniku prvých civilizácií. Zrod štátnej moci predpokladal zber 

a uchovávanie informácií o ovládanom obyvateľstve, ich ochranu a kontrolu pre administratívne účely, z dôvodu 

silnejúcej túžby panovníkov ovládať životy celej populácie. Takmer každý štát už od čias neskorého stredoveku 

predstavoval informačnú spoločnosť. Prejavujúcu sa rastom záujmu o vedecký pokrok, využívaním poznatkov pre 

zisk a silnejúcu potrebu chrániť obchodné a štátne tajomstvá, zároveň však vyznačujúcu sa úsilím získať utajované 

a strategické informácie iných krajín. BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 12, 134-137, 171-174  
15 VON DER KRONE, Kerstin. Exploring Knowledge in Political History. In History of Knowledge. [online]. 

2019 [cit. 15.8.2021]. Dostupné na internete: https://historyofknowledge.net/2019/05/13/exploring-knowledge-in-

political-history/. 
16 Mocenskou otázkou sa stalo aj to, či majú vedomosti patriť verejnosti alebo súkromným osobám (vymedzenej 

skupine obyvateľstva), či sa stanú vedomosti súkromnou komoditou alebo súčasťou všeobecnej prosperity krajiny. 

BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 11. Spôsob závislosti vlád na prísune informácií analyzoval už v 50. rokoch 

minulého storočia vo svojej štúdií americký politológ Karl Deutsch. Niektoré stránky uvedenej problematiky sa 

dočkali v poslednej dobe intenzívnejšieho skúmania v podobe množstva publikácií venujúcich sa histórii špionáže, 

významu informácií či vplyvu náboženskej a politickej cenzúry uplatňovaných v rôznych oblastiach. Pozri bližšie. 

BURKE, P. Společnost a vědění..., s. 133-134. 
17 Rozhodujúcou sa stala uvedená téma výskumu integrujúca perspektívy zo sociálnej histórie u amerických 

historikov tzv. „najnovších politických dejín“ v období 90. rokov minulého storočia. Pozri bližšie. PASLEY, 

Jeffrey L. – ROBERTSON, Andrew Whitmore – WALDSTREICHER, David (eds.). Beyond the Founders: New 

https://historyofknowledge.net/2019/05/13/exploring-knowledge-in-political-history/
https://historyofknowledge.net/2019/05/13/exploring-knowledge-in-political-history/
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história poznania navyše upriamila svoju pozornosť na postupy, rituály a symboly, ktoré ju 

formujú alebo tvoria. Skúma znalosti ako kategóriu politických dejín a politickej kultúry a 

prispieva tak k prehĺbeniu nášho historického chápania politiky, politickej kultúry a politiky 

všeobecne.18 Politika poznania je téma, ktorá sa ani zďaleka neobmedzuje na vzťah medzi 

výskumom a vládou, ale skúma, ako pôsobí politická moc na mikroúrovni. Politika poznania 

preto nezahrňuje iba štát, ale tiež akademický mikropriestor. Škálu rozmanitých spôsobov, 

akými môže politika ovplyvňovať univerzitu, je možné sledovať napríklad na úrovni 

akademickej slobody, ktorou univerzita v rámci krajiny disponuje.19  

Bez ohľadu na historické obdobie bolo poznanie vždy v priebehu dejín zaručeným 

predpokladom civilizačného a kultúrneho napredovania. Nová politická, priemyselná 

a kultúrna éra druhej polovice 20. storočia pomyselne rozdelená „železnou oponou“, v ktorej 

dominovali dve rozdielne alternatívy spoločenského zriadenia sa prejavila najmä vzrastajúcim 

záujmom o poznanie, jeho význam a úlohy v spoločnosti.20 Po druhej svetovej vojne sa 

Československo stalo súčasťou východného bloku v geopolitickom rozdelení sveta, ktorý mal 

za následok zmenu politického, ekonomického, kultúrneho a sociálneho usporiadania. Svoju 

špecifickú úlohu tu mala zohrať sovietizácia, ktorá sa stala symbolom víťazstva socializmu a 

socialistickej spoločnosti nad buržoáznou spoločnosťou.21 Rýchla rekonštrukcia po druhej 

svetovej vojne, spojená s technickými inováciami, zvlášť viditeľnými v oblasti vzdelávania 

vyvolali v povojnovom období posun k univerzitnému vzdelávaniu všeobecne prístupnému 

širokým masám, nielen zvýšením počtu absolventov stredných škôl, ale aj demokratizáciou 

vstupu na vysoké školy.22 Pozornosť sa zamerala najmä na potrebu reformy. V dôsledku 

povojnových udalostí bolo preto prijatých množstvo nových vnútroštátnych zákonov vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. Nová politická orientácia v Československu drasticky zmenila 

prostredie vysokoškolského vzdelávania,23 ktoré pod vplyvom nových reforiem reprezentovalo 

                                                           
Approaches to the Holitical History of the Early American Republic. Chapel Hill, NC : The University of North 

Carolina Press, 2004. Pre nemecké prostredie bola charakteristická integrácia kultúrnych a politických dejín. Pozri 

bližšie. FREVERT, Ute – HAUPT, Heinz-Gerhard (eds.). Neue Politikgeschichte: Perspektiven einer Historischen 

Politikforschung. Frankfurt : Campus Verlag, 2005; STOLLBERG-RILINGER, Barbara (ed.). Was heißt 

Kulturgeschichte des Politischen?. Berlin : Duncker und Humblot, 2005; MERGEL, Thomas: Kulturgeschichte 

der Politik. In Docupedia-Zeitgeschichte [online]. 2012 [cit. 15.8.2021] Dostupné na internete: 

http://docupedia.de/zg/mergel_kulturgeschichte_politik_v2_de_2012. 
18 VON DER KRONE, K. Exploring Knowledge in Political History. [online] 
19 BURKE. P. Společnost a vědění II..., s. 272. 
20 LONDÁKOVÁ, E. Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku..., s. 7. 
21 Sovietsky vplyv vo vzdelávaní bol koncipovaný v duchu komunistickej ideológie, centralizovaného štátneho 

plánovania, byrokraticky riadenom procese výchovy a vzdelávania poznamenanom ideologickými vplyvmi, ktoré 

so sebou priniesli radikálne dôsledky pre postavenie univerzít. Pre krajiny východného bloku, ktoré sa dostali pod 

kontrolu Sovietskeho zväzu sa stalo príznačné prijímanie a aplikovanie sovietskych vzdelávacích modelov, ktoré 

nemecký vedec Manfred Heinemann definoval pojmom sebasovietizácia. Charakterizoval tým postup politickej 

transformácie v uvedených krajinách, v ktorých vedúci predstavitelia krajiny takmer okamžite začali zavádzať 

sovietske modely a svoje vysoké školstvo sovietizovali vlastnými silami. CONNELLY, John. Zotročená 

univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945–1956. 

Praha : Karolinum, 2008, s. 85. 
22 Termín demokratizácia v kontexte prebiehajúcej modernizácie mal sprístupniť terciárne vzdelávanie širšej 

spoločnosti. Tento proces je možné po druhej svetovej vojne sledovať nielen v Európe, ale na celom svete. 

V krajinách východného bloku sa však demokratizačné reformy vyznačovali postupnou stratou akademickej 

autonómie a samosprávy, previerkami pedagogického personálu a študentov, unifikáciu vysokoškolského 

systému, ideologickou integráciou a stratou dominantného postavenia v oblasti výskumu. Pozri bližšie: 

REQUATE, Jorg. Vision of the Future: GDR, CSSR, and the Federal Republic of Germany in the 1960s. In 

Comparative and transnational history. Central European Approaches and New Perspectives. Zost. H. Haupt, J 

Kocka. New York : Berghahn Books, 2009, s. 190-192; GLOSSOVÁ, M. „Nespôsobilý na vysokoškolské 

štúdium“..., s. 26.  
23 RÜEGG, Walter. A History of the University in Europe. Vol. IV: Universities Since 1945. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2011, s. 93-99. 

http://docupedia.de/zg/mergel_kulturgeschichte_politik_v2_de_2012
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centralizované plánovanie založené na sovietskych modeloch podliehajúcich ideologickým 

tlakom. 

 

Obnova univerzitnej tradície v Košiciach 

Už od raného novoveku boli Košice dôležitým vojensko-mocenským, hospodársko-

administratívnym a cechovým centrom, ale i významným strediskom školstva a kultúry 

horného Uhorska. V 17. storočí sa Košice stávajú sídlom vysokej školy,24 už o dve storočia 

neskôr v meste sídli viacero významných škôl priemyselného, hospodárskeho a obchodného 

charakteru.25 Po vzniku samostatného Československa opustili maďarskí profesori v rokoch 

1918–1922 slovenské územie a pre nedostatok tunajších odborníkov mnohé z košických škôl 

zanikli.26 Po druhej svetovej vojne sa stáva hlavným programom riešenie rozvoja Košíc a 

celkovo východného Slovenska.27 Školstvo v Košiciach, ako aj samotné mesto, prešlo 

niekoľkými výraznými spoločensko-politickými a kultúrnymi zmenami, ktoré ovplyvnili jeho 

ďalší vývoj a významne pozmenili charakter mesta. Zmeny ovplyvnené novým geopolitickým 

usporiadaním sveta a vedecko-technickým vývojom sa neprejavovali len v politickej orientácii 

a hospodárskej stratégii,28 ale aj v zmene spôsobu života, a napriek ideologickým bariéram 

                                                           
24 Košická univerzita (Universitas Cassoviensis) bola založená jágerským biskupom Benediktom Kišdym listinou 

vydanou 26. februára 1657 v Jasove. Založenie univerzity potvrdil 7. augusta 1660 v Štajerskom Hradci cisár 

Leopold I. „zlatou bulou“, ktorá priznávala Košickej univerzite všetky práva a výsady, podľa ktorých sa spravovali 

aj všetky ostatné univerzity v krajine. Štátny archív Košice (ďalej ŠAKE), fond Pobočka Lekárskej fakulty 

Slovenskej univerzity v Košiciach 1948–1959 (ďalej f. Pobočka LFSU v Košiciach), šk. 8, č. j. 4/1956; Archív 

Mesta Košice (ďalej AMK), Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 164-167. Košice ako 

prirodzené centrum severovýchodného Uhorska a sídlo štátnych a cirkevných úradov sa stalo najvhodnejším 

miestom pre založenie univerzity a prostriedkom prebiehajúcej rekatolizácie. FEDORČÁK, Peter. Košická 

univerzita – počiatky vysokého školstva v Košiciach. In Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. 

Zost. U. Ambrušová, P. Fedorčák. Košice : UPJŠ, 2012, s. 139. Košická univerzita mala pôvodne teologickú 

a filozofickú fakultu, v roku 1772 však došlo k jej poštátneniu následkom čoho bola teologická fakulta 

presťahovaná do Jágru. Ako každá iná univerzita v tej dobe disponovala aj gymnáziom na prípravu dorastu. V roku 

1777 získala univerzita fakultu právnickú, avšak v dôsledku tereziánskej reformy došlo k zmene v jej právnom 

postavení. Košická univerzita sa stala fíliou Budínskej univerzity a zmenil sa jej názov na Kráľovskú akadémiu 

ako druhostupňovú vysokú školu. Ďalšia reforma zasiahla akadémiu v školskom roku 1850/1851, čím sa mení jej 

názov na Právnickú akadémiu s gymnáziom, pričom v takejto podobe zotrvala až do vzniku samostatného 

Československa. Zákonom č. 276/1921 došlo k zriadeniu Právnickej fakulty Komenského univerzity v Bratislave 

a zároveň k zrušeniu Právnickej akadémie v Košiciach ako poslednej inštitúcie vychádzajúcej z tradície Košickej 

univerzity. Snahy o obnovenie vysokého školstva v Košiciach však boli v meste stále prítomné. V roku 1937 sa 

podarilo úsilie naplniť prijatím zákona o zriadení Vysokej školy technickej M. R. Štefánika v Košiciach, vývoj bol 

napokon prerušený udalosťami Viedenskej arbitráže a následnej okupácie mesta. Pozri bližšie. ŠAKE, f. Pobočka 

LFSU v Košiciach, šk. 8, č. j. 4/1956; AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 164-167.  
25 Ako napríklad priemyselná škola strojnícka, prvá lúkárska škola, neskôr vodohospodárska škola, vyššia 

dievčenská škola, vyššia reálka, vyššia hospodárska škola neskôr reorganizovaná na poľnohospodársku akadémiu, 

vyššia dievčenská poľnohospodárska škola, učiteľská preparandia, vyššia obchodná škola a iné. Pozri bližšie. 

AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 1. 
26 AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 1. 
27 Povereníctvo školstva Slovenskej národnej rady (SNR) so sídlom v Košiciach (Povereníctvo školstva a osvety 

vzniklo na základe nariadenia O zriadení ústredných úradov dňa 7. apríla 1945) začalo na oslobodenom území dňa 

5. februára 1945 s organizáciou československého školstva a ujalo sa riadenia všetkého školstva na Slovensku. 

Výraznou zmenou v organizácii školstva na Slovenku bolo uplatňovanie nariadení SNR o poštátnení škôl všetkých 

kategórií a stupňov. V Košiciach sa poštátnenie týkalo rehoľných škôl Dominikánok, Uršuliniek a zrušených 

židovských cirkevných škôl. Po prijatí ústavy z roku 1948 sa hlavným riadiacim orgánom školstva a školskej 

správy v Československu stalo Ministerstvo školstva v Prahe. Pozri bližšie. AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo 

a výchova (1945–1975), s. 4; BOJKOVÁ, Alžbeta – WOLFOVÁ, Eva – ĎURKOVSKÁ, Mária. Školstvo 

v Košiciach v rokoch 1918–1953. In Štruktúry a fragmenty historického vývoj Košíc. Zost. Š. Šutaj, N. 

Dzurikaninová. Košice : UPJŠ, s. 189. 
28 Dôležitým krokom, ktorý výrazne ovplyvnil proces sovietizácie v krajine, bola zmena sekundárneho sektoru 

ekonomiky, ktorá priniesla masívny rozvoj ťažkého a ťažobného priemyslu, ktorý mal viesť k zlepšeniu životných 

podmienok obyvateľstva. Urbanistický vývoj sa zaoberal predovšetkým otázkou koncentrácie a rozptylu sídiel. 
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znamenali výrazný rozvoj v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, školstva a kultúry. Vznik a 

rozvoj nových typov stredných škôl, vysokého školstva, budovanie Slovenskej akadémie vied, 

rozhlasu, televízie, knižníc, archívov, technického múzea, umeleckých inštitúcií a galérie 

vyvolal prudký nárast počtu obyvateľstva a inštitucionálnej základne prejavujúci sa v zmenách 

profesijnej orientácie, sociálnej a národnostnej štruktúry obyvateľstva.29 V minulosti sa potreba 

odborníkov v oblasti východného Slovenska kompenzovala príchodom absolventov 

z tradičných vysokoškolských centier, akými bola Praha alebo Bratislava. V dôsledku novej 

spoločensko-politickej situácie, hospodárskeho a priemyselného rozvoja východoslovenského 

regiónu však tento model už nepostačoval. Bolo preto nevyhnutné na východe Slovenska, a to 

predovšetkým v jeho metropole – Košiciach, zriadiť sieť stredných a vysokých škôl.30 Košice 

sa tak opäť mali stať dôležitým školským mestom, druhým vysokoškolským centrom na 

Slovensku a z hľadiska slovenskej kultúry centrom východného Slovenska.  

Jedným z najvýraznejších úsilí, s ktorým bolo vysokoškolské prostredie po roku 1945 

konfrontované, a ktoré Košický vládny program neobsahoval a ani ho neinicioval, bola snaha 

o zakladanie a rozširovanie nových vysokých škôl.31 Z hľadiska medzivojnového vývoja 

slovenského školstva šlo o diskontinuitu,32 keďže posledné navýšenie počtu vysokých škôl sa 

realizovalo po vzniku republiky v roku 1918.33 Rovnako ako iné oblasti verejného života, tak 

aj vysoké školy utrpeli počas vojny veľké materiálne a ľudské straty, 34 bojovali s nedostatkom 

                                                           
Špecifickým faktorom bolo najmä jeho zameranie na sprístupnenie občianskej vybavenosti (rozvoj vzdelávania, 

kultúry a úrovne zdravotnej starostlivosti) vytvorením pracovných príležitostí. Uvedený proces zmeny bol 

ovplyvnený množstvom ideologických vplyvov, cieľom ktorých bolo získať novú, harmonickú a spolupracujúcu 

spoločnosť, bez spoločenských nerovností. Práve investícia do vzdelávania a výchovy „nového socialistického 

človeka“ mala zabezpečiť vyššiu úroveň produktivity práce a dosiahnutie rýchlejšieho tempa ekonomického a 

hospodárskeho rastu, a teda vyššiu životnú úroveň celej spoločnosti. GOLDIN, Claudia – KATZ, Lawrence F. The 

Race between Education and Technology. Cambridge : Harvard University Press, 2008, s. 1-2. 
29 ŠUTAJ, Štefan. Dejiny Košíc – perspektívy výskumu a možnosti prezentácie výsledkov výskumu. In Košice 

a dejiny – Dejiny Košíc. Zost. Š. Šutaj. Košice : UPJŠ, s. 6. 
30 AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 167-168. 
31 URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc : Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2012, s. 11. Spoločným znakom vysokoškolského vzdelávania v druhej polovici 20. 

storočia bola tendencia masívneho vytvárania vysokých škôl, ktorá sa ukázala byť prítomná nielen 

v celoeurópskom, ale dokonca celosvetovom meradle. Tento rast bol čiastočne podporený priemyselnými 

požiadavkami moderných vedeckých technológií, neustále sa zavádzajúcimi novými metódami, procesmi a 

strojmi. Staré zručnosti sa stali irelevantnými, vznikli nové priemyselné odvetvia. Na západe došlo k najväčšiemu 

nárastu univerzít najmä v období 60. a 70. rokov. Pozri bližšie. RÜEGG, W. A History of the University in 

Europe..., s. 47-48. Z hľadiska dlhodobej histórie európskych univerzít bola táto expanzia pozoruhodným 

počinom, najmä v oblasti východnej, južnej a strednej Európy, keďže z hľadiska vytvárania a expanzie univerzít 

išlo takmer výlučne o západoeurópsky fenomén. Pozri bližšie. RUDY, Willis. The Universities of Europe, 1100–

1914. Cranbury : Associated University Presses, 1984, s. 136-137. 
32 Nikdy v histórii neboli očakávania a nároky kladené na európske univerzity väčšie ako po druhej svetovej vojne, 

nevzniklo za taký krátky čas toľko univerzít a iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a univerzitné 

vzdelávanie nepodliehalo takému výraznému štátnemu vplyvu, ako v uvedenom období.  
33 ČERNÝ, Václav. Paměti 1945–1972. Brno : Atlantis, 1992, s. 118-119. Po roku 1918 a vzniku Československej 

republiky boli na Slovensku postupne zrušené všetky dovtedy pôsobiace vysoké školy – Alžbetínska univerzita 

v Bratislave, Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici, ako aj spomínaná Právnická akadémia 

v Košiciach. V novom štáte začínalo slovenské školstvo kapitolu svojich dejín zrušením existujúcich vysokých 

škôl, ktorých ukončenie zapríčinilo dlhotrvajúcu ruptúru vo vývine terciárneho vzdelávania na Slovensku. 

PAROVÁ, Ružena. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od založenia po súčasnosť. In Košice – 

inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. Zost. U. Ambrušová, P. Fedorčák. Košice : UPJŠ, 2012, s. 171.  
34 V čase oslobodenia Košíc boli všetky školy v meste v úplnom rozpade. Od 16. októbra 1944 boli všetky školské 

objekty obsadené jednotkami nemeckého vojska. V dobe oslobodenia boli tak školské budovy ako aj ich zariadenie 

značne poškodené, kabinety vydrancované, zásoby paliva vyčerpané a väčšina učiteľov zmobilizovaných alebo 

evakuovaných. Pozri bližšie. AMK, Kronika mesta Košice, Školstvo a výchova (1945–1975), s. 3. 
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kvalitného personálu (vedeckých a pedagogických síl).35 Prinajmenšom jeden argument však 

hovoril jednoznačne za zriaďovanie nových vysokých škôl, tým bola ich dovtedajšia 

centralizácia.36 Takmer všetky československé vysoké školy boli sústredené v troch veľkých 

strediskách – Praha, Brno a Bratislava.37 Veľké množstvo menších či väčších českých 

a slovenských miest sa o svoju vlastnú vysokú školu alebo aspoň fakultu zaujímalo takmer 

okamžite po vojne.38 Organizačná sieť vysokoškolských inštitúcií na Slovensku sa po roku 

1945 postupne rozrástla o nové fakulty a nové centrá vysokých škôl (v Košiciach, v Nitre, vo 

Zvolene, v Prešove atď.).39  

Rozvoj vysokoškolského vzdelávania v Košiciach po druhej svetovej vojne započal 

založením Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPaLI) v roku 1946. 

V roku 1947 vznikla v Košiciach pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity 

v Bratislave pre výchovu učiteľov škôl I. a II. stupňa.40 V roku 1948 vzniká v Košiciach 

                                                           
35 HAVRÁNEK, Jan. Univerzita Karlova v letech 1939–1945. In Zborník z konferencie Věda o českých zemích za 

druhé světové války. Zost. H. Barvíková, A. Kostlán. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1998, s. 33-

38. 
36 Z hľadiska dlhodobej histórie európskych univerzít bola táto expanzia pozoruhodným počinom, ktorý sa objavil 

ako jeden z dôsledkov urbanizácie a industrializácie s cieľom sprístupniť vysokoškolské vzdelanie širokej 

verejnosti. Pozri bližšie. RUDY, W. The Universities of Europe..., s. 136-137. V krajinách východného bloku bola 

urbanizácia výrazne spojená s rozvojom vedecko-technickej revolúcie, úrovňou priemyselného a hospodárskeho 

rozvoja, vedy, kultúry a vzdelania. Urbanizačné procesy v spomínanom geopolitickom priestore boli 

neoddeliteľné spojené s politickým aspektom, ktorý priamo riadil genézu a priebeh urbanizácie samej, resp. 

zdôvodňoval jej štátne, národné a kultúrne špecifiká. LINHART, Jiří. Urbanizace v socialistických zemích od 

Jiřího Musila. In Sociologický Časopis, 1978, roč. 14, č. 4, s. 419-423. 
37 URBÁŠEK, P. – PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969..., s. 16-17. Pre študentov zo 

vzdialenejších miest znamenalo dovtedajšie usporiadanie univerzít v krajine značné náklady na štúdium 

(ubytovanie, stravovanie, doprava). Na Slovensku existovali bezprostredne po druhej svetovej vojne len tri vysoké 

školy – Slovenská univerzita, Slovenská vysoká škola technická a Vysoká škola obchodná, všetky so sídlom 

v Bratislave. Vytvorenie vysokoškolského centra v každom krajskom meste znamenalo výrazne sprístupnenie 

vysokoškolského štúdia obyvateľom. GABZDILOVÁ, Soňa. Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské 

vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa (1948–1953). Prešov 

: UNIVERSUM, 2018, s. 134. 
38 URBÁŠEK, P. – PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969..., s. 17. 
39 Bezprostredne po vojne však výraznému rozšíreniu počtu vysokých škôl bránila aj zlá ekonomická situácia, 

najmä nedostatok kvalifikovaných učiteľov. V období rokov 1945–1949 sa napriek tomu kapacita vysokých škôl 

zvyšovala najmä medzi univerzitami, ktoré zriaďovali ďalšie fakulty. URBÁŠEK, P. – PULEC, J. Vysokoškolský 

vzdělávací systém v letech 1945–1969..., s. 41. 
40 Ministerstvo školstva, vedy a umenia nariadilo zriadiť pobočky Pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity 

v Košiciach a v Banskej Bystrici zákonom zo dňa 9. apríla 1946 (zákon č. 100/1946). Dôvodom ich založenia bol 

nedostatok učiteľstva na Slovensku, najmä na školách prvého a druhého stupňa a snaha priblížiť možnosť štúdia 

širšiemu obyvateľstvu krajiny, ktoré si nemohlo dovoliť ubytovanie a dochádzanie. Za sídla nových pobočiek 

bratislavskej pedagogickej fakulty sa zvolili Banskú Bystricu a Košice. Predpokladalo sa tak vytvorenie dvoch 

budúcich vysokoškolských stredísk, popri bratislavskom, a to jedno na strednom Slovensku (Banská Bystrica), 

druhé na východnom Slovensku (Košice). Dôvodom vzniku pobočiek Pedagogickej fakulty v uvedených mestách 

boli okrem ich výhodnej regionálnej polohy predpoklady hlavne vecného charakteru, a to potreba učiteľov 

primárneho vzdelávania v spomínaných oblastiach. Treba tiež poznamenať, že tu ide o analogický prípad ako 

v Čechách, kde boli zriadené pobočky pražskej pedagogickej fakulty v dvoch mestách (Plzeň a České Budějovice). 

Pozri bližšie. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 3, č. j. 23. Od roku 1949 sídlila Pobočka Pedagogickej 

fakulty SU v Košiciach v budove Angelinum na Komenského ulici č. 8. ŠAKE, f. Krajský národný výbor, Odbor 

školstva a kultúry (ďalej f. KNV, OŠaK), šk. 36, č. j. 71. Budova Angelinum, vybudovaná na okraji historického 

jadra Košíc v polovici 17. storočia, symbolizovala nielen architektonický barokový skvost mesta, ale stala sa aj 

jednou z najstarších a najdlhšie pôsobiacich vzdelávacích inštitúcií v meste. Už od začiatku 19. storočia ponúkala 

vzdelanie mladým ženám, pôsobila tu škola ľudová a meštianska, pre vyššie ročníky škola obchodná, neskôr 

dokonca učiteľský ústav pre mladé ženy. Komplex ponúkal možnosť výuky mladým dievčatám, ktoré vychovával 

pre spoločenský, ale aj profesionálny život. V roku 1905 bol ústav rozšírený založením hospodárskej školy. Celý 

komplex bol zrušený, podobne ako Košická univerzita, v roku 1919. Pozri bližšie. MEŠKO, Zoltán. Po stopách 

časov zašlých dávno minulých. Bratislava : Marenčin PT, 2015, s. 59-61. Po vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

sa budova Angelinum stala súčasťou komplexu budov UPJŠ. 
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Pobočka Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity41 a v roku 1949 Vysoká škola veterinárska, 

ktorá sa po dislokácii VŠPaLI včlenila do jej zväzku.42 V roku 1953 vznikla v Prešove v rámci 

celoštátnej reorganizácie učiteľského vzdelania – štvorročná Filologická fakulta novozaloženej 

Vysokej školy pedagogickej v Bratislave pre výchovu učiteľov. V rovnakom čase bola zriadená 

Pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity pre výchovu učiteľstva v Prešove, 

pôvodne sídliaca v Košiciach a v roku 1952 prenesená do Prešova.43 V roku 1952 dochádza k 

presídleniu VŠPaLI do Nitry a Zvolena,44 čím uvoľnila miesto novozriadenej Vysokej škole 

technickej.45 Už bezprostredne po vojne sa otvorila otázka zriadenia druhej univerzity na 

Slovensku v Košiciach, ktorú iniciovala Strana slobody.46 Nastala tak nová etapa vývoja 

                                                           
41 V súčasnosti Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá niesla v rokoch 1939–1954 názov Slovenská univerzita 

(SU).  
42 Vysoká škola veterinárska pôsobila v období rokov 1949–1952 ako sa samostatná vysoká škola, umiestnená 

v objektoch bývalého štátneho výchovného ústavu pre mladistvých v Košiciach (Komenského ústav) na 

Komenského ulici. Vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. sa zlúčila Vysoká škola veterinárska v Košiciach 

s Poľnohospodárskou fakultou a fakultami agronomickou a zootechnickou Vysokej školy poľnohospodárskej 

v Nitre. Veterinárska fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej mala byť pôvodne zlúčená s Lekárskou fakultou 

a stať sa zakladajúcou fakultou novovzniknutej univerzity v Košiciach. Napokon sa tieto plány nerealizovali 

a Veterinárska fakulta sa osamostatnila na Vysokú školu veterinársku ako druhú v poradí v Československu po 

Brne v roku 1969. Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond Povereníctva školstva (1945–1960) (ďalej f. PŠ), 

šk. 693. 
43 Rovnako mesto Prešov bolo v minulosti významným centrom vzdelanosti a kultúry na Slovensku. Vznikom 

UPJŠ a Filozofickej fakulty v Prešove tak nadviazalo na tradíciu, v ktorej má pedagogika a pravé výchova učiteľov 

významne miesto. Počiatky tejto tradície siahajú až do 17. storočia, kedy bolo v roku 1667 v Prešove založené 

známe Prešovské kolégium, ktoré vzniklo na základoch ešte staršej prešovskej mestskej školy. ŠAKE, f. Rektorát 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej f. R UPJŠ) Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Podklady 

k zostaveniu jubilejnej publikácie k 10. výročiu založenia UPJŠ (1959–1969), resp. k 20. výročiu trvania 

vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (1949–1969). Dôvodom 

presunu Pedagogickej fakulty SU z Košíc do Prešova bolo urýchlené uvoľnenie potrebných priestorov v Košiciach 

pre budovanú Vysokú školu technickú. Prešov okrem uvedeného ponúkal aj vhodné priestory pre umiestnenie 

školy a ubytovanie študentov. ŠAKE, fond KNV, Odbor škola a kultúry (ďalej f. KNV, OŠaK), šk. 41, č. j. 51. 
44 Dôvodom vysťahovania VŠPaLI do Nitry a Zvolena bol jednak presun strojníckej, banskej a hutníckej fakulty 

Slovenskej technickej školy do Košíc, ďalším dôvodom bolo úsilie o vytvorenie siete vysokých škôl v ďalších 

krajských mestách na Slovensku. Vedenie VŠPaLI a riaditeľ Botanickej záhrady Dr. Jozef Rácz výrazne 

nesúhlasili s dislokáciou spomínanej vysokej školy do Zvolena a Nitry. Za najpresvedčivejšie argumenty, ktoré 

uvádzali bolo jednak úsilie poľnohospodárskeho rozvoja východného Slovenska, ktoré bolo v tom čase 

považované za poľnohospodársky najzaostalejšou časť Československa, ako aj potrebu nevyhnutného udržania 

bezprostredného prepojenia a spolupráce medzi VŠPaLI a Veterinárskou fakultou. Jedným z argumentov bol aj 

nesúhlas s existenciou až piatich samostatných vysokoškolských centier, ich roztrúsenosťou a izoláciou od 

bezprostredného a vzájomného úzkeho styku. Pozri bližšie. ŠAKE, fond Krajský národný výbor v Košiciach, 

Sekretariát predsedu a rada KNV Košického kraja (ďalej f. KNV, sekretariát predsedu a rada KNV), šk. 32, č. j. 

51. 
45 PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., s. 172. Už v roku 1945 požadovalo 

východné Slovensko návrat Vysokej školy technickej z Bratislavy, kam bola dislokovaná po Viedenskej arbitráži. 

SNR premiestnila preto aspoň časť techniky, t. j. Fakultu poľnohospodársku a lesnícku do Košíc (prebudovanú na 

VŠPaLI). Od roku 1946 do roku 1951 bol ďalší rozvoj techniky v Košiciach značne obmedzený v dôsledku 

nepostačujúcich priestorov pre rozmiestnenie ústavov. Rovnako pretrvával problém s ubytovaním študentov 

a pedagogického personálu v Košiciach, keďže v meste nebolo dostatok vystavaných internátov. Vzhľadom na 

industriálny a urbanistický rozvoj mesta a potreby výchovy odborníkov pre rýchle rozvíjajúci sa ťažký priemysel, 

napokon došlo k presunu baníckej, hutníckej fakulty a fakulty ťažkého strojárstva do Košíc. ŠAKE, f. KNV, 

sekretariát predsedu a rada KNV, šk. 32, č. j. 51. Vysoká škola technická bola zriadená na základe Nariadenia 

vlády č. 30/1952 Zb. zo dňa 8. júla 1952. LÁSZLÓ, Tomáš. Vysoké školstvo v Košiciach medzi rokmi 1939–1945 

v kontexte univerzitnej tradície mesta a možnosti slovenského vzdelávania. In Košice – inštitucionálna základňa 

kultúry, školstva a vedy. Zost. U. Ambrušová, P. Fedorčák. Košice : UPJŠ, 2012, s. 158. 
46 16. októbra 1946 zaslal ústredný sekretariát Strany slobody list, v ktorom požadoval zriadenie univerzity 

v Košiciach: „Predsedníctvo Strany slobody v Bratislave dovoľuje si obrátiť sa na slávne Predsedníctvo Slovenskej 

národnej rady a Sboru povereníkov s prosbou o pojatie zriadenia univerzity v Košiciach do dvojročného plánu 

prvej vlády Klementa Gottwalda.“ Ako dôvod založenia uvádzali zriadenie Filozofickej fakulty Palackého 
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vysokého školstva v Košiciach. Uvedená centralizácia vysokých škôl, ktorá nastala v meste po 

druhej svetovej vojne a pretrvávajúci nedostatok školských budov viedol Školský referát 

Krajského národného výboru (KNV) k ambícii výstavby univerzitného mesta v Košiciach.47 

K uvedenej výstavbe však nikdy nedošlo. 

Prvým krokom, ktorý viedol k založeniu druhej univerzity na Slovensku v Košiciach, 

bolo zriadenie jej prvej fakulty.48 Národné zhromaždenie schválilo 20. júla 1948 zákon, ktorým 

bola zriadená Pobočka Lekárskej fakulty bratislavskej Slovenskej univerzity v Košiciach.49 

Založenie lekárskej fakulty v Košiciach v dôsledku veľmi zložitých zdravotníckych pomerov 

na východnom Slovensku sa ukázalo ako nevyhnutné, čo potvrdila aj dôvodná správa vládneho 

návrhu zriaďujúceho zákona: „...potreba zriadiť túto pobočku je odôvodnená hlavne z týchto 

príčin: Na Slovensku je nedostatok lekárov a týmto nedostatkom lekárov trpí celkový zdravotný 

stav obyvateľstva. Pritom najťažšie pomery sú na východnom Slovensku, ktoré bolo vojnovými 

                                                           
univerzity v Olomouci, a teda že Morava už disponuje dvomi univerzitami. Porovnanie aktuálneho stavu vysokých 

škôl v českých krajinách so situáciou na Slovensku jednoznačne potvrdzovalo prirodzenú požiadavku zriadiť 

univerzitu v Košiciach, a vytvoriť tak nové kultúrne centrum na východe Slovenska. Založená mala byť univerzita 

s fakultami lekárkou, filozofickou a prírodovedeckou. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zaslalo Strane 

slobody 18. novembra 1946 negatívnu odpoveď, s odôvodnením, že je nutné najprv dobudovať novoutvorenú 

VŠPaLI a vytvorenie iných fakúlt alebo vysokých škôl je v aktuálnej situácii nerealizovateľné. SNA, f. Úrad 

predsedníctva Slovenskej národnej rady 1944–1960, šk. 490, č. j. 430. 
47 Pracovnú poradu zaoberajúcu sa otázkou vzniku univerzitného mesta inicioval plánovací referent Krajského 

národného výboru (KNV) dňa 13. januára 1951 a prítomní boli zástupcovia všetkých tamojších vysokých škôl, 

príp. pobočiek a zástupcovia ľudovej správy. Priestor na výstavbu bol vymedzený od Rozálie za Kalváriou, 

priestranstve ohraničenom ulicami Švermovou (dnešná Letná ulica), Komenského, Ferka Urbánka (dnešná 

Urbánkova ulica), Solovjovovou (dnešná Watsonova ulica), Sládkovičovou a Pútnickou (dnešná Stará spišská 

cesta) v Košiciach. Svoje umiestnenie tam mali získať ústavy VŠPaLI vrátane obytných domov pre zamestnancov, 

Botanická záhrada, Ústredná knižnica a Pobočka Pedagogickej fakulty SU v Košiciach. Pozri bližšie. ŠAKE, f. 

KNV, OŠaK, š. 56, č. j. 117.  
48 Idea založenia Lekárskej fakulty v Košiciach bola aktuálna už pred rokom 1948. Dôvodom jej vzniku boli najmä 

veľmi zložité zdravotnícke pomery na východnom Slovensku. Zámer na jej založenie sa však podarilo realizovať 

až začiatkom roku 1948, potom ako bol Dekanát Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave vyzvaný 

Povereníctvom školstva a osvety, aby predložil lokalitný program na založenie Pobočky v Košiciach. Poverený 

založením Pobočky bol vtedajší riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach, prof. MUDr. Ján Kňazovický, ktorý 10. 

mája 1948 predložil Dekanstvu Lekárskej fakulty v Bratislave program – „Návrh na otvorenie Lekárskej fakulty 

v Košiciach“, po vzniku Pobočky Lekárskej fakulty sa stal jej prvým dekanom. V prvom roku pôsobenia Pobočky 

Lekárskej fakulty v Košiciach sa zapísalo 32 poslucháčov, pričom išlo v tomto období najmä o poslucháčov 

pochádzajúcich z oblastí východného a stredného Slovenska. ŠUSTER, Michal. 20 rokov Lekárskej fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 1948–1968. Košice : Dekanstvo Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach, 1968, s. 5-6. 
49 Kliniky Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach boli v meste umiestnené v priestoroch bývalej Štátnej 

nemocnice v Košiciach. V objektoch nemocnice na Rastislavovej ulici, v bývalom neuropsychiatrickom oddelení 

štátnej nemocnice na Námestí Osloboditeľov, v štátnej nemocnici na Moyzesovej ulici a adaptovanej budove 

bývalého detského domova na Kuzmányho ulici. Teoretické ústavy boli umiestnené jednak v adaptovanej budove 

bývalého hlavného súdu na Šrobárovej ulici, kde bol umiestnený Dekanát fakulty, ďalšie priestory teoretických 

ústavov sídlili v bývalej melioračnej škole na Kuzmányho ulici. V roku 1953 boli zriadené na Šrobárovej ulici 

Ústredná fakultná knižnica a Kabinet ruského jazyka, v budove sa zároveň nachádzala aj Katedra marxizmu-

leninizmu pre vysoké školy v Košiciach. Ústavu telovýchovného lekárstva boli pridelené miestnosti v budove 

vysokoškolského internátu na ulici Ferka Urbánka (dnešná Urbánkova ulica). Pozri bližšie ŠAKE, f. Pobočka 

LFSU v Košiciach, šk. 7, č. j. 18. Už v roku 1952 bolo Dekanstvo Lekárskej fakulty v Košiciach nútene sa obrátiť 

na Povereníctvo školstva, vied a umení so žiadosťou pre pričlenenie ďalších budov a rozmiestnenie jednotlivých 

ústavov z dôvodu zvyšovania počtu poslucháčov. Pre svoje účely žiadali pričlenenie budovy Vyššej školy 

hospodárskej v Košiciach k Lekárskej fakulte. Pozri bližšie. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 47, č. j. 99. 

Priestory bývalej štátnej nemocnice v Košiciach vzhľadom na veľký počet študentov a na zvýšené úlohy 

v zdravotnej starostlivosti začali byť pre potreby fakulty nedostatočné, preto fakulta vypracovala plány projektov 

na výstavbu nových klinických ústavov, ktoré mali byť zrealizované do roku 1956. Tieto projekty zahŕňali 

výstavbu a adaptáciu budov v okolí fakulty pre potreby teoretických ústavov, výstavbu prednáškových sál, 

zaistenie telocvične, výstavbu bytových jednotiek pre zamestnancov a internátov pre poslucháčov fakulty. Pozri 

bližšie. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 48, č. j. 29. 
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udalosťami najviac poškodené. Okrem uvedených príčin sú tu ešte okolnosti rázu kultúrneho 

a politického.“50 Založenie Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach veľmi zložité zdravotnícke 

pomery na východnom Slovensku, prejavujúce sa nedostatkom zdravotníckych zariadení, ako 

aj nedostatkom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, vyriešilo. Zriadenie pobočky 

umožnilo zabezpečiť prípravu vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by 

pochádzali predovšetkým z východného Slovenska, a ktorí by po ukončení štúdia nastupovali 

do jestvujúcich a budovaných zariadení na východnom Slovensku.51 V prvých rokoch 

existencie pobočky pracovali na fakulte prevažne mladí lekári vo funkciách vedúcich katedier, 

ústavov a kliník. Išlo predovšetkým o zamestnancov oddelení vtedajšej Štátnej nemocnice 

v Košiciach, ako aj pedagogického personálu pochádzajúceho z Košíc a z Lekárskej fakulty 

Slovenskej univerzity v Bratislave. Rýchly odborný a vedecký rast bol značne komplikovaný 

absentujúcimi staršími kolegami.52 Systematická vedeckovýskumná činnosť na Lekárskej 

fakulte v Košiciach sa začala v roku 1954 a vedeckovýskumné úlohy, vychádzajúce zo 

štátneho, rezortného a fakultného plánu sa zameriavali predovšetkým na riešenie aktuálnych 

zdravotníckych problémov východného Slovenska. Zamestnanci fakulty sa vo výraznej miere 

angažovali aj vo verejno-politickom živote, zastávali vedúce funkcie v straníckych a štátnych 

orgánoch a spoločenských organizáciách rôznych stupňov.53 Vo vnútornom živote fakulty sa 

dôsledne a neustále uplatňovala vedúca úloha Komunistickej strany Československa (KSČ) 

a vplyv spoločenských organizácií, najmä Revolučného hnutia, Socialistického zväzu mládeže, 

Zväzu československo-sovietskeho priateľstva a ďalších.54  

Práve politický aspekt sa stal rozhodujúcou zložkou ďalšieho vývoja terciárneho 

vzdelávania v Československu, ako aj v ďalších krajinách východného bloku. Československé 

terciárne vzdelávanie pod vplyvom sovietskych modelov nadobudlo veľmi nezvyčajnú 

organizačnú štruktúru s priamym prepojením na ideológiu komunistickej strany a sovietsku 

autokraciu. Podľa sovietskej doktríny malo národné vysokoškolské vzdelávanie patriť štátu a 

malo byť organizované a spravované štátom. Univerzita odrážala najmä politickú ambíciu 

vedenia, nie jej vlastnú spoločnosť.55 Cieľom KSČ a komunistickej strany na Slovensku 

v rámci školskej politiky bolo poštátnenie školstva, následná realizácia školskej reformy podľa 

sovietskeho vzoru, personálna a inštitucionálna výstavba vzdelávacích inštitúcií56 a tzv. ideová 

a personálna očista.57 Administratívna štruktúra sovietskych vysokých škôl bola postavená na 

troch organizačných princípoch, ktoré boli platné pre všetky krajiny východného bloku – 

uniformita, správa zhora a vedenie jedného človeka. Princíp uniformity mal zabezpečiť, aby 

každá vysoká škola mala porovnateľné štrukturálne zloženie administratívy, študentov, fakúlt 

a zamestnancov. Jednotnosť mala byť prítomná vo všetkých dôležitých akademických 

otázkach, akými boli tvorba učebných osnov, študijné plány, organizácia tried, študentské 

služby, jednotné učebnice, rovnaký postup zápisu či dokonca štátny diplom. Medzi 

                                                           
50 PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., s. 172. 
51 LUKÁČI, Jozef. Lekárska fakulta univerzity P. J. Šafárika. In 15 rokov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. Zost. M. Filip. Košice : Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 1974, s. 48. 
52 V rámci vedeckej prípravy externej a riadnej ašpirantúry mladých lekárov pôsobiacich na Lekárskej fakulte 

v Košiciach napomáhali sesterské inštitúcie Fakulty všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe 

a Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Pozri bližšie. LUKÁČI, J. Lekárska fakulta univerzity P. 

J. Šafárika..., s. 49-50.  
53 BARAN, Michal. 20 rokov socialistickej výchovy a vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. In 20 rokov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zost. M. Filip. Košice : Rektorát 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1979, s. 21-23. 
54 BARAN, M. 20 rokov socialistickej výchovy a vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., 

s. 8-9. 
55 CONNELLY, J. Zotročená univerzita..., s. 43. 
56 GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1938–1953. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika, 2016, s. 65. 
57 GABZDILOVÁ, S. Ako sme študovali v totalite..., s. 13-14. 
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univerzitami, technickými a pedagogickými inštitútmi nesmeli existovať žiadne rozdiely.58 

Univerzity sa stali príveskom štátneho aparátu, plnili štátny plán, dekani a profesori boli 

vyberaní ministerskou a straníckou byrokraciou, ktorá zároveň kontrolovala obsah učebníc 

a prednášok.59 

Obdobie po roku 1948 sa v Československu vyznačovalo snahou o „očistu“ školských 

a kultúrnych ústavov,60 čím sa tieto systémy dostali do centra politického zápasu. Práve 

pôsobenie na výchovu a vzdelávanie mladej generácie bolo z pohľadu politického vedenia 

dôležité.61 Na rozvoj poznania mali výrazný vplyv významné udalosti skúmaného obdobia. 

Každodenný život akademikov na všetkých vysokých školách mal byť prísne regulovaný 

a kontrolovaný štátnymi nariadeniami a reformami. Štát plnil úlohu distribúcie absolventov na 

miesta výkonu práce. Práca na určenom pracovnom mieste bola povinná.62 Povereníctvo 

školstva v roku 1949 započalo tzv. Reformné štúdium na vysokých školách,63 ktorého cieľom 

bolo prebudovanie vysokých škôl. Realizáciou reformy boli poverené orgány – tzv. reformné 

komisie, ktorých úlohou bolo starať sa o dôsledné uskutočňovanie reformy štúdia 

a prebudovanie školy v duchu zásad novej reformy a „v súlade s vývojom krajiny 

k socializmu“.64 Komunistická správa nad vysokými školami vyústila do spolitizovania 

akademickej obce a umožnila triedny boj a zápas s odporcami režimu pri prijímaní 

a perzekvovaní študentov a učiteľov, obmedzovaní a zakazovaní rôznych vedeckých disciplín 

a presadzovaní ďalších foriem politického vplyvu vo vede a vzdelávaní. Zriadenie straníckych 

buniek, ktoré dozerali na správu univerzít bolo prezentované ako prejav ľudovej demokracie 

vo vysokoškolskom vzdelávaní sovietskeho typu.65 Previerky národnej a politickej 

spoľahlivosti sa bezprostredne po vojne realizovali na všetkých vysokých školách v českých 

krajinách aj na Slovensku, jednak ako zamestnanecká očista pedagógov a zároveň ako 

demokratizácia vzdelávania medzi študentmi.66  

                                                           
58 KURAEV, Alexey. Soviet higher education: an alternative construct to the western university paradigm. In High 

Educ, vol. 71 [online]. 2016 [cit. 15.8.2021] Dostupné na internete: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-015-9895-5. 
59 CONNELLY, J. Zotročená univerzita..., s. 43. 
60 URBÁŠEK, P. – PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969..., s. 70. 
61 LONDÁKOVÁ, Elena. Cirkevné školstvo a školská reforma na Slovensku po 2. svetovej vojne. In Slovensko 

a Svätá stolica. Zost. M. Dobrotková, M. Kohútová. Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavska 

univerzita v Trnave, 2008, s. 336-355. 
62 KURAEV, A. Soviet higher education [online]. 
63 Vydaním nariadenia o Zriadení komisií pre reformu štúdia na slovenských vysokých školách 1. apríla 1949. 

ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 3, č. j. 16.  
64 Úlohou reformnej komisie bolo sledovať a dozerať na činnosť všetkých odvetví školy, rokovať s akademickými 

funkcionármi, podávať vedeniu školy návrhy na organizačné a iné opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu v zmysle 

„s vývojom krajiny k socializmu“. Zároveň mohli spomínané komisie v prípade nutnosti urobiť opatrenia platné 

s okamžitou platnosťou, bez súhlasu akademického senátu. V reformných komisiách, ktoré boli zriaďované 

akčnými výbormi, mali svoje zastúpenie aj vybraní učitelia a poslucháči školy. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v 

Košiciach, šk. 3, č. j. 16.  
65 KURAEV, A. Soviet higher education [online]. 
66 GABZDILOVÁ, S. Ako sme študovali v totalite..., s. 11; SCHELLE, Karel – VLČEK, Eduard – MATES, Pavel. 

Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1939–1950). Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1985, s. 43-54. 7. 

júna 1945, začalo obdobie kádrových a politických dotazníkov na vysokých školách. Tento legislatívny návrh 

reagoval najmä na enormný záujem o štúdium na vysokých školách, ktorý nastal po máji 1945. URBÁŠEK, Pavel. 

Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 

17. Po februári 1948 KSČ iniciovala komunistickým študentom vytvárať si vlastné akčné výbory, prostredníctvom 

ktorých realizovali v profesorskom zbore ako aj medzi študentmi ďalšie politické čistky. CONNELY, J. Zotročená 

univerzita..., s. 64. Za najefektívnejšie, z pohľadu komunistickej strany, môžeme považovať dve najmasovejšie 

represívne vlny v rokoch 1949 a 1950. Prvej, známej ako demokratizácia, sa úspešne podarilo demonštrovať silu 

a moc nového politického systému vylúčením viac ako 10 % celkového počtu vysokoškolských študentov na 

Slovensku. Druhá odštartovala v polovici roka 1950 v súvislosti s kampaňou proti tzv. buržoáznym nacionalistom. 

I keď počtom vylúčených študentov, v porovnaní s predchádzajúcou vlnou, mala táto miernejší priebeh, svojim 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-015-9895-5
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Československy zväz mládeže (ČZM) inicioval na všetkých vysokých školách hlavné 

úlohy školskej politiky, pričom za jednu z najdôležitejších považoval zlepšiť, prehĺbiť a rozšíriť 

vedomosti poslucháčov zavedením nových študijných metód. Za základnú podmienku ich 

naplnenia považoval venovať čo najväčšiu pozornosť prijímacím pohovorom na vysokých 

školách.67 Do prvých ročníkov slovenských vysokých škôl univerzitného a technického smeru 

mohli v študijnom roku 1949/195068 prijať poslucháčov československej národnosti (po 

absolvovaní záverečnej skúšky na strednej škole), pokiaľ prejdú výberovým pohovorom. 

Prednostne boli prijímaní absolventi štátnych kurzov pre prípravu pracujúcich na 

vysokoškolské štúdium a prihlásiť sa súčasne na dve vysoké školy bolo neprípustné.69 

Prijímacie rozhovory mali informatívny, nie odborný charakter a prijímacie komisie si pri nich 

mali všímať najmä „politickú vyspelosť kandidáta, účasť na brigádach, práce v ČSM, sociálny 

pôvod uchádzača, prospech a dôvody študovať“.70 Pri prijímaní uchádzačov na Pobočku 

Lekárskej fakulty v Košiciach boli poslucháči rovnako podrobení prijímaciemu rozhovoru do 

I. ročníka v študijnom roku 1950/1951.71 Rozhodujúcou zložkou bolo sociálne rozvrstvenie 

prijatých uchádzačov podľa zamestnania rodičov. Prevažovali deti robotníkov, verejných 

úradníkov a štátnych zamestnancov, drobných a stredných roľníkov a zamestnancov národných 

a komunálnych podnikov, naopak absentovali príslušníci slobodných povolaní, veľkostatkári 

(nad 15 ha), podnikatelia a obchodníci.72 Úlohou vysokých škôl mala byť výchova odborne 

a politicky vysoko kvalifikovaných pracovníkov, „verných ľudovo-demokratickej republike“ 

a „oddaných myšlienke socializmu“. Na vysokú školu mali byť prijímaní študenti podľa nadania 

a schopností a so zreteľom k plánovaným hospodárskym a kultúrnym potrebám štátu.73 Snahou 

komunistickej strany bolo získať výchovou „vlastnú inteligenciu“, pochádzajúcu z roľníckej 

a robotníckej triedy.74 Práve pôsobenie na výchovu a vzdelávanie mladej generácie bolo 

z pohľadu komunistov doležíte.75 

V krajinách východného bloku podliehali akékoľvek rokovania týkajúce sa plánovania 

výchovy a vzdelávania najmä socialistickej ideológii. Plánovanie vysokoškolského vzdelávania 

sa uskutočňovalo v súlade s princípmi marxizmu-leninizmu a politikou komunistickej strany.76 

Myslenie študentov bolo systematicky usmerňované a ovládané sovietskymi modelmi 

                                                           
charakterom predstavovala omnoho väčší zásah do vysokoškolského systému, ako aj súkromia prenasledovaných 

študentov. Kým pri prvej previerke vypĺňali previerkové dotazníky sami študenti, v druhom 

prípade boli informácie o študentoch v dotazníkoch získavané straníckymi pracovníkmi, čo podstatne 

zjednodušovalo prezentovať falošné a účelné informácie o vylúčených študentoch. Pozri bližšie. GLOSSOVÁ, M. 

„Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“..., s. 59-84. 
67 ČZM ako mládežnícka organizácia mala priamy vplyv na študentské aktivity po zrušení všetkých študentských 

organizácií po februári 1948. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 12, č. j. 28. 
68 Povereníctvo školstva, vied a umení vydalo dňa 17. júna 1949 smernice pre prijímanie študentov do I. ročníka 

slovenských vysokých škôl univerzitného a technického smeru v študijnom roku 1949/1950. ŠAKE, f. Pobočka 

LFSU v Košiciach, šk. 11, č. j. 60. 
69 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 11, č. j. 60. 
70 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 12, č. j. 72. V školskom roku 1953/1954 vydalo Ministerstvo školstva 

smernicu, ktorou zaviedlo prijímacie skúšky na vysokých školách. Účelom výberového konania na vysokú školu, 

tak nebol už len triedny pôvod študentov, ale aj snaha zaistiť, aby sa na vysoké školy dostali uchádzači s najlepšími 

predpokladmi na štúdium. ŠAKE, f. KNV, OŠaK, šk. 31, č. j. 58. 
71 Pri zápise na novú fakultu v školskom roku 1948/1949 boli prijímaní poslucháči do III. a IV. ročníka. 

V nasledujúcom školskom roku sa otvorili už všetky študijné ročníky. Pozri bližšie. LUKÁČI, Jozef. 30 rokov 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. In 20 rokov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zost. M. Filip. 

Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1979, s. 18. 
72 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 4/1950, č. j. 60.  
73 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 6, č. j. 1. 
74 GABZDILOVÁ, S. Ako sme študovali v totalite..., s. 133. 
75 LONDÁKOVÁ, E. Cirkevné školstvo a školská reforma na Slovensku..., s. 336-355. 
76 GUSFIELD, Joseph – KRONUS, Sidney – MARK, Harold. The Urban Context and Higher Education: A 

Delineation of Issues. In The Journal of Higher Education, 1970, roč. 41, č. 1, s. 29-43. 
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vzdelávania, študenti boli nútení študovať len veľmi špecializované odbory, ktoré podliehali 

princípom jediného sovietskeho svetonázoru – marxizmu-leninizmu.77 Štruktúru jednotlivých 

fakultných katedier združujúcich učiteľov podľa odborovej príbuznosti doplňovali katedry 

s celouniverzitnou pôsobnosťou. Išlo najmä o „marxisticko-leninské“ katedry (Katedra 

marxizmu-leninizmu, Katedra dialektického a historického materializmu a Katedra politickej 

ekonómie).78 Vyučovanie marxizmu-leninizmu na slovenských vysokých školách bolo 

zavedené v školskom roku 1950/1951. V Košiciach, ako prvý zabezpečoval vyučovanie 

marxizmu-leninizmu na všetkých vysokých školách lektorát marxizmu-leninizmu,79 neskôr 

vznikla prvá Katedra marxizmu-leninizmu pre všetky vysoké školy v Košiciach, ktorá bola 

zriadená pri VŠPaLI v Košiciach a po jej presťahovaní bola Katedra zriadená pri Vysokej škole 

technickej v Košiciach.80 Od vzniku Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach prebiehala na 

tamojšej fakulte výučba predmetu Základy vedeckého socializmu na základe návrhu Akčného 

výboru Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity, schváleného Ústredným akčným výborom 

slovenských vysokých škôl. Výučba prebiehala v rozsahu dvoch prednášok týždenne 

a prednášku si museli zapísať všetci poslucháči fakulty.81 Ideologická činnosť Katedry 

marxizmu-leninizmu bola viditeľná najmä pri organizácii ideologických podujatí na fakultách 

vysokých škôl a pri dohliadaní nad implementáciou ideológie do jednotlivých odborov.82 

Z činnosti Katedry marxizmu-leninizmu je možné pozorovať najmä snahu o zvyšovanie 

ideologického vplyvu na študentov ako aj zamestnancov fakulty.83 Z iniciatívy niektorých 

vysokých škôl (univerzity v Brne, Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, Univerzity 

Komenského v Bratislave, Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, Vysokej školy 

technickej v Košiciach) začali v polovici 50. rokov vznikať popri Katedrách marxizmu-

leninizmu na vysokých školách samostatné študijné kabinety marxizmu-leninizmu. Ich úlohou 

bola pomoc poslucháčom v štúdiu, realizácia výstav, návštevy múzeí a premietanie filmov s 

ideovou problematikou, uskutočňovať stretnutia poslucháčov s predstaviteľmi hospodárskeho, 

vedeckého a kultúrneho života mesta. Lekárska fakulta v Košiciach bola spolu s ďalšími 

vysokoškolskými inštitúciami na Slovensku upozornená námestníkom ministra Dr. Trnkom, že 

na fakulte doposiaľ nebol takýto kabinet zriadený: „Na druhé straně jsou i takové školy, kde se 

zetím s budováním studijního kabinetu nezačalo nebo je podceňováno. Žádame Vás, abyste 

laskavě této věci svou pozornost přispěl k rozvoji úspěšné práci studijního kabinetu marxismu-

leninismu na vysoké škole.“84 Dohľad komunistickej strany nad činnosťou inštitúcií terciárneho 

vzdelávania, a teda aj Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach je možné sledovať na rôznych 

úrovniach. Príkladom je aj prítomnosť predstaviteľov politického aparátu na slávnostnom 

zahájení školského roka, za účasti popredných predstaviteľov fakulty ako aj zástupcov ZO KSS 

(Turský) a zástupcu Revolučného odborového hnutia (Trebula).85  

                                                           
77 CONNELLY, J. Zotročená univerzita..., s. 43. 
78 URBÁŠEK, P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace..., s. 27 
79 Zriadený pri Lekárskej fakulte v Košiciach, ktorá v tom čase patrila do zväzu Slovenskej univerzity v Bratislave. 

Vedením lektorátu bol poverený najprv MUDr. Viliam Fríborský, neskôr MUDr. Ladislav Sobel. Pozri bližšie. 

ŠUSTER, M. 20 rokov Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach..., s. 181-182.  
80 Jej vedením bol poverený Ing. Vladimír Cirbes. Po vzniku UPJŠ, na základe počtu poslucháčov Lekárskej 

fakulty i Prírodovedeckej fakulty, bola zriadená samostatná Katedra marxizmu-leninizmu pri Lekárskej fakulte 

UPJŠ. Vedením ústavu bol v tom čase poverený Ján Ondík. Pozri bližšie. ŠUSTER, M. 20 rokov Lekárskej fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach..., s. 181-182.  
81 Poverený konaním prednášok bol Dr. Štefan Rehák, odborný poradca Povereníctva školstva. ŠAKE, f. Pobočka 

LFSU v Košiciach, šk. 11, č. j. 29. 
82 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 7, č. j. 42. 
83 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 8, č. j. 11/1956. 
84 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 8, č. j. 1/1956. 
85 Správa zo Začiatku školského roka z 1. septembra 1955. ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 7, č. j. 19. 

Rovnako tak iniciatíva Fakultného odboru Slovenského zväzu mládeže pre poslucháčov medicíny v Košiciach k 1. 
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V 50. rokoch 20. storočia postupne zosilneli snahy o zriadenie samostatnej univerzity 

v Košiciach. O vznik druhej univerzity na Slovensku sa významne zaslúžil Jubilejný výbor pre 

oslavy 300. výročia založenia Košickej univerzity (1955–1957).86 Uvedený výbor zasadal 

v priebehu decembra 1955, marca a apríla roku 1956 a jeho členmi boli predstavitelia 

najvyšších vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií mesta.87 300. výročie založenia Košickej 

univerzity sa stalo príležitosťou k stabilizácii akademickej tradície mesta. Cieľom jubilejných 

slávností malo byť nadviazanie na kontinuitu a odkaz minulosti, opierajúci sa o potrebu 

založenia univerzity v Košiciach, tak ako v 17. storočí, tak aj v súvislosti s aktuálnym 

budovaním mesta. Programom stretnutí výboru bola voľba jeho čestných a riadnych členov 

a členov pracovných komisií. Súčasťou čestného a výkonného predsedníctva sa mali stať, 

okrem zakladajúcich členov aj tajomník KV KSS a predseda KNV v Prešove ako aj 

v Košiciach. Jedným z hlavných cieľov programu Jubilejného výboru bolo prijatie memoranda, 

zdôrazňujúceho kontinuitu Košickej univerzity a súčasných potrieb vysokých škôl v Košiciach 

(resp. v Prešove). Memorandum malo zdôrazniť potrebu vzniku univerzity v oblasti 

východného Slovenska, a to zlúčením niektorých fakúlt, odkazujúc pri tom na uznesenie strany 

a vlády o centralizácii a decentralizácii. Prodekan Filologickej fakulty Vysokej školy 

pedagogickej (VŠP) v Prešove Anton Bolek, informoval Jubilejný výbor o uznesení fakultnej 

rady VŠP: „Podporujeme myšlienku založenia univerzity v Košiciach v súlade s celoštátnym 

plánom rozmiestnenia siete vysokých škôl.“ Schválený text memoranda spolu s ostatným 

materiálom bol zaslaný krajskému byru strany, rezortným orgánom a vláde.88 I keď jubileum 

založenia Košickej univerzity pripadalo na 26. februára 1957, z praktických príčin mali 

celoštátne oslavy prebehnúť posledný májový, príp. prvý júnový týždeň roku 1957.89 Pri 

príležitosti osláv malo byť slávnostné oznámené obnovenie a zriadenie univerzity v Košiciach, 

z tu pôsobiacich fakúlt.90 Slovenský výbor pre vysoké školy rovnako ako aj byro KV KSS 

v Košiciach sa vyjadrili k návrhu na zriadenie košickej univerzity kladne. Vedenie strany však 

nesúhlasilo s usporiadaním celoštátnych osláv 300. výročia založenia Košickej univerzity, 

práve z dôvodu jej jezuitskej tradície. Súhlasilo sa však so zriadením univerzity v Košiciach, 

počnúc školským rokom 1957/1958, avšak bez nadväzovania na tradície bývalej Košickej 

univerzity.91 Spojenie tamojších fakúlt sa vnímalo ako nevyhnutné riešenie, keďže sieť 

vysokých škôl v meste si nevyžadovala ďalšie rozširovanie, ale ich kapacita si žiadala úpravu, 

                                                           
máju, aby sa manifestačne zúčastnili osláv Sviatku práce – 1. mája a týmto dali najavo solidaritu s pracujúcimi. 

ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 11, č. j. 50.  
86 PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., s. 173. 
87 Dekan Pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach Jozef Pajtáš, Jozef Skotnický za Lekársku fakultu, Viliam 

Hammel za Štátny archív, Rovinský za Československú spoločnosť, prodekan Anton Bolek za Vysokú školu 

Pedagogickú v Prešove, František Miko za pracovisko ÚSJ SAV v Košiciach, Belo Polla za pracovisko 

Archeologického ústavu SAV v Košiciach, Peter Popesko za Veterinársku fakultu v Košiciach, Ladislav Soták za 

Štátnu vedeckú knižnicu, V. Žember v zastúpení tajomníka MsNV, rektor Tibor Kolbenhayer za Vysokú školu 

technickú v Košiciach, Jozef Pichonský za Zväz výtvarných umelcov, Štefan Butkovič za Technické múzeum, 

Emil Petách za Štátne múzeum a za Archív mesta Košíc Ondrej Halaga, za štátne divadlo Jan Grünwald. Pozri 

bližšie. ŠAKE, f. KNV, sekretariát predsedu a rada KNV, šk. 66, č. j. 313. 
88 Memorandum malo byť posunuté na prejedanie sekretariátom Krajskému výboru Komunistickej strany 

Slovenska (KV KSS), po súhlase KV KSS malo byť vytlačené a odovzdané Mestskému národnému výboru 

(MsNV) a Krajskému národnému výboru (KNV) a prostredníctvom krajského byra strany postúpené vláde. 

ŠAKE, f. KNV, sekretariát predsedu a rada KNV, šk. 66, č. j. 313; č. j. 314; č. j. 385. Text memoranda je aktuálne 

uložený v Slovenskom národnom archíve. SNA, f. PŠ, šk. 693.  
89 Osláv sa mali zúčastniť predseda vlády, minister a povereník školstva, rektori všetkých vysokých škôl v ČSR, 

prezident ČSAV, ČSAZ a predseda SAV, poprední činitelia strany a vlády, príp. zastúpenie univerzít okolitých 

ľudovodemokratických štátov, ktoré mali mať vzťah k tomuto jubileu. SNA, f. PŠ, šk. 693. 
90 SNA, f. PŠ, šk. 693. 
91 Uvedený termín sa v priebehu rokov opakovane presúval. Prvý návrh počítal so zriadením univerzity 

v Košiciach od 1. septembra 1957. Termín sa neskôr predbežne presunul na školský rok 1958/1959. Napokon bola 

univerzita slávnostne otvorená 1. septembra 1959. SNA, f. PŠ, šk. 59, č. j. 609. 
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najmä z hľadiska potreby vyrovnania sa s úrovňou organizačnej siete terciárneho vzdelávania 

v českej časti krajiny. Cieľom bolo znížiť rozdiely medzi jednotlivými časťami republiky, na 

Slovensku chýbal najmä počet vysokoškolských odborníkov a bolo potrebné zvýšiť počet 

poslucháčov na vysokých školách o 29 %.92 Konkrétny návrh na zriadenie univerzity 

v Košiciach bol vypracovaný v roku 1957. Univerzita mala byť tvorená lekárskou, 

veterinárskou a filologickou fakultou (prenesenou z Prešova späť do Košíc a prebudovanou na 

fakultu filozofickú),93 ktoré mali byť perspektívne rozšírené o prírodovedeckú fakultu.94 Tieto 

plány sa napokon podarilo v pozmenenej podobe realizovať v roku 1959. 

Snaženie Jubilejného výboru sa napokon naplnilo prijatím vládneho nariadenia č. 

58/1959 Zb. z 12. augusta 1959 „zriaďuje sa Univerzita v Košiciach s fakultou lekárskou 

v Košiciach a s fakultou filozofickou so sídlom v Prešove. Lekárska fakulta sa zriaďuje 

z Pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Košiciach, 

Filozofická fakulta sa zriaďuje z Filologickej fakulty Vysokej školy Pedagogickej v Bratislave 

so sídlom v Prešove.“95 Reorganizáciou vysokého školstva v Československu v roku 1959 

dochádza k premene VŠP na samostatný Pedagogický inštitút a z Filologickej fakulty VŠP 

vzniká Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove. Ako spoluzakladajúca fakulta mala prispieť 

k budovaniu druhého univerzitného centra na východnom Slovensku. Pri svojom vzniku 

začínala fakulta s troma filologickými odbormi (slovenčina, ruština, ukrajinčina) a odborom 

história.96 Došlo tak k spojeniu bývalej Pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity 

v Košiciach97 s Filozofickou fakultou v Prešove ako fakúlt novozaloženej univerzity 

v Košiciach.98 V zmysle tohto zákona bol zriadený Prípravný výbor poverený založením 

univerzity v Košiciach, ktorý mal zabezpečiť otvorenie univerzity, inštaláciu rektora, 

                                                           
92 Rozširovanie siete vysokých škôl na Slovensku malo tiež vyriešiť kritickú situácia v Bratislave, kde sa v tom 

čase koncentrovala väčšina vysokých škôl na Slovensku s približne dvoma tretinami vysokoškolákov. SNA, f. PŠ, 

šk. 693. 
93 V Košiciach v tom čase pôsobili dve detašované fakulty a to Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

a Veterinárska fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej. Od svojich materských škôl boli značne vzdialené 

a izolované, ich kontakt s rektorátmi a vedeckými radami predstavoval len administratívne zaťaženie. V rovnakej 

situácii bola aj Filologická fakulta Vysokej školy pedagogickej v Prešove, ktorá bola detašovanou fakultou 

Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Odčlenenie týchto troch fakúlt od materských škôl a ich spojenie v jednu 

vysokú školu – univerzitu, by zjednodušilo celý systém správy a riadenia uvedených fakúlt. Zároveň by umožnilo 

prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a činnosť jednotlivých katedier a fakúlt, ale značne by zjednodušilo ekonomické 

náklady na ich správu. SNA, f. PŠ, šk. 59, č. j. 609. Rozhodovalo sa medzi dvoma možnosťami vytvorenia 

univerzity v Košiciach. Zriadiť v Košiciach univerzitu s troma zakladajúcimi fakultami, lekárskou, veterinárskou 

a filologickou, ktorá by bola perspektívne prenesená z Prešova do Košíc ako filozofická fakulta, neskôr zriadiť 

prírodovedeckú fakultu, ktorá mala dať univerzite kompletnú podobu. SNA, f. PŠ, šk. 693. Druhá možnosť počítala 

súčasne s oddelením fakulty Veterinárskej a Lekárskej od materských univerzít a zároveň pričlenením Filologickej 

fakulty VŠP v Prešove, príp. vytvorením samostatnej spoločensko-vednej fakulty v Košiciach. Filologická fakulta 

VŠP v Prešove tvorila svojim postavením základ budúcej Vysokej školy pedagogickej, s ktorej vytvorením sa 

počítalo po zániku vyšších pedagogických škôl. Jej pričlenenie k univerzite v Košiciach by znamenalo zamedzenie 

možnosti vytvoriť v Prešove samostatnú vysokú školu. SNA, f. PŠ, šk. 59, č. j. 614.  
94 Pozri bližšie. ČERVINKA, Jaroslav. Vytváranie vysokoškolských centier v Československu v rokoch 1918–

1968 a ich klasifikácia. In Zborník Pedagogickej fakulty v Trnave. Spoločenské vedy. História 2. Bratislava: SPN, 

1970, s. 95-96. 
95 ŠAKE, f. R UPJŠ, Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Podklady k zostaveniu jubilejnej publikácie k 10. výročiu 

založenia UPJŠ (1959-1969), resp. k 20. výročiu trvania vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných škôl 

ma východnom Slovensku (1949-1969).  
96 ŠAKE, f. R UPJŠ, Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Podklady k zostaveniu jubilejnej publikácie k 10. výročiu 

založenia UPJŠ (1959–1969), resp. k 20. výročiu trvania vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných škôl 

ma východnom Slovensku (1949–1969) . 
97 Desiate výročie svojho vzniku oslávila Pobočka Lekárskej fakulty v Košiciach v školskom roku 1958/1959. Za 

desať rokov svojho pôsobenia fakulta vychovala 670 lekárov a svojou existenciou prispela nielen samotným 

Košiciam, ale aj celému východnému Slovensku. PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach..., s. 173. 
98 LÁSZLÓ, T. Vysoké školstvo v Košiciach medzi rokmi 1939-1945..., s. 158. 
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vypracovanie návrhu na obsadenie správneho aparátu rektorátu, obsadenie miesta kvestora 

a zabezpečenie priestorov pre rektorát. Predsedom sa stal doc. MUDr. Ján Lukáči a členmi 

výboru pracovníci Lekárskej a Filozofickej fakulty, ako aj povereníci KV KSS a OV KSS. 

Samotná príprava, zabezpečenie slávnostného otvorenia a inštalácia rektora museli byť 

schválené byrom KV KSS.99 Oslavy založenia univerzity sa uskutočnili pod ústredným heslom: 

„Pod vedením KSČ za dovŕšenie kultúrnej revolúcie a výstavby socializmu v našej vlasti.“100 

UPJŠ bola zriadená dňom 1. septembra 1959. Slávnostná inštalácia prvého rektora a slávnostné 

zhromaždenie založenia univerzity v Košiciach sa uskutočnili dňa 28. novembra 1959101 

v Štátnom divadle v Košiciach za účasti straníckej a vládnej delegácie, medzi prítomnými bol 

minister školstva Dr. František Kahuda a povereník školstva Vasiľ Biľak, podpredseda zboru 

povereníkov Ján Marko, tajomník ÚV KSS Jozef Lenart.102 Prvým rektorom UPJŠ sa stal prof. 

MUDr. Jozef Pajtáš103 a okrem rektora boli menovaní dvaja prorektori, a to doc. MUDr. Imrich 

Ivančo (za Lekársku fakultu) a doc. Tibor Halečka (za Filozofickú fakultu).104 Názov univerzity 

bol v tom čase už schválený a potvrdený vládnym nariadením č. 69/1959 Zb. z 24. novembra 

1959, ktoré určilo názov univerzity v Košiciach – „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach.“105 Už v roku 1923 vo svojej inauguračnej reči slávnostne uvádzaný rektor 

univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave prof. Jozef Hanuš vyslovil myšlienku: 

„Hlásiť sa k veľkému menu Pavla Jozefa Šafárika pokladala by si za česť každá slovenská 

univerzita“.106 Napokon meno po významnom slovenskom vedcovi, dejateľovi a básnikovi, 

rodákovi z neďalekého Kobeliarova, ktorý sa svojim dielom v oblasti jazykovedy a dejín 

slovanských národov zapísal do dejín, získala univerzita v Košiciach.107  

                                                           
99 PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., s. 173. 
100 ŠAKE, f. Pobočka LFSU v Košiciach, šk. 9, č. j. 48/1959; ŠAKE, f. R UPJŠ, Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, 

Zápisnica zo schôdze Komisie pre prípravu založenia Univerzity v Košiciach 10.9.1959. 
101 Pôvodný termín slávnostného zhromaždenia určený na sobotu 10. októbra 1959 z príležitosti založenia 

Univerzity v Košiciach a inštalovania rektora sa preložil na november, po dohode s predstaviteľmi ÚV KSČ a ÚV 

KSS, pretože „prejednanie rektora ešte nebolo na všetkých príslušných fórach schválené“. ŠAKE, f. R UPJŠ, 

Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Podklady k zostaveniu jubilejnej publikácie k 10. výročiu založenia UPJŠ (1959–

1969), resp. k 20. výročiu trvania vysokoškolského vzdelávania učiteľov základných škôl ma východnom 

Slovensku (1949–1969). Politické byro ÚV KSČ schválilo dňa 27. júla 1959 v rámci siete vysokých škôl založenie 

Univerzity v Košiciach. Podľa uznesenia sekretariátu ÚV KSS zo dňa 21. augusta 1959 sa mali slávnostné 

založenie Univerzity v Košiciach a inštalácia rektora dňa 10. októbra 1959 realizovať v rámci osláv 40. výročia 

založenia Univerzity Komenského a 10. výročia založenia Lekárskej fakulty v Košiciach. SNA, f. ÚV KSS 

Predsedníctvo 1958–1976, šk. 1016, č. j. 507.  
102 ŠAKE, f. R UPJŠ, Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Zápisnica zo schôdze Komisie pre prípravu založenia 

Univerzity v Košiciach 18.9.1959. 
103 Za rektora univerzity mal byť pôvodne menovaný MVDr. Koloman Boďa, ten sa napokon stal rektorom 

Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, zároveň ako pracovník veterinárskeho odboru nebol vhodným 

kandidátom na rektora univerzity, ktorej zakladajúcimi fakultami sa napokon stali lekárska a filozofická. Druhým 

kandidátom bol J. Pajtáš ako vedúci katedry a prednosta očnej kliniky Lekárskej fakulty v Košiciach. SNA, f. ÚV 

KSS Predsedníctvo 1958–1976, šk. 1016, č. j. 507.  
104 PAROVÁ, R. Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., s. 174. 
105 Predbežný názov košickej univerzity, Univerzita v Košiciach bol ustanovený už pri jej schválení v roku 1957. 

SNA, f. PŠ, šk. 59, č. j. 609. 26. júla 1957 bolo na porade byra ÚV KSS navrhnuté a schválené meno univerzity, 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, napriek tomu, že byro KV KSS v Košiciach nesúhlasilo s uvedeným 

pomenovaním a navrhovalo vlastné alternatívny názvu univerzity: Klementa Gottwalda, Dukelských hrdinov 

alebo Slovenského národného povstania. SNA, f. ÚV KSS Predsedníctvo 1958–1976, šk. 1016, č. j. 507.  
106 ŠAKE, f. R UPJŠ, Zriadenie UPJŠ (1959) A-10, Spomienkové oslavy z príležitosti 100. výročia smrti P. J. 

Šafárika, 2.-3. 6. 1961. 
107 BARAN, M. 20 rokov socialistickej výchovy a vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach..., 

s. 6. Výraznú zásluhu na pomenovaní univerzity po P. J. Šafárikovi ako aj na vzniku samotnej univerzity mal 

popredný predstaviteľ vysokoškolských aktivít na východnom Slovensku a významný znalec osobnosti a diela P. 

J. Šafárika – Štefan Tóbik. BARTKO, Ladislav. Pavol Jozef Šafárik vo vedeckom diele Štefana Tóbika. In Pavol 

Jozefa Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia 

narodenia P. J. Šafárika. Zost. P. Petrus. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 1996, s. 299. 
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Politické dejiny poznania v kontexte formovania terciárneho vzdelávania na Slovensku 

po roku 1945 

Nárast vplyvu a radikálne zreformovanie štátov východného bloku v duchu ideológie 

komunistického režimu po druhej svetovej vojne sa stali predvídateľným výsledkom v súlade 

s predstavami Sovietskeho zväzu. Krajiny východného bloku zmenili a pretvorili svoju 

spoločnosť bez ohľadu na ich minulosť, kultúru či politickú situáciu. Cieľom komunistického 

vedenia bolo vytvoriť štátom kontrolovanú sebestačnú socialistickú ekonomiku znárodnením 

súkromného a zahraničného majetku, koncentráciou štátnych zdrojov a kolektivizáciou 

poľnohospodárstva. Pre vzdelávacie systémy štátov východného bloku, ktoré mali do roku 1989 

viaceré pozorovateľné spoločné črty, bol charakteristický výrazný rozchod s dovtedajšou 

koncepciou európskeho vysokého školstva a zavádzanie socialistického modelu vzdelávania. 

Možnosť, že by sa vysoké školy v krajinách strednej a východnej Európy po roku 1945 obnovili 

v predvojnových pomeroch sa napokon ukázala ako nereálna a prakticky neuskutočniteľná. 

Spoločenská situácia po skončení vojny, nové politické, hospodárske a spoločenské okolnosti 

sa prejavili ako natoľko vážne a podmieňujúce ďalší vývoj, že o reštaurácii pomerov nebolo 

možné uvažovať.  

Uchopením politickej moci komunistickou stranou v Československu po februári 1948 

začalo obdobie jej bezprecedentného vplyvu, ktorý sa vyznačoval úplnou kontrolou nad 

každým aspektom života obyvateľov, ktorí sa mali aktívne podieľať na budovaní socialistickej 

spoločnosti, v duchu ideológie marxizmu-leninizmu. Komunistická ideológia výrazným 

spôsobom zasiahla aj oblasť výchovy a vzdelávania mladej generácie. Pluralita vzdelávania, 

ako symbol a prirodzený vzor demokratických spoločností, bola nahradená homogénnym 

školským systémom, indoktrináciou jedinej ideológie, ktorý mal produkovať oddaných 

prívržencov marxizmu-leninizmu. Uvedená zmena výrazne zasiahla aj priestor univerzít a 

vysokých škôl, nad ktorými komunistická strana prevzala politickú moc a kontrolu. Obdobie 

50. rokov bolo poznamenané ideologickými a personálnymi zásahmi straníckych orgánov do 

riadenia terciárneho vzdelávania.  

Legislatívny rámec pre vysoké školy stanovil nový vysokoškolský zákon z roku 1950, 

ktorý podriadil vysoké školy úplne a bez výnimky štátu a pozbavil ich vlastnej akademickej 

samosprávy. Právomoc k zriaďovaniu, rušeniu, zlučovaniu či deleniu vysokých škôl a fakúlt 

získala vláda, ktorá súčasne určovala sídla a názvy vysokých škôl a navrhovala prezidentovi 

republiky menovanie profesorov a rektorov (dekanov menoval rezortný minister). Došlo k 

zásadnej premene vnútornej organizácie vysokých škôl zavádzaním existujúcich sovietskych 

modelov.108 Od začiatku svojho vzniku vysokoškolské vzdelávanie sovietskeho typu 

realizovalo svoje ambície prostredníctvom reforiem, výsledkom ktorých došlo k oddeleniu 

vedeckej a vzdelávacej činnosti na univerzitách. Tieto reformy zapríčinili postupnú stratu 

akademickej autonómie a samosprávy, následný prechod na tzv. reformované štúdium a 

unifikáciu vysokoškolského systému, ideologickú integráciu a napokon stratu 

predchádzajúceho dominantného postavenia vysokých škôl v oblasti základného výskumu.109 

                                                           
108 URBÁŠEK, P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace..., s.21-22. 
109 Cieľom KSČ bola okrem iného aj centralizácia vedeckého výskumu do jednotnej inštitúcie s celoštátnou 

pôsobnosťou. Po vojne na Slovenku pôsobila Slovenská akadémia vied a umení (SAVU), ako vrcholná vedecká 

inštitúcia organizujúca vedecký a umelecký život na Slovensku. SAVU sa podarilo zachovať svoje postavenie aj 

po vojne, napriek tomu, že jej vznik sa datuje do obdobia tzv. Slovenského štátu. Svoju autonómiu ako vedeckej 

inštitúcie si napokon udržala do roku 1952, kedy bola nahradená Slovenskou akadémiou vied. V Košiciach 

v uvedenom období zároveň pôsobil východoslovenský kultúrny spolok Svojina (formálny nástupca Spolku 

východoslovenských akademikov, ktorý bol založený v roku 1922), jeho správcom sa po vojne stal historik Ondrej 

R. Halaga. Spolok sa usiloval o propagáciu, výskum, hospodárske a kultúrne povznesenie východoslovenského 

regiónu, nadväzovanie kontaktov s okolitými krajanmi. Cieľom spolku bolo inštitucionalizovanie vlastného 

vedeckého ústavu v Košiciach, vydával rovnomennú revue, ktorá sa zaoberala vedeckými, hospodárskymi, 

sociálnymi a umeleckými špecifikami východného Slovenka. V roku 1950, potom čo sa vo vedení spolku presadil 
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Obzvlášť výrazne bolo možné tento fenomén sledovať v Československu. Spoločným 

menovateľom týchto zmien bola ich celková krajná nekoncepčnosť a neuváženosť, výrazne 

poznamenaná mechanickým prijímaním sovietskych vzorov a absenciou vnímania kontinuity 

s predchádzajúcim stavom. Prijímané reformy vyvolávali na vysokých školách často 

nespokojnosť, ale predovšetkým bojovali jednotlivé vysoké školy s ich realizáciou. Plánovanie 

vysokoškolského vzdelávania sa stalo jedným z najdôležitejších a najkomplexnejších 

problémov, ktorým univerzity po vojne čelili. 

V kvalitatívne nových podmienkach po roku 1945, ale najmä po februári 1948 bolo 

možné v oblasti terciárneho vzdelávania čoraz výraznejšie sledovať dôsledné uplatňovanie 

straníckeho princípu v školskej politike KSČ. Tento princíp bol prítomný v školských 

zákonoch, v organizácii výchovnovzdelávacej sústavy, ale najmä v obsahu vzdelávania a 

výchovy. Vedúca úloha KSČ mala byť neustále prítomná vo všetkých zložkách života 

spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie prešlo v dôsledku reforiem z rokov 1950 a 1956 

výraznými zmenami, ktorými štát podriadil terciárne vzdelávanie a výchovu jednotnému 

centrálnemu riadeniu a komunistickej ideológii. Počiatočná fáza transformácie vysokých škôl 

a univerzít, ktorá začala v roku 1950 definovala úlohu inštitúcií poskytujúcich najvyššie 

vzdelanie v socialistickej spoločnosti. V praxi znamenala úplné odstránenie autonómie 

univerzít a získanie absolútnej kontroly nad všetkými aspektmi vzdelávania. Hlavnou úlohou 

inštitúcií najvyššieho vzdelania definovanou v uvedenej reforme bola ideologická 

rekonštrukcia vedy a vzdelávania pod vplyvom tzv. „vedeckého socializmu“, intenzívna 

orientácia na sovietsku vedu a podpora politickej výchovy študentov. Prvou fázou mala byť tzv. 

„očista“ univerzít a vysokých škôl od študentov a učiteľov podozrivých z nepriateľského 

postoja voči komunistickému režimu, s cieľom zistiť „triedny pôvod“ študentov, ich politické 

postoje, zamestnanie rodičov a ďalšie informácie, ktoré by zabezpečili politickú „vhodnosť“ 

študentov a ich lojalitu voči režimu. Študenti definovaní ako „nepriateľskí“ voči režimu mali 

byť vylúčení z univerzít.110 „Sovietizácia“ slovenských vysokých škôl sa stala aktuálnou 

požiadavkou a aj malý priestupok voči režimu mohol viesť k vylúčeniu zo školy. Sloboda 

prejavu, tolerancia a nezaujatý prístup k informáciám boli nahradené represívnymi opatreniami 

a nezmyselnými adoráciami predstaviteľov KSČ, KSS a ZSSR. Všetky aspekty života, 

politický systém, ekonomika, sociálny život a vzdelávanie boli úplne kontrolované vládnucou 

stranou. Napriek tomu, že vysoké školstvo v Československu a v krajinách východného bloku 

bolo poznamenané ideologickými a marxistickými disciplínami a v mnohých parametroch 

nedosahovalo úroveň vyspelých európskych krajín, rozširovanie vysokoškolskej prípravy a 

hustá sieť vysokých škôl prispeli k tomu, že vysokoškolské vzdelanie dosiahlo v období druhej 

polovice 20. storočia značný rozmach. Realizácia spomínaných aspektov prostredníctvom 

dynamiky plánovania sa prejavila aj pri formovaní vysokoškolského vzdelávania v kontexte 

regionálneho systému mesta Košice. Mobilizácia vysokoškolského vzdelávania mala umožniť 

ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj miest a regiónov, pričom ich najdôležitejším 
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Košiciach, 2004, s. 2-5; HALAGA, Ondrej. Prínos Svojiny do slovenskej kultúry (1945–1950) 2. časť. In: 

Historický zborník, 2000, roč. 10, č. 2, s. 105; HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 75-78; URBÁŠEK, P. – 

PULEC, J. Vysokoškolský vzdělávací systém..., s. 28. 
110 Počet študentov vylúčených z vysokých škôl a univerzít v období od februára 1948 do jesene 1950 bol 1 638 

osôb, čo bolo 16,6 % z celkového počtu študentov. Napriek stovkám vylúčených študentov boli realizované čistky 

hodnotené ako neuspokojivé. Pozri bližšie. OLEJNÍK, Milan. Establishment of communist regime in 

Czechoslovakia and an impact upon its education system. Košice: Cenrtum spoločenkých a pschologických vied 

SAV, 2017, 78 s. 
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príspevkom malo byť zabezpečenie ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania vysoko 

kvalifikovanej pracovnej sily.  

Po druhej svetovej vojne pribudli k trom existujúcim vysokým školám na Slovensku 

v krátkom čase ďalšie vysoké školy, príp. sa existujúce rozšírili o nové fakulty a študijné 

odbory v ďalších krajských mestách. Rovnako sa rozšírila aj infraštruktúra vysokých škôl 

o nové budovy, študentské domovy, knižnice, laboratória a pod. Východne Slovensko, už aj so 

zreteľom na svoju špecifickosť, potrebovalo kultúrnu inštitúciu, vysokoškolské centrum a tým 

aj centrum celého kultúrneho života východného Slovenka. Jeho vytvorenie ovplyvnilo ďalší 

kultúrny rozvoj, zriaďovanie vedeckých inštitúcií, akadémie a ďalších vedeckých ústavov. 

V prvej etape budovania novej univerzity v Košiciach v podstate nešlo o zriaďovanie novej 

vysokej školy alebo fakulty, ale o organizačné opatrenia, ktoré mali mať zásadný význam pre 

zlepšenie riadenia tu pôsobiacich fakúlt. Okrem Vysokej školy technickej boli košické fakulty 

organizačne závislé na vysokých školách so sídlom v Bratislave, príp. v Nitre. Organizačná 

roztrieštenosť fakúlt bola vzhľadom na dlhodobú perspektívu neuspokojivá a nebola 

definitívnym riešením hospodárskych, spoločenských, sociálnych a zdravotníckych pomerov 

na východnom Slovensku. Riešením sa ukázalo zriadenie samostatnej univerzity v Košiciach, 

ktorá mala zabezpečiť rozvoj nielen mesta, ale aj celého východného Slovenska. Významnú 

úlohu pri zriadení košickej univerzity mal predovšetkým Jubilejný výbor, tvorený poprednými 

košickými vedeckými a kultúrnymi osobnosťami, ktoré si uvedomovali význam a potenciál 

Košíc, ako druhého najväčšieho mesta na Slovensku, hospodárskeho, politického a kultúrneho 

centra. Hlavnou úlohou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po jej vzniku v roku 1959 

bolo dobudovanie a postupné inštalovanie ďalších fakúlt, právnickej a prírodovedeckej, ktoré 

už tradične tvoria súčasť klasických univerzít. V roku 1962 bola založená Prírodovedecká 

fakulta, ktorá mala zabezpečovať výuku vedných odborov: matematika, fyzika, 

chémia, biológia a iné. Vznikla ako nevyhnutný dôsledok rýchleho priemyselného rozvoja 

východného Slovenska a potreby prírodovedecky orientovaných odborníkov, ako aj potreby 

stredoškolských učiteľov uvedených prírodovedných disciplín na východnom Slovensku.111 Po 

reorganizácii pedagogických inštitútov bola založená Pedagogická fakulta so sídlom v Prešove 

a v roku 1973 sa súčasťou univerzitného zväzku stala Právnická fakulta v Košiciach. Košice sa 

tak po Bratislave stali druhým najväčším centrom vysokých škôl, vedy a vzdelávania na 

Slovensku112 a piatym v Československu. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, tak so 

svojimi piatimi fakultami nadviazala na univerzitné tradície pochádzajúce zo 17. storočia 

vytvorením novej univerzitnej štruktúry s mohutnou infraštruktúrou a pracoviskami a stala sa 

jedným z pilierov vzdelávacieho a vedeckého potenciálu mesta. Prispela k osobitému 

charakteru a obrazu mesta Košice. 
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Abstrakt: Po prohrané občanské válce (1861–1865) se ve státech bývalé Konfederace rychle 

etabloval pseudohistorický fenomén známý jako Lost Cause (Ztracená věc). Ten záhy získal 

zásadní roli v kolektivním vědomí společnosti v jižních Spojených státech. Do jisté míry si ji 

udržel do dnes. Tento fenomén je důležitým tématem ve vztahu k historii (ne)poznání. Je proto 

nutné si jej analyzovat, zjistit z jakých dogmat se skládá a nakolik se tato dají označit za mýtus, 

či zda přeci jen nemají nějakou oporu v historických faktech. Dále se zaměříme na otázku, jak 

prakticky jižanská (nebo chceme-li „post-konfederační”) společnost manipulovala se svou 

vlastní historií a jak ovlivňovala znalosti (nebo vytvářela neznalosti) a vytvářela vlastní 

historickou realitu. Budeme zkoumat, jak se myšlenky Lost Cause šířily skrze školní osnovy, 

literaturu nebo film. Důležitým dílčím tématem bude také otázka, kde končí historie a začíná 

mýtus. Je také nutné zmínit vliv konkrétních aktérů, jež se na šíření Lost Cause více či méně 

podílely (United Daughters of the Confederacy, generál Jubal Early, historik Douglas S. 

Freeman atd.). V neposlední řadě rozebereme i způsob, jakým na Lost Cause nahlíží soudobá 

(především americká) historiografie.  

Klíčová slova: mýtus Ztracené Věci, dějiny Spojených států amerických, Konfederované státy 

americké, Americká občanská válka, United Daughters of the Confederacy, (ne)poznání, 

Robert E. Lee.  

 

Abstract: After the defeat in the Civil War (1861–1865), a pseudo-historical phenomenon 

known as the Lost Cause quickly became established in the states of the former Confederacy. 

It soon gained a vital role in the collective consciousness of society in the southern United 

States. To some extent, it has kept it to this day. This phenomenon is an important topic in 

relation to the history of (un)knowledge. It is therefore necessary to analyze it, find out what 

dogmas it consists of and to what extent these can be described as a myth, or whether they have 

any support in historical facts. Next, we will focus on the question of how practically Southern 

(or if we want a “post-Confederate”) society manipulated its own history and how it influenced 

knowledge (or created unknowledge) and created its own historical reality. We will examine 

how Lost Cause ideas spread through school curricula, literature or film. An important sub-

topic will also be the question of where history ends, and myth begins. It is also necessary to 

mention the influence of specific actors who were more or less involved in the spread of Lost 

Cause (United Daughters of the Confederacy, General Jubal Early, historian Douglas S. 

Freeman, etc.). Last but not least, we will analyze the way in which contemporary (especially 

American) historiography views Lost Cause. 

Key words: Lost Cause myth, historiy of the United States of America, Confederate States of 

America, American Civil War, United Daughters of the Confederacy, (un)knowledge, Robert 

E. Lee.   

 

According to a 2015 poll, as many as 41 % of Americans do not think that the main 

cause of the Civil War was slavery. About 54 % consider slavery to be the main reason. But the 

situation is different in the American South, where slavery is rejected as a cause even by most 

people – 49 % of Southerners say that slavery was not the main cause of war, while only 45 % 

thinks opposite.1 Are these people victims of the Lost Cause myth? Are all thoughts of the Lost 

Cause really a myth and a blatant lie? And what exactly is Lost Cause and who and how helped 

                                                           
1 See the McClatchy-Marist Poll survey of August 6, 2015. Available on the internet: 

https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/article30101748.html 
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to spread it?  

In the first part, let's evaluate some of the basic ideas of the Lost Cause myth. We will 

focus on the following issues: The causes of the war and the secession according to the Lost 

Cause. Causes of the war and the secession according to real historical research. The issue of 

slavery as a key theme of the Lost Cause. Last but not least, the topic of economic, the topic of 

motivation to fight in southern society, the topic of state rights, the topic of constitutionality 

and the topic of generals. 

 In the second part, let's look at some important representatives who spread the myth in 

society. We will introduce one representative from each category of supporters of the Lost 

Cause: One organization, one professional historian and one former Confederate general. We 

will evaluate their techniques, their approach. And we will determine whether and, if so, how 

they created (un) knowledge and distorted historical reality. We will focus on The United 

Daughters of the Confederacy (UDC), Douglas S. Freeman and Jubal A. Early. 

 And in the last part, let's focus on how this expansion took place in practice. We will 

focus on school curricula, literature (textbooks but also fiction), monuments or even movies. 

We will mention, for example, the legendary book Gone with the Wind, school textbooks from 

the southern states, or even relatively new movies. 

Finally, we answer the basic question: is the Lost Cause really just a bunch of historical 

lies and distortions? Or are his proponents right? And finally – isn't there a danger that we will 

create a “reverse myth” in an effort to expose the southern lies? 

 

WHAT IS LOST CAUSE AND WHAT ARE ITS “CORNERSTONES”:  
Lost Cause originated after the Civil War in the American South. It is a pseudo-historical 

phenomenon that (dis)interprets the causes, course and consequences of the American Civil 

War, but also reflects topics such as Antebellum South, slavery or economics.2 In its time, it 

influenced the whole breadth of (especially southern) society – from school curricula, through 

politics to books or movies. It is a set of theses, thoughts, ideas and (dis)interpretations that 

relate to the period around the Civil War. As such, it was an important source of (un)knowledge 

in American society. What's more, perhaps the most successful one. Almost no other myth has 

gained such a foothold in American collective memory as Lost Cause.3 

 Lost Cause includes many topics and subtopics. In essence, it is a very branched system 

of historical (alternative) reality. However, some beliefs are crucial to the myth. First of all, let's 

look at the basic pillars and theses on which the myth of Lost Cause is based, and evaluate 

whether these are really myths and whether these claims stand up to historical facts.  

The largest and by far the most important part of the Lost Cause myth concerns slavery. 

Specifically, its nature and then, to an even greater extent, the question if slavery was the main 

cause of the secession of southern states and even civil war. Other key parts of the myth then 

concern the war itself. It is mainly an interpretation of some Confederate and Union generals 

and then a thesis that the South, in the face of the overwhelming dominance of the North, did 

not have a chance to win the war.    

 

WAR ABOUT SLAVERY? HOW FOR WHO 
So let us ask ourselves a fundamental question at the outset – has the southern states 

seceded from the Union, the Confederacy formed and the ensuing civil war primarily (or mainly 

or even only) due to slavery? Or are the proponents of the Lost Cause right when they argued 

and say no? According to them, there are many causes that had a more significant role in the 

                                                           
2 GALLAGHER, Gary W. – NOLAN, Alan T. The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Bloomington : 

Indiana University Press, 2000, p. 13-16.  
3 BONEKEMPER, Edward H. The Myth of the Lost Cause: Why the South Fought the Civil War and Why the 

North Won. Washington : Regnery History, 2015, p. 4. 
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above-mentioned events (and we will address them later). It is logical that the question “why?” 

had a key role in the myth. After the end of the civil war, which brought an endless hardships, 

southern society asked its elites about the reasons for this hardships. And the (ex)Confederate 

elites thus had to come up with an explanation.  

  So what about slavery as the cause of secession and therefore war? Let the “founding 

fathers” of the Confederate States of America4 speak for themselves. Before the outbreak of the 

Civil War, on March 21, 1861, CSA Vice President Alexander H. Stephens5 delivered his 

famous speech, which later became known as so called Cornerstone Speech. In a part where 

the Confederate vice president discusses the differences between the US Constitution and the 

Constitution of newly formed CSA, he says: “The new Constitution has put at rest forever all 

the agitating questions relating to our peculiar institutions – African slavery as it exists among 

us – the proper status of the negro in our form of civilization. This was the immediate cause of 

the late rupture and present revolution.”6 The preservation of the institution of slavery was 

therefore an immediate reason for the secession, according to the second man of the 

Confederacy. Or at least, and it is quite important to mention, Stephens told so to his audience, 

and then through the newspapers that reprinted his speech, to the Southern society. 

 Let´s also consider another document, the Declaration of Independence of the State of 

South Carolina from December 24, 1860, which sets out the reasons that led to the state's 

secession from the Union. The document comprehensively describes situation in the United 

States in previous years and lists a number of pitfalls that were inflicted on slave-states by both 

non-slave states and the federal government. The document concludes, among other things: 

“But an increasing hostility on the part of the non-slaveholding States to the institution of 

slavery, has led to a disregard of their obligations, and the laws of the General Government 

have ceased to effect the objects of the Constitution.”7 And then in the same document: “Thus 

the constituted compact has been deliberately broken and disregarded by the non-slaveholding 

States, and the consequence follows that South Carolina is released from her obligation.” We 

can see that the representatives of South Carolina also cite the “hostility” of the free states 

towards the slave states as the reason for their departure from the Union, as a result of which 

the representatives of South Carolina came to the conclusion that their state could no longer 

remain in the Union. At the same time, it is obvious that these disputes mainly concern the 

institution of slavery. It is also important to note that similar formulations, which show a clear 

relationship between slavery and the secession of the state from the Union, can be found in the 

proclamations of independence of several other southern states that eventually formed in the 

Confederacy.8  

 And thirdly, let's quote the prominent personality of the American South, a native of 

                                                           
4 Also referred to as CSA. 
5 Alexander Hamilton Stephens (February 11, 1812 – March 4, 1883) was an American politician, a member of 

the House of Representatives, governor of the state of Georgia, and from 1861 to 1865 the first and only vice 

president of the CSA. 
6 CLEVELAND, Henry. Alexander H. Stephens in Public and Private: With Letters and Speeches, Before, During, 

and Since the War. Miami : HardPress, 2017, p. 722.  
7 YALE LAW SCHOOL – LILLIAN GOLDMAN LAW LIBRARY. Confederate States of America – Declaration 

of the Immediate Causes Which Induce and Justify the Secession of South Carolina from the Federal Union 

[online]. 2008 [cit. 2021-8-10]. Available on the internet: 

https://avalon.law.yale.edu/19th_century/csa_scarsec.asp   
8 For example, the state of Mississippi: “Our position is thoroughly identified with the institution of slavery – the 

greatest material interest of the world” or Georgia: “For the last ten years we have had numerous and serious 

causes of complaint against our non-slave-holding confederate States with reference to the subject of African 

slavery.” However, it is important to mention that we have declarations of independence from only five southern 

states (Georgia, Mississippi, South Carolina, Texas, Virginia), which is not even half of the Confederate states. 

The secessionist documents of the individual states can be found at https://www.battlefields.org/learn/primary-

sources/declaration-causes-seceding-states#Georgia. 
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Virginia and the excellent cavalryman John Singleton Mosby.9 Mosby presented his view of 

the causes of secession and the war long after the end of the war, specifically in a letter from 

1907. His testimony is all the more valuable. After the end of the war, many representatives of 

the former Confederacy (including Stephens mentioned above) tended to relativize their 

statements about the importance of the institution of slavery. Exactly in the spirit of Lost Cause. 

But not Mosby. He wrote to his friend in June 1907: “The South went to war on account 

of slavery. South Carolina went to war, as she said in her secession proclamation, because 

slavery would not be secure under Lincoln.”10 In the next part of the same letter, Mosby adds: 

“...I am not ashamed that my family were slaveholders (...) Neither am I ashamed that my 

ancestors were pirates and cattle thieves. People must be judged by the standard of their own 

age. If it was right to own slaves as property it was right to fight for it.” In a letter dated August 

1907, Mosby writes: “I say the Confederates who deny they were rebels are ashamed of it. I am 

proud of it. What's the difference.”11    

 In addition, an interesting correlation between slavery and the relationship with the 

Union can be seen in the fact that the seven states12 that seceded from the Union even before 

Lincoln's inauguration were the states with the largest number of slaves per capita in the United 

States. The lower-numbered states seceded later, and finally the even-lowered states eventually 

remained in the Union.13  

 We have given three examples above, in which the Southerners themselves mention 

slavery as a fundamental reason for secession, and therefore war. They do so before the war 

(Stephnes and the Proclamation of South Carolina) and after the war (Mosby). So this gives us 

some insight into their thinking. The problem, however, is that they are exclusively 

representatives of Confederate elites (politicians and army officers, often from plantation 

families). It is therefore clear that slavery was a key motive for the Confederate elites. Or at 

least the Confederate elites tried to give the impression that slavery was the main case. Why? 

 As historians, we must examine contemporary sources not only in terms of content but 

also in terms of context. It is therefore important not only what is written, but also why, by 

whom and when it is written. The declarations of independence of the southern states were 

written by lawyers. It is therefore logical that lawyers sought legal arguments to defend the 

secession. According to their interpretation, the question of slavery was a matter for the 

individual states of the Union. They further argued that the northern states did not comply with 

the Fugitive Slave Act of 1850.14 In doing so, they violated the law, and therefore the 

Constitution. That is why it is on this argument that they based their defense of leaving the 

Union. In short, slavery was an issue regulated by law and the Constitution. That is why slavery 

is a cornerstone of the declarations of independence of some southern states. Because slavery 

gave Southern lawyers a legal framework. 

 So that was the motivation of the southern elites. But the motivations of ordinary people 

in the South could be different. Here we must take into account the fact that only a small part 

                                                           
9 John Singleton Mosby (December 6, 1833 – May 30, 1916) was an American Confederate soldier nicknamed the 

“Gray Ghost”. His cavalry unit professed guerrilla tactics when he was able to attack enemies and then quickly 

disappear. After the war, he did not become a follower of Lost Cause, but instead joined the Republican Party. 
10 Note that Mosby uses the pronoun “she” for South Carolina. Full text of Mosby's letter: BROWN, Peter A. Take 

Sides with the Truth: The Postwar Letters of John Singleton Mosby to Samuel F. Chapman. Lexington : University 

Press of Kentucky, 2007, p. 156.  
11 BROWN, P. Take Sides with the Truth…, p. 159. 
12 Descending according to the number of slaves per capita, these were the states: South Carolina, Mississippi, 

Louisiana, Florida, Georgia, Alabama a Texas.  
13 BONEKEMPER, E. The Myth of the Lost Cause..., p. 258.  
14 Passed on September 18, 1850 by Congress, The Fugitive Slave Act of 1850 was part of the Compromise of 

1850. The act required that slaves be returned to their owners, even if they were in a free state. The act also made 

the federal government responsible for finding, returning, and trying escaped slaves. 
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of the Southerners owned slaves.15 It is also, after all, a frequent argument by proponents of 

Lost Cause, who argue that the war could hardly have been fought over slavery when only a 

third of the population of the South benefited from its existence at best. However, this argument 

has one major problem – in fact, the existence of the institution of slavery was beneficial even 

to those white Southerners who did not own slaves themselves and did not directly benefit from 

its existence. At least because even if they were poor, they were still not at the very bottom of 

the social ladder. The black slaves were always and under all circumstances under them.16 

 So what was the motivation of the common people of the South to approve the secession 

and subsequently, for example, to join the CSA army? It could be very diverse and often could 

be quite fundamentally different from the motivation of the local elites. For example, when 

Edward Bonekemper in his book The Myth of the Lost Cause: Why the South Fought the Civil 

War and Why the North Won proves that slavery was the cause of secession, he also does so 

through quotes of elites or government documents. He then correctly summarizes: “Statements 

of their leaders demonstrate the major role that slavery played in their leaving the Union.”17 

Note, however, that he, too, refers only to the words of the leaders of the South. Moreover, he 

does not take into account that the statements (documents) in question were written by lawyers 

who, as mentioned above, used slavery as a legal framework. Nevertheless, concludes that 

“...slavery was not only the primary cause of secession but virtually the only cause.”18 We can 

agree with this Bonekemper's conclusion, that slavery was officially (!) the main reason for 

secession. We explained above why. But we must consistently separate the causes of secession 

and the causes of civil war. 

 Slavery can be clearly identified as the main cause of secession, whether only formally 

or in fact. Secession was orchestrated by southern politicians, ie slave-holding elites. But it 

would be difficult for the elites themselves to fight the war if they did not have the 

overwhelming majority of society on their side. However, as far as the motivation of majority 

of Southerners is concerned, it is no longer so clear-cut and it cannot therefore be stated that it 

too was motivated exclusively by the interest in the preservation of slavery. Nevertheless, it is 

certain that some ordinary Southerners did fight for slavery. This was done for several reasons. 

Some of them listened so much to their elites (politicians, priests, community leaders) that they 

identified with their interests. Some of them wanted to maintain the status quo simply because 

(as already mentioned) they were satisfied with a situation where there was still someone below 

them in the social ladder. Some ordinary Southerners feared that if slaves were released, they 

would become cheap labor that could deprive them of their jobs.19 And another part of them 

lived simply in the ingrained racist delusion that slavery and the subordination of the black race 

is a natural order that has its roots in the Bible and must be preserved.  

 On the other hand, we find a lot of ordinary Southerners who raised their weapons or 

otherwise joined the war effort for completely different reasons. Let some of them talk and 

explain their motives. “If I am killed tomorrow, it will be for Virginia, the land of my fathers, 

and not for the damned secession momvement” wrote Confederate soldier Charles Minor 

                                                           
15 About 11 500 000 whites lived in the eleven states that eventually formed in the Confederacy. Only about 316 

000, or about 5,7 %, owned at least one slave. But we must take into account the fact that although the slaves were 

formally owned by the patriarch of the family, in reality they were “owned” by his whole family. As a result, we 

can estimate that in 1860, about 30 % of white society in eleven Confederate states benefited from slavery. 

Calculation and its interpretation see: OTTO H. Olsen. “Historians and the Extent of Slave Ownership in the 

Southern United States.” In Civil War History, 1972, vol. XVIII, no. 2, p. 101.  
16 GAINES, Foster M. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause and the Emergence of the New South, 

1865–1913. New York : Oxford University Press, 1987, p. 152. 
17 BONEKEMPER, E. The Myth of the Lost Cause..., p. 95.  
18 BONEKEMPER, E. The Myth of the Lost Cause..., p. 259.  
19 Interestingly, for the same reason, many people in the North feared the abolition of slavery. They, too, feared 

that the freed slaves would come to the North, where they would become cheap labor. 
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Blackford, a Major from the 2nd Virginia Cavalry.20 Here we can see a very common and 

important motive of Confederate soldiers – belonging to the home state and a very tense form 

of local patriotism. We can find very similar motives in letter of Andrew J. White, a Private of 

the 30th Georgia Infantry. He wrote: “If I fall it will be in a good Cause in the defence of my 

country defending my home and fireside.” Another motivation was often personal honor when 

the person did not want to be a coward in the local community or felt a sense of belonging to 

friends who also enlisted. “I expect to be a man of honor to my country at the risk of my life. I 

don’t want to be a disgrace to myself nor my relations” written by Private Eli Landers of the 

16th Georgia Infantry. Private William N. Adams of the 4th North Carolina Infantry commented 

even more directly: “Anyone who stays at home is no part of a man.”21 

 Nevertheless, even among ordinary soldiers, we find words that mention slavery as a 

reason for joining the army.22 Indirectly (“Our homes our firesides our land and negroes and 

even the virtue of our fair ones is at stake”, Major W. R. Redding of the 13th Georgia Infantry) 

or directly (“The vandals of the North are determined to destroy slavery (…) We must all fight, 

and I choose to fight for southern rights and southern liberty”, Private Lunsford Yandell, 

Kentucky Cavalry).23      

 On the one hand, Lost Cause's thesis that slavery was not the cause of secession and war 

can be unequivocally rejected. Slavery was the clear cause of secession. On the other hand, the 

categorical statements of some historians cannot be accepted, who, on the contrary, claim that 

slavery was the only reason for secession and war. There were many more causes for the war. 

After all, the mere idea that less than one million men who served in the Confederate army 

during the war enlisted with only one common motive is highly unrealistic. Especially in such 

a decentralized society as the American South of the mid-19th century, which, moreover, greatly 

stimulated its war efforts by seeking even further decentralization. In a society where only a 

minimum of people traveled and where there was no radio or television, the motives of young 

men to join the army were much more prosaic. And often it was loyalty to the society in which 

they spent almost their entire lives – to their family, to their community, and therefore to their 

state. The soaring philosophical proclamations of their political leaders were often so abstract 

and incomprehensible to them that the idea that most of them would go to die because of them 

was illusory.24  

 

*** 

 

However, in addition to slavery as the cause of secession and thus war, the subject of 

Lost Cause became the institution of slavery itself. Representatives of the movement in the 

context of nostalgia for the pre-war South relativized slavery, not only emphasizing its 

                                                           
20 WOODWARD, Colin A. Marching Masters: Slavery, Race, and the Confederate Army during the Civil War. 

Charlottesville : University of Virginia Press, 2014, p. 37.  
21 FLETCHER, William A. Rebel Private Front and Rear: Memoirs of the Confederate Soldier. New York : Dutton 

Adult, 2010, p. 16.  
22 Slavery, as a partial reason for the war, is mentioned, for example, by Sam Watkins, whose war memoirs are 

among the best when he wrote: “...while I write these reminiscences of the war of secession, rebellion, state rights, 

slavery, or our rights in the territories...”. See: WATKINS, Samuel R. “Co. Aytch”. New York : Wentworth Press, 

2019, p. 9.   
23 The words of ordinary Confederate soldiers, based on letters, diaries and other primary sources, were compiled 

by the National Historical Park Appomattox Court House. Available on the internet: 

https://www.nps.gov/apco/planyourvisit/upload/Why-Confederates-Fought-

Final.pdf?fbclid=IwAR3xBLS1QlMG84qvbn_iGwEZqPtAI7NGaFVHF8NWUChUP8WLEsAuIL4NsXc 
24 Some parts of the American South, especially Texas, were densely populated by immigrants from Germany. 

They did not agree with the concept of slavery. Nevertheless, they joined the Confederate army extensively 

because they felt that their home was in danger. Loyalty to home thus overwhelmed their disagreement with the 

political motive of the war.  
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necessity, but even claiming that it was beneficial to the slaves themselves.25 For example, it 

was believed that slaves did much better on southern plantations than they should in Africa. 

That this idea was also reflected in prominent Southern personalities can be proved, for 

example, by a letter written by Robert E. Lee to his wife at Christmas 1856. “The blacks are 

immeasurably better off here than in Africa, morally, physically, and socially. The painful 

discipline they are undergoing is necessary for their further instruction as a race, and will 

prepare them, I hope, for better things. How long their servitude may be necessary is known 

and ordered by a merciful Providence”26 wrote the later most famous Confederate general and 

one of the icons of the Lost Cause (which we will discuss later). 

 Many of the other arguments that the proponents of Lost Cause claim in relation to 

slavery are, to say the least, contradictory. Above all, it is the already mentioned idea that slaves 

did better on American plantations than in Africa. This thesis, of course, aims to obscure the 

fact that slavery is reprehensible, especially from a moral point of view, and is intended to give 

the impression that it was also beneficial for the slaves themselves. Its other problem is mainly 

generalization. The conditions of slaves on plantations were quite different and therefore such 

general claims cannot be used. Some of the other ideas contained in Lost Cause often contradict 

each other. On the one hand, its proponents claim that the war was provoked by the North 

mainly to destroy the prosperous southern cotton economy.27 However, it was completely 

dependent on slavery. At the same time, however, proponents of Lost Cause claim that slavery 

was already a dying institution in 1860 that would disappear on its own and because of which 

there was no need to wage a bloody civil war. It is not possible for both to apply.        

 

IF NOT SLAVERY, SO WHAT? CAUSES OF SECESSION AND WAR BY THE LOST 

CAUSE: STATE RIGHTS AND ECONOMY 
Proponents of Lost Cause have often argued that the real cause of the war was a dispute 

over whether the federal government in Washington D.C. (headed by the president) could order 

one thing or another, or whether it was the sole responsibility of the state's governor 

(simplified). The argument was based on the fact that the individual states of the Union have 

an inalienable right to decide for themselves. But then the logical question arises – to decide 

for themselves on what? Slavery, of course. The reference to state rights is thus mainly a cover-

up maneuver for some Lost Cause supporters in their search for “real” Casus belli. 

 As for the economy as the cause of secession and war, the situation is more complicated 

here. First of all, it must be reiterated that the southern economy was completely dependent on 

slave labor, and therefore the argument of the economy actually brings us to the question of 

slavery as a cause. Again. At the same time, however, it must be added that the economy was 

the cause of tensions between the South and the North long before 1860. There was primarily 

a dispute over the level of tariffs, when the North demanded protectionist tariffs. In contrast, 

the South, dependent on cotton exports, demanded low tariffs.28 Another dispute arose over 

whether the railroad would run from west to east through southern or northern states. And last 

but not least, the fact that the South did not have liquid capital and was therefore dependent on 

loans from banks from the North played a role, which put South in a subordinate (dependent) 

                                                           
25 GAINES, F. Ghosts of the Confederacy..., p. 128. 
26 THOMAS, Emory M. Robert E. Lee. A Biography. New York : W. W. Norton & Co., 1997, p. 173. 
27 Such a statement can be found, for example, in the Declaration of Independence of the State of Florida. See 

LOEWEN, James W. – SEBESTA, Edward H. The Confederate and Neo-Confederate Reader: The “Great Truth 

about the” “Lost Cause”. Jackson : University Press of Mississippi, 2010, p. 98.  
28 A hundred-year-old but still very telling book about the pre-war economic situation in the South is William 

Dodd's book: DODD, William E. The Cotton Kingdom: A Chronicle of the Old South. New York : Yale University 

Press, 1920.  
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position.29 Nevertheless, these disputes of an economic nature can be considered rather partial, 

and their severity cannot outweigh the importance of slavery as a cause.  

 

A WAR THAT THE SOUTH COULD NOT WIN? 
According to some historians and authors, part of the myth of Lost Cause is the claim 

that the South could not actually win the war, that the fact that the Confederacy was able to 

resist the Union for four years is admirable and that the Southerners have reached the maximum 

possible. Is it part of a myth or a true description of historical reality?  

 First, let's give a few numbers and factual data that outline the positions of both sides at 

the beginning of the conflict. According to the 1860 census, we know that less than 5 500 000 

whites and about 3 500 000 slaves lived in the territory of the eleven Confederate states. The 

Confederate armed forces never had more than a million men.30 In contrast, less than 19 000 

000 people lived in states loyal to the Union, of whom about 1 600,000 served in the Union 

Army.31 The ratio of North to South in the number of men aged 18 to 60 was 4.4:1. The ratio 

in factory production was 10:1. In the production of steel 15:1, in coal mining 38:1, in the 

production of firearms 32:1. The North was also better off in food production – in wheat 

production 32:1 and in corn production 2:1 (So let's think again about the accuracy of the thesis 

about: “conflict between the industrial North and the agricultural South” – the North was also 

more productive in agricultural production. Except cotton.).32 

 Of course, the Union also had its problems, despite its overwhelming numerical, 

material and economic superiority. One of the most important was the fact that the Union had 

to defeat the Confederacy, occupy it and force its states to return “home”. The Confederacy 

could theoretically be enough to delay the war until the people of the North lost patience and 

elected politicians who would be willing to make peace with the South.33 As historian James 

McPherson aptly wrote: “The South could “win” the war by not losing, but the North could win 

only by winning.”34 But even maintaining a “non-loss” is easier said than done. Especially 

taking into account the above economic data. 

 From a psychological point of view, it is not surprising that the idea of a “war that could 

not be won” found such a great echo in the South. It seemed like a consolation. Consolation for 

the generals, who were able to divert attention from their mistakes, because even if they did 

everything perfectly, they still could not win. Consolation for veterans who often had nothing 

at the end of the war – they had no food, no shoes, no brothers in arms, no hope. This idea filled 

them, at least with pride, that they had accomplished the maximum possible. 

 So, as the Czech historian Jiří Hutečka writes in his book about the American Civil War: 

“The theory that the Confederacy was overwhelmed by purely numerical and material 

superiority did not remain a distinct specialty of the defeated generals and authors of the myth 

of the Lost Cause. Their idea quickly took root in the historical consciousness of professional 

historians and has persisted there in various forms to this day. However, it must be 

                                                           
29 CRAVEN, Avery O. The Growth of Southern Nationalism, 1848–1861: A History of the South. Baton Rouge : 

LSU Press, 1953, p. 212.  
30 Due to the post-war destruction of the archives of the Confederate offices, we do not know the exact numbers 

of Southern soldiers. It is estimated that about 750 000 to 1 000 000 men served directly in the Army. Other men 

served in the Confederate Navy.  
31 At first glance, it might seem that the proportion of soldiers does not correspond to the proportion of the 

population. This is because in the North many men had to remain in factory production, while in the South slaves 

worked on the „home front“. 
32 JOHNSON, Paul. A History of the American People. New York : Harper Perennial, 1997, p. 369. 
33 BONEKEMPER, E. The Myth of the Lost Cause..., p. 98. 
34 MCPHERSON, James M. Battle Cry of Freedom: The Civil War Era. New York : Ballantine Books, 1988, p. 

336. 
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acknowledged that a substantial part of this idea is based on reality.”35 

 

GENERALS AND THE LOST CAUSE – MARBLE LEE, SCAPEGOAT 

LONGSTREET, BUT EVEN THE BLUE ONES  
It can be stated that if the main theme of the Lost Cause was slavery, then the main 

characters of the Lost Cause were Southern generals. In fact, immediately after the end of the 

Civil War, some (former) Confederate commanders in the South became the subject of 

(sometimes uncritical) admiration, idealization and, to a large extent, mythization. This is 

especially true about two former Confederate generals, Robert E. Lee and Thomas J. 

“Stonewall” Jackson. This process was logical – the army proved to be by far the most 

functional component of the Confederacy during the war. Despite being an army of numerically 

and economically weaker side, it was able to repeatedly win in the first years of the war, and 

when it did not succeed in the later stages of the conflict, it was at least (unlike civil 

administration and the economy) able to not collapse. At the end of the war, the key point on 

which the hopes and eyes of the Confederates were focused was not the government of Jefferson 

Davis in Richmond, but Lee's Army of Northern Virginia. 

 It is therefore logical that the soldiers and specifically some commanders became the 

central figures of the Lost Cause. We can see this most clearly in Lee, who is basically the 

embodiment of the myth. There is no doubt that Robert E. Lee was one of the most capable 

generals of the American Civil War. Among other things, a number of other commanders from 

the time of the civil war will agree on this, from both sides. Anyone who degrades Lee's abilities 

and portrays him as incompetent denies historical facts and commits gross historiographic 

revisionism.  

 Lee took command of the Confederate Army in June 1862 during the Seven Days Battle. 

Then he managed to succeed and drive away the Army of the Potomac from Richmond. He 

then won the Second Battle of Bull Run. In both battles, he faced the numerical superiority of 

the enemy. Then, in September 1862, he launched an invasion of the north, which ended in a 

bloody battle near Antietam. After it, Lee was forced to withdraw, but it was not a military 

defeat. In addition, he had 38 000 men at his disposal in the said battle, while his opponent had 

87 000 men. Subsequently, before Christmas 1862, he inflicted a crushing defeat on Union 

troops at Fredericksburg, and at the turn of April and May 1863, he also won at Chancellorsville, 

although this victory was costly redeemed by the death of Thomas Jackson. In both battles, he 

again faced a much numerically stronger enemy. Then, in the summer of 1863, he launched his 

second invasion of the north, this time into Pennsylvania. It ended with the most famous battle 

of the Civil War – Gettysburg. In this three-day turmoil, Lee was unable to defeat (again 

numerically stronger) the Army of the Potomac and was forced to retreat south. Lee had already 

spent the rest of the war on strategic defense. In 1864 he fought two indecisive battles (Battle 

of the Wilderness and Battle of Spotsylvania Court House). Both against a numerically stronger 

army, moreover under the leadership of another brilliant warrior, Ulysses S. Grant. After that, 

Lee, with his weakened, ill-supplied, and often starving army, defended the city of Petersburg 

for almost a year to definitively lay down arms at Appomattox in April 1865.36 

 It is essential to give at least such a rough outline of Lee's war operations. First, to 

understand where Lee's fascination came from in the postwar South. And then also to reject 

some revisionist views of contemporary American historiography, which, in turn, tends to 

diminish Lee's military qualities.  

 As already mentioned, Lee became an idol in the South immediately after the Civil War 

and was called as one of the greatest personalities of the defeated Confederate states. What 
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began as a legitimate respect for a successful general, but soon directed by the followers of the 

Lost Cause, grew into uncritical admiration. In the eyes of most Southerners, Lee became the 

greatest military leader of all time37 (to whom perhaps only George Washington could match). 

But this puts historians professing the Lost Cause in a predicament – how could the greatest 

military leader of all time lose the war? The reason had to be found. And there were two in 

particular – one in general and one in concrete. In general, the Southerners referred to what has 

already been said above, namely the overwhelming numerical, material and economic 

dominance of the Union. In short, they claimed that with the resources he had available, Lee 

did his best. What's more, he brought the Confederacy to the brink of victory!  

 That point, or High Water Mark of the Confederacy,38 was to be the aforementioned 

Battle of Gettysburg. But Lee lost in it, and supporters of the Lost Cause had to come up with 

a reason why. They decided to find a scapegoat.39 And that was none other than Lee's close 

friend and one of the corps commanders in Lee's army, James Longstreet. This found the 

second, specific cause of Lee's defeat. Proponents of the Lost Cause blamed Longstreet for 

several things, but the most fundamental accusation against the general was something like this 

– Longstreet disagreed with Lee's tactical intent for the second day of the battle (July 2, 1863), 

so he deliberately delayed the start of the Confederate attack until late afternoon. This caused 

the failure of the southern actions, the defeat at Gettysburg, and thus throughout the war. 

 In the first phase of the accusation, the proponents of Lost Cause are right – Longstreet 

really did not agree with the attack against the left wing of the federal positions, which was 

seated in high and well-defended positions. But the rest is very debatable, or at best true only 

in a small part. There are several reasons why Longstreet did not attack early in the morning. 

In addition Lee also agreed that Longstreet could wait for his late troops, so Commanding 

General agreed to the delay.40 The attack finally began after four o'clock in the afternoon and 

failed. Indeed, Longstreet significantly shifted the start time of the action, allowing federal 

troops to strengthen their positions.41 However, this happened partly for objective reasons. In 

short, Longstreet needed to wait for troops from his corps to move to Gettysburg. The fact is, 

however, that he really delayed ordering the attack because he did not agree with it.  

 But Lost Cause's thesis that the Gettysburg defeat was caused by Longstreet has another 

serious rift – Lee never mentioned it in a word. Neither during the rest of the war, nor after the 

war, nor publicly, nor privately, nor in correspondence or notes. He never said a word of 

accusation against Longstreet. Quite the contrary. In September 1863, two months after the 

Battle of Gettysburg, Longstreet and his corps were sent west to help another Confederate army. 

Lee wrote him: “My whole heart and soul have been with you and your brave corps in your late 

battle (…) Finish the work before you, my dear general, and return to me. I want you badly, 

and you cannot get back too soon.”42 These are not words writen by a superior general to a 

subordinate he thinks may have lost the key battle of the war.  

 If Lee blamed someone for losing at Gettysburg, then he blamed himself. In the spring 
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of 1864, he said the following to his close friend, General Henry Heth: “After it is all over, as 

stupid a fellow as I am can see the mistakes that were made (…) I notice, however, my mistakes 

are never told me until it is too late, and you, and all my officers know that I am always ready 

and anxious to have their suggestions.”43 Again, not a word against Longstreet.  

 Lee was right when he blamed himself in particular for the Gettysburg defeat. After all, 

he, as the commanding general, is ultimately responsible. The mistake was his too offensive 

tactical approach. This applies both to the already mentioned second day of the battle, and 

especially to the third and last day during which Lee ordered (un)famous Pickett's Charge. We 

can find another mistake at the end of the first day of the battle. This is a situation where a corps 

led by General Richard S. Ewell may have been able to conquer Cemetery Ridge and gain an 

important foothold for the Confederate forces. Lee, who was not yet present on the battlefield 

at the time, sent an oral command to Ewell by the messenger: “Take the hill, if practicable, but 

don’t bring on a general engagement.”44 The order was somewhat ambiguous and, moreover, 

paradoxical. Ewell, who was the corps commander for less than a month, evaluated the situation 

in such a way that the occupation of the ridge is not possible and not at all without general 

engagement. Lee's order was to be clearer. Similar suggestions and bets on the commanders' 

own initiative may have worked with Jackson, but not with Ewell. 

 It would certainly be interesting to analyze even more thoroughly the performance of 

James Longstreet, Robert E. Lee or Richard S. Ewell at Gettysburg. But that is not the purpose 

of this text. But it is necessary to reject Lost Cause's claim that Longstreet was the only or even 

the main culprit in the defeat at Gettysburg. The Confederate command made many mistakes 

in this battle. Lee, Ewell, Stuart, Pickett and yes even Longstreet made mistakes. But it's hard 

to blame one person for so many mistakes. Longstreet was a capable commander, and Lost 

Cause was wrong in his assessment. 

 Lee's mythication is paradoxical in one thing – he never cared about it himself. He 

admitted his mistakes, never complaining about Longstreet. He thus became the object of Lost 

Cause beyond his will. He himself did not actively participate in the creation of the cult of his 

personality. It is no coincidence that the greatest effort for the deification of Lee came only after 

his death in 1870.45 Likewise, the greatest criticism of Longstreet comes only at a time when 

his former commanding general can no longer stand up for him.  

 It can therefore be stated that the uncritical approach of the proponents of Lost Cause to 

Lee is clearly wrong, just as any other cult of personality is wrong and in principle biased. On 

the other hand, Lee needs to be given undeniable commanding qualities. He was able to 

repeatedly defeat a numerically stronger enemy. His army was by far the most successful 

military body of the Confederacy. Fighting the cult of Lee, which artificially overestimates the 

general's military qualities by artificially downplaying his command skills, is not a path at the 

end of which historical truth can be found. Some of the allegations that have emerged against 

Lee in recent years act as an attempt to knock the wedge out with a wedge. 

 Let us give three examples at random. First, there is the claim that Lee was a bad 

strategist because he focused too much on the Eastern Theatre alone.46 Leaving aside the fact 

that the Eastern Theatre was crucial to the development of the Civil War, Lee could hardly have 

done anything else. He became the Commander-in-chief of the Confederate Army, who had 

these decisions in charge, only at the very end of the war, in February 1865. The second rebuke 

against Lee is then a historiographical cliché: Lee is said to have sent Jeb Stuart's cavalry away 
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before marching into Pennsylvania in the summer of 1863, depriving him of cavalry 

reconnaissance, which was fatal for him during the Battle of Gettysburg.47 Surprisingly, this 

thesis still appears in the literature, when we have known for at least a few decades that Lee 

kept Jenkins' cavalry with him, that is, he did not deprive himself of cavalry units. And thirdly, 

it is the opinion that Lee himself personally participated in the creation of the myth of Lost 

Cause, right at the moment of his surrender, specifically in his famous farewell speech. He is 

blamed for the first line of the order, which reads: “After four years of arduous service marked 

by unsurpassed courage and fortitude, the Army of Northern Virginia has been compelled to 

yield to overwhelming numbers and resources.”48 With this text, Lee was to support the myth 

that the Confederacy had succumbed to a numerically and economically stronger enemy and 

thus ignited the sparks of Lost Cause.49 However, as we have shown above, the numerical and 

material superiority of the Union was a fact, not a myth.  

 

*** 

 

The subject of the Lost Cause, however, were generals on both sides – gray and blue. 

While the first were glorified, as we have shown above, the second were insulted. This applies 

in particular to the Union generals Grant and Sherman. This selection is not random. Grant 

inflicted a series of heavy defeats on the Confederate armies during the war, and it was he who 

accepted Lee's surrender in April 1865. Sherman again made a devastating incursion into the 

heart of the Confederacy, significantly hastening the end of the war. 

 There are two main objections against Grant by Lost Cause's advocates – he won only 

because of his numerical superiority and the cost of considerable losses, and he was also an 

alcoholic. The first thesis can be refuted relatively easily. Grant fought on both major fronts of 

the war, on the east and west. On the Western Front, units under Grant command had a total 

loss of nearly 37 000 men. His Confederate rivals lost 84 000 men. On the eastern battlefield, 

where Lee and Grant clashed, Grant's troops had a total loss of nearly 117 000 troops. Lee lost 

nearly 107 000 troops.50 Thus, with a difference of 10 000 losses, Lee's military genius cannot 

be praised on the one hand, and Grant can be blamed for the enormous losses with the other 

breath. Moreover, considering that at this stage of the war, Lee's seasoned army was already 

largely defending itself, so Grant's men often had to conquer heavily fortified Southern 

positions.51 

 But with the second complaint, Grant's alleged alcoholism, it's more complicated. Grant 

demonstrably liked drinking. But how much his penchant for alcohol remains is a question to 

this day. From the perspective of today's standards, it might be possible to label Grant as an 

alcoholic. But the standards of the 19th century were different in this respect. It cannot be said 

unequivocally that Grant was a drunk.52 And it is no longer possible to say that it was the butcher 

who ignored the losses of his men. 

 As for Sherman and the accusation that he was waging a total war against the 
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Confederacy, we must state here, on the contrary, that this is based at least on some historical 

facts. The definition of total war is such a war effort that also targets the civilian population, 

industry or infrastructure.53 And that was exactly the nature of Sherman's March to the Sea. His 

army did not focus only on the liquidation of military targets and Confederate armies, but also 

destroyed civilian objects, infrastructure, crops, etc.54 The civilian population also became its 

target. Thus, at this sub-point, Lost Cause is not a myth, but rather truthfully describes 

Sherman's practices.        

 

WHO SPREAD THE (UN)KNOWLEDGE OF THE LOST CAUSE AND HOW: DIXIE'S 

DAUGHTERS, GENERAL AND HISTORIAN 
In previous parts, we have introduced some of the basic topics and ideas of Lost Cause. 

Now let's focus on their bearers and get acquainted with those who in post-war Southern society 

spread (dis)knowledge and adjusted their past according to their (often distorted) values. 

 The United Daughters of the Confederacy55 was founded in Nashville in September 

1894. Its founder and first president was Caroline Meriwether Goodlett, the former owner of a 

Tennessee plantation. Goodlett's brother fell during the Civil War in the ranks of the 

Confederate Army. So Goodlett, under the influence of this family tragedy, decided to establish 

an organization that is still active in thirty-four US states and has more than 19 000 female 

members.56 UDC motives are explained by historian James M. McPherson: “They refused to 

let go of the legacy of the defeated plantation South. They celebrated the Lost Cause by 

organizing fraternal and sororal organizations such as the United Daughters of the 

Confederacy (UDC), whose members decorated the graves of Confederate soldiers, funded 

public statutes of Confederate heroes, and preserved a romanticized vision of the slavery era.”57 

 So, as the “Dixie's Daughters”, as the UDC is nicknamed, mentioned above, they have 

fully embraced the ideas of Lost Cause and spread them across American society. At the 

beginning of the 20th century, the rise of Lost Cause and the rise of UDC came hand in hand. It 

has become an extremely strong influential organization.58  

 Let us now dwell for a moment at the monuments built by the UDC, which have been 

the subject of fierce political fighting in recent years. Naturally, not all monuments to 

Confederate soldiers promote Lost Cause at first glance. Many of them take the form of a statue 

of a young, anonymous Confederate soldier, with a simple inscription on its pedestal like “In 

memory of the Confederate soldiers” or some variation thereof.59 But there are also a number 

of monuments that openly promote the ideas of Lost Cause. Let's randomly choose a monument 

called Spirit of the Confederacy. It was built in 1908 and has the form of a bronze sculpture of 

an angel with a sword and a palm branch. It is located in Sam Houston's Park in Houston, Texas. 

The inscription on the monument states, among other things: “To all heroes of the South who 

fought for the principles of states rights.” So here we can see a clear reference to state rights, 
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so typical for Lost Cause.   

 Along with the growing influence of UDC, the areas in which the organization was 

involved also increased. It was no longer just about building monuments and caring for the 

graves of fallen Southern soldiers. The UDC began to actively intervene in the American 

education system. At the beginning of these interventions was a slim, twenty-four-page booklet 

entitled “Measuring Rod to Test Text Books and Reference Books in Schools, Colleges and 

Libraries.” It was written in 1919 by UDC member and historian Mildred Rutherford.60 The 

booklet, with the help of the UDC, was subsequently promoted as a kind of code that determined 

what history teaching should look like in schools in former Confederate states. To get an idea 

of the content, let's quote: “Reject a book that says the South fought to hold her slaves. Reject 

a book that speaks of the slaveholder of the South as cruel and unjust to his slaves. Reject a 

book that calls the Confederate soldier a traitor or rebel, and the war a rebellion.”61 From the 

passages mentioned, we can clearly see that the UDC has thus succeeded in pushing some of 

the basic ideas of Lost Cause into the school curriculum. 

 

***  

 

One of the leading representatives of the Lost Cause was former Confederate General 

Jubal A. Early. Early, Virginian, was a lawyer and a veteran of the American-Indian Wars. 

After the start of the Civil War, he joined the Confederate Army, where he served as a division 

commander under Jackson and then under Ewell. In this position he participated in the Battle 

of Gettysburg. He then commanded the corps, defended the Shenandoah Valley, and made 

daring forays into the depths of the Union. After a catastrophic defeat at the end of the war, 

however, he lost the trust of both his superiors and his soldiers and was left in reserve. After 

the war, fearing retaliation against himself, he fled and stayed in Cuba or Canada for several 

years. He returned to the United States in 1869. 

 After his return to his homeland, Jubal Early was one of the ardent supporters of Lost 

Cause. As a former soldier and a direct participant in the Battle of Gettysburg, he was one of 

those who sought to take responsibility from General Lee, whose infallibility was part of the 

Lost Cause, which he did mainly by attacking Longstreet. As already mentioned, Early did so 

only after Lee's death, perhaps so that the old general could not stand up for Longstreet.62 

Interestingly, however, he does not criticize Longstreet in his memoirs, which Early wrote 

during his exile in 1866. On the second day of the Battle of Gettysburg and Longstreet's 

performance, he writes, for example: “The general attack was not made in the morning of the 

2nd because there was great delay in the arrival of Longstreet’s corps.”63 Early writes that the 

attack didn't start in the morning. On the other hand, he adds that the attack began later because 

it was expected that units of Longstreet's corps would arrive. So there are no accusations of 

intentionally delaying the attack, not a trace of the attacks on Longstreet. A little further on, 

Early writes: “After this cannonading had continued for some time the attack was begun by 

Longstreet on the right, two of whose divisions had only arrived.”64 So Early writes that 
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Longstreet launched an attack right after two divisions from his corps arrived on the scene. It 

is clear, then, that in 1866 Early wrote even more amicably towards Longstreet than many 

contemporary historians. Or at least he didn't try to lie deliberately. The distortion of reality 

came later, with the development of Lost Cause. It is no coincidence that the general's memories 

were first published in 1912, 18 years after his death. 

 In many other texts and public appearances, however, Early has always presented 

himself as a staunch supporter of Lost Cause. His legal education and direct wartime 

involvement made Early's arguments convincing and knowledgeable.65 Historians Gallagher 

and Nolan briefly summarize some of the basic theses that Early expressed. Let's now analyze 

and evaluate at least a few of them: “Lee was a heroic soldier who led an outnumbered army 

of Confederate patriots against a powerful enemy.” First of all, it is necessary to reject the word 

“heroic” as too emotionally tense, although it is precisely the emotional tense that is key in 

creating the myth and cult of personality. That Lee's army was almost always numerically 

weaker is a demonstrable fact, as well as the fact that his enemy was powerful. Whether Lee's 

army was composed of “Confederate patriots” is too general statement, although we have 

already stated that local patriotism was a frequent motive for joining the CSA army. Other Early 

claims by Gallagher and Nolan: “With “Stonewall” Jackson initially at his (Lee's) side, he faced 

Northern generals of minimal talent who later lied in print to explain their failures.” The thesis 

of incompetent unionist generals who won only because of their numerical superiority is 

common in Lost Cause mythology, and we have already refuted it. It is, of course, completely 

wrong. With a remark about “later lied in print to explain their failures.” Early apparently came 

across his post-war newspaper “shootout” with General Sheridan, his former enemy in several 

battles. Sheridan said in an article that Early had lost 27 000 men during their fighting. Early 

then replied that his army had never had so many men. Early was right. 

 

*** 

 

Douglas Southall Freeman was one of America's leading historians of military history. 

A native of Virginia, a gifted writer was a true celebrity of his time when he befriended military 

figures such as Generals Marshall, MacArthur, Eisenhower and Admiral Nimitz.66 Between 

1926 and 1933, he wrote an extensive, four-volume biography of Robert E. Lee entitled R. E. 

Lee: A Biography. The book was very well received, Freeman received the Pulitzer Prize for it, 

and for many decades book was a key resource for the person of Robert E. Lee. 

 In recent years, however, opinions have begun to emerge that Freeman presents the 

attitudes of Lost Cause in this book.67 In general, this is allegedly for the following reasons: a) 

the book is too focused on the Eastern Theatre b) the book is too focused on the personalities 

of generals, at the expense of the common soldier c) the book emphasizes the military aspect 

instead of the social and political aspect d) Freeman sympathizes with Lee.68  

 Regarding point a), it can only be stated that it is difficult to write a biography of Lee 

and at the same time not to focus almost exclusively on the Eastern Theatre when the general 

served on it.69 Point b) can then be applied to a large number of books dealing with military 

history. Moreover, for Freeman, this does not reach the point where he unconditionally idealizes 
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the Confederate generals, following the example of Lost Cause. So, from today's point of view, 

this may be a mistake, but not a proof that Freeman is a supporter of Lost Cause. In addition, it 

is difficult to write a biography of a general that is not focused on generals. The same is true 

for point c) – Lee was a soldier. On the contrary, point (d) is a valid complaint. Freeman is 

literally fascinated by Lee and has great respect for him, as for Jackson, for example.70 Maybe 

that's why the book doesn't pay enough attention to Lee's relationship to slavery. The key, 

however, is that despite this respect, Freeman never distorts the facts in Lee's favor, as he strictly 

adheres to the primary sources. And that's the fundamental difference between him and Early, 

the real crusader of Lost Cause. 

 Yet Freeman's biography of Lee is not without flaws. Let us choose at random a 

description of the event that the Lost Cause leaders liked to focus on and that has already been 

mentioned – the second day of the Battle of Gettysburg and the alleged gross (even intentional) 

failure of James Longstreet. When Freeman evaluates Longstreet at Gettysburg, he writes, 

among other things: “On July 2, Longstreet was disgruntled because Lee refused to take his 

advice for a tactical defensive. Determined, apparently, to force a situation in which his plan 

would have to be adopted in spite of Lee, he delayed the attack on the right until Cemetery 

Ridge was crowded with men, whereas if he had attacked early in the morning, as Lee intended, 

he probably could have stormed that position and assuredly could have taken Round Top.”71 

As we know, Longstreet delayed the attack partly because he was waiting for more units. That's 

what Freeman should have mentioned. On the other hand, unlike Early and others, Freeman did 

not blame Longstreet for defeating at the Battle of Gettysburg, nor did he suggest that 

Longstreet had deliberately sabotaged the Confederate army's efforts. He only legitimately 

points to Longstreet's mistakes at Gettysburg. In addition, the fact that Longstreet did not excel 

much on the second day of the battle and delayed the attack is simply a historical fact.72In 

Freeman's book, moreover, the whole chapter is called “It is all my Fault!”73, who thus quotes 

Lee's statement accusing himself of defeat only. 

 

*** 

 

We just presented the actors who had to do with the myth of Lost Cause. We can easily 

divide them into two basic categories – institutions and individual personalities. An example of 

the institution was the United Daughters of Confederacy, an extremely influential organization 

at the time that was able to spread Lost Cause very effectively, including through the school 

curriculum. The case of a man who has dedicated the last few decades of his life to spreading 

Lost Cause is Jubal A. Early. Thanks to a combination of legal education and the military past, 

he was also very effective in his actions. And third, we focused on the person of Douglas S. 

Freeman, an acclaimed American historian. His case will serve as a suitable illustration of the 

fact that sometimes there is only a very thin line between historical interpretation and the myth 

of (not only) Lost Cause. Freeman reaches it several times in his work. Nevertheless, it would 

be a mistake to place him in the same category as Early, UDC and other advocates of 

(un)knowledge.      

 

PRACTICAL PROMOTION OF THE LOST CAUSE MYTH: SCHOOL, BOOKS OR 

EVEN MOVIES 
We have already presented some basic theses of Lost Cause and evaluated whether these 

                                                           
70 DICKSON, K. Sustaining Southern Identity..., p. 61. 
71 FREEMAN, Douglas S. R. E. Lee: A Biography. New York : Charles Scribner Sons, 1934, p. 149.  
72 As the historian Jiří Hutečka writes: “Longstreet was very difficult to reject his plan and was in no hurry to carry 

out the attack, with which he did not agree internally.” HUTEČKA, J. Země krví zbrocená…, p. 340. 
73 FREEMAN, D. S. R. E. Lee…, p. 107.  
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are myths or whether they have a real basis. We also focused on the actors who spread these 

theses in society. We will now specifically show what such a spread looked like. 

 We know from history that if we want to indoctrinate society with falsehood, the ideal 

way is to control the media and education. And because the media was not so strong in the 

second half of the 19th century, Lost Cause's advocates focused on schools.74 We have already 

stated that the United Daughters of Confederacy fundamentally influenced school curricula to 

tailor the teaching of history to their beliefs. Now let's take a closer look at how Southern 

influential organizations indoctrinated the minds and souls of their children. 

 From the very beginning, UDC understood that if Lost Cause thoughts were to survive, 

they needed to be trapped in children's minds. Author Karen L. Cox writes: “After the UDC 

was founded, the majority of monuments erected to the Confederacy were placed in public 

settings such as courthouse lawns or town squares, where, it was reasoned, they could be 

observed by children. Likewise, the Daughters successfully placed Confederate flags in nearly 

every white public school in the South. The flags accompanied portraits of Confederate heroes, 

particularly Robert E. Lee, for the purpose of reminding children of just causes like states’ 

rights and, correspondingly, the defense of white supremacy.”75 

 Hand in hand with Confederate flags76 and portraits of generals, there were also 

“suitable” books and appropriately adapted curricula. We have already mentioned the role 

played by UDC member Mildred Rutherford in adapting the school curriculum and her efforts 

to push “bad” ideas out of school. In practice, the whole situation looked like this: between 

1916 and 1940, students in North Carolina learned history from a textbook called Young 

People's History of North Carolina writen by Daniel Harvey Hill Jr.77 For example, in a chapter 

on slavery and slave conditions in the prewar South, Hill writes: “As a rule the slaves were 

comfortably clothed, given an abundance of wholesome food, and kindly treated. Occasionally 

some hard-hearted master or bad-tempered mistress made the lot of their slaves a hard one, 

but such cases were not common. Cruel masters and cruel mistresses were scorned then just as 

men and women who treat animals cruelly are now scorned. These slaves were brought into 

the colonies fresh from a savage life in Africa and in two or three generations were changed 

into respectable men and women. This fact shows, better than any words can, how prudently 

and how wisely they were managed.”78 Thus, it is quite clear that this textbook considered 

history through the prism of Lost Cause, presenting, among other things, the idea that slavery 

is beneficial to the slaves themselves. 

 UDC not only focused on classical school textbooks, but also recommended compulsory 

reading for students.79 And so, in 1915, a book called The Ku Klux Klan or Invisible Empire 

became compulsory reading. Its author was a member of UDC and historian S. E. F. Rose. The 

book is, as the name suggests, a glorification of the terrorist organization Ku Klux Klan. In the 

passage where Rose explains the reasons for founding the Klan, we can read these words, for 

example: “Under such conditions the negro clothed with all authority and outnumbering the 

white, two to one, open resistance would have meant instant death, or being sent to some 

Northern dungeon, there to languish and die, leaving loved ones exposed to dangers too terrible 

to contemplate, at the hands of these brutish despots, Under such conditions there was only one 
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recourse left, to or- ganize a powerful Secret Order to accomplish what could not be done in 

the open. So the Conferedate soldiers, as members of the Ku Klux Klan, and fully equal to ally 

emergency, came again to the rescue, and delivered the South from a bondage worse than 

death.”80 It is quite obvious that the author romanticizes the KKK, considers its goals to be 

noble, and states that without the Klan, southern society would have been destroyed. 

 

*** 

 

But Lost Cause did not spread across America only through official schooling. Myth-

related themes also appear in popular culture, whether in books, movies or music. The most 

typical example is the notorious story of Scarlett O'Hara. She is the main character of Margaret 

Mitchell's novel Gone with the Wind (1936) and subsequently its filmed version (1939). Both 

the film and the book contain a number of clichés depicting life in the South –Southern chivalry, 

Southern belle, loyal slaves, white supremacy, Mammy,81 patriotic womanhood82 etc. Some 

historians see the idea of Lost Cause in the film and the book.83 For example, Gary Gallagher 

quotes a passage from the book where the character called Ashley Wilkes explains Scarlett's 

situation in what the Confederate Army is in the winter of 1863: “Oh, Scarlett, my men are 

barefooted now, and the snow in Virginia is deep. When I see them, and I see the Yankees 

coming and coming, always more and more (…).”84 According to Gallagher, it is “Lost Cause 

preoccupation with Union manpower and resources.”85 Let us state, therefore, that as of 

December 31, 1863, the Army of Northern Virginia had less than 55 000 men, while the Army 

of the Potomac had about 120 000 men.86  

 Although Gone with the Wind suffers from some historical inaccuracies,87 it is not a 

purely Lost Cause propaganda work. On the other hand, it is necessary to emphasize the fact 

that it deals with some (semi-)forgotten topics, such as the suffering of the civilian population 

of the South, especially in the later stages of the war. As Gallagher writes again: “These parts 

of the Lost Cause narrative, it is worth repeating, did not stray far from the historical record.”88 

 Another case of a film that allegedly “touches almost every Lost Cause base”89 is the 

film Gods and Generals (2003). Let's take another look at what Gary Gallagher, one of the 

leading experts on the subject, writes about the film: “It sympathetically explores Confederate 

motivations for secession and features Lee and Jackson as a brilliant and deeply religious 

command team.”90 The film sympathetically explores Confederate motivations for secession 

mainly because its important characters are people from the South. So, quite logically, the film 

shows their view of things. Let's remember the great war film Stalingrad (1993). There are also 

a number of characters of German soldiers in it, and therefore, quite logically, their motivations 

appear as one of the topics. No one accuses the authors of sympathizing with any “Nazi-Cause”. 
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That Lee and Jackson are portrayed as “brilliant and deeply religious command team?” The 

film focuses on three battles, all of which ended in a Confederate victory. By the way, this also 

bothers Gallagher in the film when he writes: “Combat sequences center on the battles of First 

Bull Run, Fredericksburg, and Chancellorsville–all Confederate victories and the last two 

showcases for the talents of Lee and Jackson against much larger United States armies.”91 

What could the director (hence the author of the book) do? He set his story in the first phase of 

the war, in which the Confederacy was militarily successful and one of the central characters 

are Generals Lee and Jackson, winners of the great battles. Again, does this mean that if a film 

about the first stages of World War II is made, depicting the German victories in Poland, France 

and Scandinavia, that its author promotes a “pro-Nazi myth?” No, it only describes reality. 

Likewise, the reality is that Lee and Jackson have won against a numerically stronger enemy, 

thanks to their tactical abilities. The fact that they were a well-matched pair is also a historical 

fact. Let's just look at the example of Gettysburg, where Jackson was replaced by Ewell, and 

the collaboration between him and Lee creaked on the very first day of the battle. It is also 

difficult to dispute the fact that both generals were deeply religious. Most of the population of 

the South in the middle of the 19th century was deeply religious without the slightest doubt. 

However, the criticism is justified that the film does not address the topic of slavery, or passes 

it only with only a few simplistic phrases and short scenes. From this, a less informed viewer 

could indeed get the impression that slavery played little or no role in the causes of the Civil 

War. As we know, the opposite is true. In this respect, the Gods and Generals could, albeit 

apparently unintentionally, play the note of Lost Cause.  

 Finally, it is necessary to mention another novel from the Civil War, this time as a 

positive example. This is the book The Killer Angels (1974) by writer Michael Shaara. By the 

way, the book was filmed (called Gettysburg, 1993) and its prequel, Jeff Shaara's Gods and 

Generals, was filmed as the film of the same name, which we discussed above. The Killer 

Angels did one very important thing – it was at the beginning of the correction of James 

Longstreet's legacy in historical consciousness.92 Until then, in the vast majority of books that 

were published, Longstreet's image was presented according to the narrative of Lost Cause. But 

Michael Shaara changed this approach and provided an objective view of the Southern general 

and his performance during the Battle of Gettysburg. As the book received a Pulitzer Prize, a 

new perspective on Longstreet has reached a wide mass of readers and, after 1993, viewers.    

  But one more thing is important when evaluating Lost Cause in popular culture – these 

are fictional works. Does it make sense to blame a fictional work for historical errors and 

inaccuracies? And if so, will we be so critical of other films, such as biographical ones, that 

might create new myths? In recent years, a number of such ones have been created in 

Hollywood productions. Or are there two categories of myths – good myths and bad myths?  

 

WE ARE NOT LIKE THEM. OR ARE WE? 
The American writer Wilbur J. Cash described in his book The South as a “tree with 

many age rings, with its limbs and trunk bent and twisted by all the winds of the years, but with 

its tap root in the Old South.”93 He was undoubtedly right. Traces of the Old South can be seen 

in the South to this day. Among other things, in historical consciousness. Writer Kathryn 

Stockett then said: “Mississippi is like my mother. I am allowed to complain about her all I 

want, but God help the person who raises an ill word about her around me, unless she is their 

mother too.”94 She is right too. Very few quotations so accurately describe the ambivalent 

attitude of the Southerners to the South, to their culture, to their history and finally to 
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themselves. 

 In defending the South and its values, the Southerners reached for a variety of practices. 

They did not even hesitate to create myths like the Lost Cause and actively spread (dis) 

knowledge. They did not hesitate to manipulate and lie. They did not hesitate to exclude from 

society those who opposed these lies. They did not hesitate to sacrifice their former comrades-

in-arms on the altar of the cult. They did not hesitate to deny millions of their fellow citizens 

basic human and civil rights. 

 It can be clearly stated that Lost Cause is mainly a myth. There are too many lies in it 

to be taken seriously. The fact that some parts of the myth are based on historical facts does not 

change that much. All the more astonishing is the fact that even today there are many people 

who profess the ideals of Lost Cause. Surprisingly, in an age that offers almost unlimited access 

to information, there are still people who believe that the slaves had a good time on the 

plantations, or that the Ku Klux Klan was an organization of noble southern gentlemen. 

 The myth of Lost Cause has long been used as an argumentative stick by which white 

supremacists beat their opponents. They even poisoned the souls of their children in schools 

with a handful of racist lies. This must be unequivocally rejected, and I believe that this work 

will also make a small contribution. On the other hand, it is not possible to pick up this old stick 

and, on the contrary, beat Southern society with it. Lee's unconditional idealization cannot be 

replaced by the purposeful humiliation of his military qualities. We cannot deny the Southerners 

that their armies fought against numerical and material superiority, that they were led by 

talented commanders, and that many ordinary soldiers did not fight for the preservation of 

slavery, but for their families and homes. No matter what we think of the South and its history, 

we cannot do that. We can't see Lost Cause in every imperfectly shot film. We cannot call as 

followers of Lost Cause anyone who, as part of nostalgia for the “good old days”, likes the 

architectural style of old plantations or who admires the elegance of southern ladies. 

 It is our duty to reject Southern lies. But it is also our duty to defend the historical truth 

against all those who want to purposefully redraw Southern history in the reverse guard. By 

rewriting Southern history, we will still not achieve anything. People in the South will only 

become harder, and in further research they will believe the Lost Cause lies even more. Please 

do not humiliate them by making their generals incompetent fools and flattening the motivation 

of their ordinary soldiers to preserve slavery. This is how we only punch the wedge with a 

wedge.  

 Let's look for understanding instead. Let us not replace one (un)knowledge with another 

(un)knowledge. Let us approach the Civil War after one hundred and fifty years objectively, 

with respect and foresight. If the veterans of the Civil War, who killed each other's friends a 

few years ago, were able to shake hands with each other, we can certainly do the same. There 

is only one historical truth. And it is our duty to find it.   
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Abstrakt: Predkladaná štúdia sa zaoberá analýzou vplyvu socialistického rozvojového modelu 

industrializácie na vývoj urbánneho vzdelávania v Košiciach v rokoch 1945–1970, pričom sa 

zameriava na štyri základné stupne slovenského vzdelávacieho systému. Zvláštnu pozornosť 

venuje štúdia rozvoju stredného a vysokoškolského technického vzdelávania, no všíma si aj 

fyzické a urbánno-morfologické aspekty košických škôl. Pomocou práce s odbornou 

literatúrou, archívnymi prameňmi, ale aj dobovou tlačou tak načrtáva situáciu v košickom 

školstve v druhej polovici 20. storočia. 

Kľúčové slová: Košice, urbánne vzdelávanie, socialistická industrializácia. 

 

Abstract: The presented study deals with the analysis of the influence of the socialist 

development model of industrialization on the evolution of urban education in Kosice during 

the years 1945-1970, focusing on current four basic degrees of educational system in Slovakia. 

The study pays special attention to the development of secondary and higher technical 

education. It also focuses on physical and urban-morphological aspects of schools in Kosice. 

Trough examination of literature, archival sources but also local periodicals, study outlines the 

situation in Košice 's education in the second half of the 20th century.  

Keywords: Košice, urban education, socialist industrialization. 

 

„...budovanie socializmu je nerozlučne späté s neustálym rastom školského vzdelania.“1 

 

Urbánne dejiny, ktoré v súčasnosti predstavujú atraktívnu disciplínu, ponúkajú vďaka 

svojmu interdisciplinárnemu charakteru, množstvo pestrých podnetov pre realizáciu 

historického výskumu. V predkladanom príspevku som sa rozhodla venovať fenoménu 

vzdelávania vo východoslovenskom meste Košice v rokoch 1945–1970, v podmienkach 

procesu industriálnej urbanizácie.2 Počas toho obdobia sa počet obyvateľov mesta zvýšil 

z takmer 52 000 (1945)3 na 163 030 (1972)4 a progresívny trend aj naďalej pokračoval, až do 

polovice 90. rokov, kedy sa tento počet ustálil na 230 000 obyvateľov. 

Rok po skončení druhej svetovej vojny a obnovení Československej republiky, bol 

vládou prijatý dvojročný hospodársky plán na roky 1947 a 1948,5 ktorý jednak zastrešoval 

prechod československého hospodárstva z vojnou riadeného na plánované, a tiež legislatívne 

ukotvil industrializáciu Slovenska, ktorá sa stala jednou z priorít hospodárskeho rozvoja celej 

krajiny. Industrializácia, primárne iniciovaná ako spôsob povojnovej obnovy ťažko skúšaného 

                                                           
1 Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠAKE), fond (f.) Sekretariát predsedu a Rada Krajského národného výboru 

košického kraja v Košiciach 1945–1960, šk. 56, č. j. 58.  
2 Slovné spojenie industriálna urbanizácia objasňuje urbánny sociológ Jíří Musil. Pozri MUSIL, Jíří. Co je 

urbanizace? In Zrod velkoměsta – Urbanizace českých zemí a Evropa. Zost. P. Horská, E. Maur, J. MUSIL. Praha 

: Paseka, 2002, s. 15. 
3 Presný počet obyvateľov mesta Košice roku 1945 nie je možné presne vyčísliť pre veľkú mobilitu populácie. 

Uvedený počet hlásil mestský Zásobovací úrad. Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond Národný výbor mesta 

Košice (ďalej f. NV MK) 1945–1948, šk. 23, č. j. 3819. 
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5 GOTTWALD, Klement. Budovatelský program třetí vlády Národní fronty Čechů a Slovaků. Předneseno 

předsedou vlády Klementem Gottwaldem v ústavodárném Národním shromáždění dne 8. července 1946. Praha : 

Ministerstvo informací, 1946, 31 s. 
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regiónu a zároveň egalizácie slovenského a českého hospodárstva, po februári 1948 nabrala 

výrazne direktívny a ideologický charakter. Košice, ktoré boli najväčším mesto na východnom 

Slovensku, sa podľa prvej päťročnice mali stať jadrom novej priemyselnej oblasti,6 čo malo byť 

sprevádzané prudkým nárastom obyvateľstva. Mesto síce už na prelome 19. a 20. storočia 

prešlo kapitalistickou industrializáciou, no sľubný priemyselný rozvoj bol brzdený vtedajšou 

centralistickou politikou uhorskej vlády v rámci hospodárstva.7 Obyvateľstvo Košíc tak pred 

rokom 1945 nenadobudlo výrazne robotnícky charakter. 

Na poli školstva sa však úspešne rozvíjalo už od 17. storočia, kedy bola v Košiciach 

založená Košická univerzita („Universitas Cassoviensis“).8 V 19. storočí vzniklo niekoľko 

nových stredných škôl v celouhorskom meradle,9 po roku 1918 existovalo v Košiciach 

Československé štátne reálne gymnázium, ktoré bolo istý čas najväčšou strednou školou v ČSR 

a zásadným spôsobom sa podieľalo na kultúrnom rozvoji východného Slovenska.10 Možno teda 

konštatovať, že popri tom, ako boli Košice hospodárskym a politickým centrom východného 

Slovenska, rovnaké postavenie dosiahli aj v oblasti školstva. Pozíciu univerzitného mesta, či 

mesta študentov si Košice udržali až do súčasnosti a to aj vďaka prudkému vývoju školstva 

a vzdelávania medzi rokmi 1945–1970. Analýza týchto procesov so zreteľom na vplyv 

socialistického rozvojového modelu industrializácie,11 predstavuje hlavný cieľ príspevku. Rok 

1970 bol vybraný za medzník, pretože najväčšie zmeny v košickom školstve, čo do výstavby 

a vzniku škôl, boli zaznamenané práve počas 50. a 60. rokov 20. storočia. Rozbor považujem 

za dôležitý, keďže vďaka nemu je možné vysvetliť a pochopiť aktuálnu školskú situáciu 

v Košiciach či priestorové usporiadanie školských objektov. Analýza zároveň načrtáva širší 

obraz dopadov socialistickej industrializácie na urbánne vzdelávanie na Slovensku v druhej 

polovici 20. storočia.  

 

Ciele, súčasný stav výskumu, koncepty 

Pri koncipovaní zvolenej výskumnej témy som si kládla niekoľko výskumných otázok: 

Čo bolo hlavným determinantom rozvoja školstva v Košiciach po roku 1945? Akými spôsobmi 

vplývala industrializácia na výstavbu a rozvoj školstva v Košiciach? Rozvíjali sa najmä školy 

technického zamerania? Je možné zachytiť rozvoj na štyroch základných stupňoch vzdelávania 

(predprimárne, základné, stredné a vysokoškolské)? Ako bolo naznačené v úvodnej časti, 

primárnym cieľom tejto štúdie je analyzovať výstavbu, vznik a rozvoj košických škôl na 

menovaných štyroch stupňoch vzdelávania v časovom rozmedzí 1945–1970, so zreteľom na 

vplyv industrializácie. Cieľ bol stanovený na základe nasledujúcej hypotézy: jedným 

z hlavných determinantov rozvoja školstva v Košiciach po roku 1945 bola industrializácia 

Slovenska. S ohľadom na to, ďalej predpokladám, že najväčší rozvoj nastal v oblasti 

stredoškolského a vysokoškolského technického vzdelávania, na analýzu, ktorého sa v práci 

bližšie zameriavam. Sekundárnym cieľom príspevku je preto identifikovať stredné technické 

                                                           
6 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Druhý díl. Období 1945–

1992. Brno : Doplněk, 2009, s. 269. 
7 HROMUĽÁKOVÁ, Katarína. Analýza hospodárskej aktivity obyvateľstva Košíc v sčítaniach 1921–1950. 

Dizertačná práca. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021, 203 s. 
8 SÁPOSOVÁ, Zlatica – ĎURKOVSKÁ, Mária. Školstvo v Košiciach pred a po vzniku Československej 

republiky. In Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Zost. N. Regináčová, A. Bojková. Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2013, s. 22-41. 
9 Napríklad poľnohospodárska akadémia, vyššia dievčenská poľnohospodárska škola, učiteľská preparandia, či 

vyššia obchodná škola. Viac informácií MIHÓKOVÁ, Mária. Stredné školstvo v Košiciach v rokoch 1848–1918. 

Košice : Štátna vedecká knižnica, 1981, 411 s. 
10 BOJKOVÁ, Alžbeta. Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach – Najväčšie gymnázium v prvej 

ČSR. In Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Zost. N. Regináčová, A. Bojková. Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2013, s. 67-73.  
11 MYŠKA, Milan. Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního 

sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita, 1995, s. 27-28. 
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školy, ktoré v Košiciach v sledovanom období vznikli, alebo zaznamenali signifikantný rozvoj. 

Parciálnym cieľom je tiež analyzovať okolnosti vzniku a pôsobenie vtedajšej Vysokej školy 

technickej v Košiciach.  

Použitú literatúru možno primárne rozdeliť do troch okruhov. Prvý zahŕňa spisbu 

poskytujúcu všeobecný teoretický rámec a koncepty, pričom sem patria publikácie prevažne 

z anglosaského jazykového prostredia. V tomto prípade ide konkrétne o urbánne dejiny 

vzdelávania (urban history of education),12 ktorých rozvoj prebiehal najmä v Spojených štátoch 

amerických v 20. storočí, vzhľadom na stupeň urbanizácie krajiny a kritické problémy 

vzdelávania v urbánnom prostredí, s ktorými bolo potrebné sa popasovať, ako napríklad 

metropolitná segregácia a podobne. Z množstva paradigiem a prístupov,13 ktoré počas 20. 

storočia dominovali diskurzu o urbánnom vzdelávaní (urban education), som si pre potreby 

tejto práce vybrala koncept politickej ekonómie urbánneho vzdelávania („The Political 

Economy of Urban Education“), ktorý predstavili autori John Rury a Jeffrey Mirel v časopise 

Review of Educational Research.14 Autori sa v článku zamerali na analýzu politických 

a ekonomických faktorov, ktoré formovali školy v mestách, na základe štúdia odbornej 

literatúry venujúcej sa nielen mestskému vzdelávaniu, ale aj príbuzným disciplínam, keďže, 

ako konštatujú, komplexné sociálne javy nemožno analyzovať v rámci jednej disciplinárnej 

tradície.15 Politická ekonómia je navyše termín, ktorý sa používa rovnako v trhovom 

ekonomickom systéme, ako aj v marxistických ekonomických analýzach. Hlavnou úlohou 

politickej ekonómie urbánneho vzdelávania je podľa jej autorov „riešenie spôsobov, akými 

identifikovateľné sociálne a ekonomické záujmy využívajú politickú doménu na vymedzenie 

priestorového rozloženia vzdelávacích aktivít.“16 Cieľom autorov je síce riešiť aktuálnu situáciu 

v súčasnom americkom školstve, no podľa môjho názoru, je táto teória aplikovateľná aj na 

analýzu vývoja školstva v podmienkach československého hospodárstva po februári 1948, 

ktoré adaptovalo socialistický rozvojový model industrializácie. Tento model charakterizuje 

znárodnené a direktívne riadené hospodárstvo s orientáciou na ťažký priemysel. Pri jeho 

plánovaní sa častokrát prihliadalo skôr na politické a nie ekonomické faktory: „Domnievam sa, 

že takzvaná plánovaná ekonomika (...) nebola nikdy založená na ekonomických princípoch, ale 

prevažne, možno presnejšie úplne prevažne, na princípoch politických, na princípoch, ktoré sa 

opierajú o politickú silu, politické faktory, t. j. v tomto prípade o nedostatok demokracie.“17 Pre 

vzdelávanie v Košiciach mala zásadný význam preferencia ťažkého priemyslu, keďže 

v socialistickom rozvojom modeli industrializácie mimoriadne dôležitú úlohu zohrávalo 

vzdelávanie, teda proces vytvárania odborných kádrov.18 Za príklad politicky motivovanej 

                                                           
12 ERICKSON, Ansley T. The Urban history of education. In The Oxford Handbook of History of Education. Zost. 

J. L. Rury, E. H. Tamura. New York : Oxford University Press, 2019, s. 33-47.  
13 Ako príklad je možné uviesť Chicagskú školu, ktorá pozostávala zo sociológov pracujúcich v 20. a 30. rokoch 

na univerzite v Chicagu. Okrem iného sa zaoberali tým, ako mestá, ktoré boli podrobené kapitalistickej 

industrializácii, produkovali určitú formu správania v mestách a špecifický vzor priestorového usporiadania. Aj 

keď niektoré z ich myšlienok možno považovať za prekonané, stali sa vplyvným faktorom rozvoja urbánnych 

štúdií a urbánnych dejín v 20. storočí. Pozri bližšie PETRUSEK, Miloslav a kol. Velký sociologický slovník II. 

Praha : Karolinum, 1996, s. 1268-1269. Ako zakladateľ disciplíny urbánneho vzdelávania sa zvykne označovať 

REEDER, David (ed.). Urban Education in the Nineteenth Century: Proceedings of the 1976 Annual Conference 

of the History of Education Society of Great Britain. London : Taylor and Francis, 1977, 166 s.  
14 RURY, John L. – MIREL, Jeffrey. The Political Economy of Urban Education. In Review of Educational 

Research, 1997, roč. 22, s. 49-110. 
15 RURY, J. – MIREL, J. The Political Economy of Urban..., s. 49. 
16 RURY, J. – MIREL, J. The Political Economy of Urban..., s. 98.  
17 ŠKALOUD, Jan. Role politických faktorů v procesu rozpadu plánovaných ekonomik. In Systém centrálně 

plánovaných ekonomik v zemích střední a jihivýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu. Zost. D. Váňa. Praha : 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995, s. 72. 
18 PETROSJAN, K. A. Socialistická metóda industrializácie. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej 

literatúry, 1953, s. 86. 
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lokalizácie priemyselného podniku, možno považovať snahu československej vlády o 

umiestnenie rozsiahleho Hutného kombinátu do bezprostrednej blízkosti Košíc na začiatku 50. 

rokov, bez ohľadu na chýbajúce prírodne a materiálne zdroje, nedostatočnú infraštruktúru atď. 

Toto rozhodnutie malo viac dočinenia s ideológiou sovietskeho modelu industrializácie, 

v rámci ktorej sa neustále zdôrazňovala potreba rozvíjania ťažkého priemyslu, najmä hutníctva 

železa, kľúčového pre zbrojársky priemysel. Dôležitá bola aj vtedajšia medzinárodná politická 

situácia v kontexte studenej vojny, kedy najmä od konca 40. rokov, ZSSR v očakávaní 

vypuknutia vojenského konfliktu so západnými mocnosťami, ešte viac zintenzívnilo tlaky na 

krajiny východného bloku, aby zrýchlili industrializačné tempo.19 

Do druhého okruhu relevantnej literatúry zaraďujem diela, ktoré sa venujú rozborom 

systému školstva v Sovietskom zväze20 a v Československu po roku 1945.21 Na rozdiel od 

publikácii z anglosaského jazykového prostredia, urbánnym dejinám vzdelávania v štátoch 

východného bloku, sa autori venujú len okrajovo, väčšinou figurujú, len ako vedľajší produkt 

výskumov z oblastí dejín vzdelávania či urbánnych a regionálnych dejín, príkladom môže byť 

kniha maďarského historika Sándora Horvátha „Stalinism Reloaded. Everyday Life In Stalin 

City, Hungary“,22 (voľne preložené: Obnovený Stalinizmus. Každodenný život v meste Stalin, 

Maďarsko) v ktorej sa venuje aj rodinnému životu v meste Stalinváros (dnešné mesto 

Dunajváros) a v rámci toho, pokrýva tému štátnej starostlivosti o dieťa.  

Tretí, nemenej dôležitý okruh tvoria pamäťové publikácie o košických stredných 

a vysokých školách. Okrem základnej chronologickej orientácie, zaznamenávajú zásadné 

momenty a zmeny (vrátane priestorových) z histórie škôl, a sú tak nenahraditeľným prameňom 

pri skúmaní dejín urbánneho vzdelávania. Nevýhodou je určite ideologický balast, ktorý je ich 

neoddeliteľnou súčasťou, aspoň čo sa týka publikácií spred roka 1989. Na druhej strane, 

výhodou je ich periodicita, väčšinou vychádzali pri okrúhlych výročiach založenia danej školy 

(desiate, pätnáste, dvadsiate, ...). Preto je možná komparácia jednotlivých období vývoja škôl 

s následnou identifikáciou kľúčových momentov. 

Uskutočnený výskum zahŕňal taktiež prácu s primárnymi prameňmi, pričom ide 

o dokumenty uložené v Štátnom archíve v Košiciach a v Archíve mesta Košice. Skúmanie 

zahŕňalo naratívny prameň – školskú kroniku mesta uloženú v AMK, ako aj fondy národných 

výborov na mestskej i krajskej úrovni. Fondy obsahujú dokumenty rôznorodej povahy, zvlášť 

cenné sú výsledky administratívnej činnosti krajskej plánovacej komisie a Štátneho úradu 

štatistického v Košiciach,23 ktoré boli dôležitou zložkou centrálne riadeného hospodárstva so 

širokým zameraním, vrátane prípravy podkladov pre smerné územné plány miest. Negatívom 

                                                           
19 Viac k téme vývoja československého hospodárstva v podmienkach vrcholiacej studenej vojny pozri PRŮCHA, 

V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny..., s. 264-273. 
20 Napríklad FITZPATRICK, Sheila (ed.). Education and social mobility in Soviet Union 1921–1934. Cambridge 

: Cambridge University Press, 1979, 355 s. Tiež MATTHEWS, Mervyn. Education in the Soviet Union: Policies 

and Institutions Since Stalin. London : George Allen & Unwin, 1982, 240 s. 
21 Napríklad CIBRES, Vladimír. Rozvoj vysokých škôl na východnom Slovensku v rokoch 1945–1970. In 

Historica Carpatica 3/1972. Zost. Š. Pažur. Košice : Východoslovenský KV KSS a Východoslovenské múzeum, 

1972, s. 113-128. Tiež GABZDILOVÁ, Soňa. Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské vzdelávanie na 

Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa. Bratislava : Univerzum, 2018, 143 

s., LONDÁKOVÁ, Elena. Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. polovici 20. storočia: pokusy 

a hľadania. Bratislava : Veda, 2007, 171 s. 
22 HORVÁTH, Sándor. Stalinism Reloaded. Everyday Life In Stalin City, Hungary. Bloomington : Indiana 

University Press, 2017, s. 137-146. 
23 Viac o organizácii výkonných orgánov národných výborov pojednával zákon číslo 23/1954 Zb. Slov-Lex. Slov-

Lex [online]. 2021 [cit. 14.9.2021]. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/1954/23/vyhlasene_znenie.html. Plánovanie bolo legislatívne opatrené zákonom číslo 60/1949 

Zb. (Tiež známy ako plánovací zákon). Aspi. Aspi [online]. 2021 [cit. 14.9.2021]. Dostupné na internete: 

https://lnk.sk/imfk.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1954/23/vyhlasene_znenie.html
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práce s archívnymi dokumentmi z obdobia po roku 1945, je opäť ich ideologicky podfarbený 

obsah. 

 

Stručný náčrt situácie v košickom školstve po skončení II. svetovej vojny 

Slovenské školstvo na oslobodenom území organizovalo Povereníctvo školstva na čele 

s Ladislavom Novomeským z Košíc od začiatku februára 1945. Po odchode vlády a Slovenskej 

národnej rady (SNR) z mesta v apríli 1945, tu bola zriadená expozitúra povereníctva, ktorá 

pôsobila do obnovenia železničného a poštového spojenia v septembri 1945.24 O školských 

pomeroch v Košiciach v čase oslobodenia školská kronika píše: „...boli tak školské budovy, ako 

aj ich zariadenie značne poškodené, kabinety vydrancované, zásoby paliva vyčerpané a väčšina 

učiteľov mobilizovaných alebo evakuovaných.“25 

V marci 1945 došlo v Košiciach k obnoveniu činnosti školského inšpektorátu, ktorého 

úlohou bolo zriaďovať a riadiť materské, ľudové a meštianske školy nielen v samotnom meste, 

ale aj v okrese Košice. Zásadným legislatívnym opatrením v povojnovom období bolo 

nariadenie SNR číslo 34/1945 Zb. SNR, ktorým bolo poštátnené školstvo na Slovensku, pre 

mesto bolo dôležité tiež nariadenie číslo 47/1945 Zb. SNR o poštátnení majetku pri školách. Po 

prijatí opatrení, zostávala nevyjasnená otázka financií potrebných na udržiavanie školských 

budov, ktorých majiteľom sa stalo de facto mesto, pričom sa očakávalo, že bude znášať túto 

finančnú ťarchu, napriek tomu, že na ňu v rozpočte na rok 1946 nemalo vyhradené potrebné 

prostriedky.26  

 

1. Predprimárne a základné vzdelávanie 

Výstavbu siete jasieľ a materských škôl v mestách po celom Československu (či 

dokonca v rámci krajín východného bloku) po roku 1948, je nutné vnímať v kontexte celkového 

vývoja postavenia žien v socializme, ktorý sa spravidla rozdeľuje do dvoch etáp: 1. 50. – 60. 

roky; 2. 70. – 80. roky, pričom zvlášť prvá etapa môže byť charakterizovaná ako emancipačná.27 

Po roku 1948 sa totiž československé ženy ocitli pod tlakom masového nástupu do plateného 

zamestnania, čo súviselo so zákonným právom na prácu a povinnosťou pracovať, ktorá sa 

vzťahovala rovnako na mužov aj ženy. Postoj československej vlády v otázke zamestnanosti 

žien v polovici 50. rokov približuje citát z dokumentu pod názvom „Pokyny pre zvyšovanie 

zamestnanosti žien“, adresovaný KNV v Košiciach: 

„...vytvárať na všetkých pracoviskách v našom hospodárstve a v správe podmienky na 

sústavné zvyšovanie zamestnanosti žien pre dôsledné zabezpečenie ich ústavného nároku na 

prácu, najmä však umiestňovaním žien na pracovné miesta, ktoré môžu predovšetkým zastávať, 

uvoľňovať rezervy mužských pracovných síl pre posilnenie kľúčových miest našej hospodárskej 

výstavby, t. j. sektoru palív a energetiky, hutného priemyslu a rudných baní.“28 

Zvyšovanie ženskej zamestnanosti však v praxi často narážalo na odpor podnikov, ktoré 

svoj postoj argumentovali najmä nižšou produktivitou práce žien a ich zvýšenou absenciou. 

Tieto námietky mali byť riešené, okrem iného, účelnejším rozmiestnením škôlok a jaslí, ústavná 

starostlivosť o deti sa mala realizovať i v prípade ich choroby a jasle a materské školy nemali 

zabúdať na deti žien, ktoré pracovali v druhých pracovných zmenách. Tiež samotné podniky 

a závody boli vyzývané, aby zakladali podnikové materské školy a detské jasle. V Košiciach 

k 1. septembru 1945 fungovalo v meste deväť materských škôlok („detských opatrovní“), ktoré 

                                                           
24 AMK, Kronika mesta Košíc. Školstvo a výchova 1945–1975, s. 4. 
25 AMK, Kronika mesta Košíc. Školstvo a výchova 1945–1975, s. 3.  
26 AMK, f. NV MK 1945–1948, šk. 567, č. j. 3010.  
27 VODOCHODSKÝ, Ivan. Patriarchát na socialistický spôsob: „Superženy“ a „Veľké deti“. In Na ceste 

k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Zost. G. Dudeková a kol. Bratislava : Veda, 

2011, s. 131.  
28 ŠAKE, f. Sekretariát predsedu a Rada Krajského národného výboru košického kraja v Košiciach 1945–1960, 

šk. 40, č. j. 1170.  
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navštevovalo 230 detí, detské jasle v Košiciach v tom čase ešte neexistovali.29 O tridsať rokov 

neskôr, v školskom roku 1975/1976, sa počet škôlok v meste vyšplhal na 72, ktoré navštevovalo 

dovedna 8 321 detí. Detských jasieľ pre deti vo veku od 1 – 3 rokov bolo v Košiciach 

v uvedenom roku 87.30 Aj najväčší priemyselný podnik v meste – Východoslovenské železiarne 

(začiatok výroby roku 1964) mal zriadenú závodnú materskú školu, čo zrejme súviselo 

s faktom, že išlo o hutnícky podnik s jedným z najvyšších podielov zamestnaných žien 

v republike (32 % z celkového počtu zamestnancov v roku 1965).31  

Naznačený markantný nárast počtu tohto typu vzdelávacieho zariadenia bol spôsobený 

najmä tým, že materské školy sa spolu so základnými školami stali povinnou výbavou „nového 

prvku mestského tkaniva – sídlisk“.32 Hlavnými technologickými stratégiami pri výstavbe 

sídlisk boli industrializácia stavebníctva a aplikácia priemyselnej organizácie, s cieľom 

zvýšenia hospodárnosti a zníženia nákladov pri výstavbe.33 To bolo dosiahnuté štandardizáciou 

stavebných prvkov, nielen v rámci bytovej výstavby, ale aj pri objektoch občianskej 

vybavenosti a teda aj výchovných zariadení. Socialistický urbanizmus rozoznával niekoľko 

skupín objektov výchovných zariadení: objekty pre predškolskú výchovu a starostlivosť, 

objekty pre mládež s povinnou školskou dochádzkou, objekty pre systematické vzdelávanie 

mládeže s pravidelnou dochádzkou a ďalej objekty pre mimoškolskú činnosť, ubytovanie, 

stravovanie a telovýchovu.34 Predškolské zariadenia (navštevované deťmi vo veku od 3 

mesiacov až po 6 rokov) a školy s povinnou dochádzkou (6 – 14 roční) patrili do kategórie 

základného občianskeho vybavenia. Sieť školských zariadení mala byť organizovaná tak, aby 

pešia dostupnosť zodpovedala vekovým stupňom mládeže, nekrížila dopravné trasy a bola 

situovaná v rámci väčšieho útvaru zelene. Pre materskú školu bola odporúčaná pešia 

dostupnosť menšia než 300 metrov, pre základné školy, to bolo 500 – 1000 metrov. 35  

Budovy základných škôl boli nielen objemovo najväčšími objektmi občianskeho 

vybavenia, no patrili aj k plošne najnáročnejším v rámci sídliskových okrskov. V 60. rokoch, 

viedlo zohľadňovanie hygienických hľadísk k uvoľnenej pavilónovej výstavbe základný škôl, 

avšak zvýšené náklady spojené s takouto výstavbou, ale aj vyššie prevádzkové náklady neskôr 

spôsobili prechod ku kompaktnejšiemu poňatiu. Typickým príkladom sídliskovej výstavby, 

ktorá spĺňa vyššie menované nároky na výchovné zariadenia občianskeho vybavenia, je 

v Košiciach sídlisko s názvom „Nové mesto – Terasa“ (v roku 2010 s počtom obyvateľov 

40 59936). S jeho výstavbou bolo započaté roku 1962,37 a do roku 1972 bolo postavených osem 

okrskov (zvaných „Luníky“). V rámci nich boli pavilónové školské budovy usadené uprostred 

parkov, obkolesené bytovými blokmi a vzdialené od cestnej premávky. Dokopy takýmto 

spôsobom bolo na sídlisku vybudovaných osem budov základných škôl a 12 budov materských 

škôl.38 

                                                           
29 AMK, f. NV KE 1945–1948, šk. 311 , č. j. 6604. 
30 AMK, Kronika mesta Košíc. Školstvo a výchova 1945–1975, s. 5. 
31 DOSTÁL, Vladimír a kol. Dějiny hutníctvi železa v Československu. 3, Od znárodnění k současnosti (1945–

1980). Praha : Academia, 1988, s. 165.  
32 HORSKÁ, Pavla – MAUR, Eduard – MUSIL, Jíří. Zrod velkoměsta – Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 

: Paseka, 2002, s. 274-284. 
33 HORSKÁ, P. – MAUR, E. – MUSIL, J.. Zrod velkoměsta..., s. 281.  
34 OLEXA, Miroslav. Urbanistické předpoklady vybavení sídlišť. Praha : SNTL – SVTL, 1967, s. 56.  
35 OLEXA, M. Urbanistické předpoklady vybavení..., s. 57.  
36 Slovenský štatistický úrad SR. Sčítanie obyvateľov, bytov, domov 2011 [online]. 2021 [cit. 14.9.2021]. Dostupné 

na internete: https://lnk.sk/vyi7.  
37 HORVÁTHOVÁ, Tímea. Architektonický a urbanistický vývoj terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja: 

zborník zo seminára organizovaného pri príležitosti 50. výročia začatia výstavby sídliska Nové Mesto – Terasa 

(13.–14. jún 2012 Košice). Košice : Mestská časť Košice – Západ, 2012, 16 s. 
38 Tieto údaje vychádzajú z komparácie zoznamu materských škôl, ktoré na svojom webe uvádza mestská časť 

Košice – Západ, pod ktorú sídlisko „Nové mesto“ v súvislosti spadá s dostupnými mapami sídliska. Košice Západ. 
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2. Stredné odborné vzdelávanie 

Od konca 40. rokov dochádzalo v Košiciach v rámci industrializácie, k podstatnému 

rozšíreniu a prestavbe viacerých priemyselných podnikov, z ktorých Magnezitové závody 

a Východoslovenské strojárne, patrili v 50. rokoch k najväčším zamestnávateľom v meste.39 

Okrem toho, bolo roku 1951 rozhodnuté o začatí výstavby Hutného kombinátu (HUKO) 20 

kilometrov juhozápadne od Košíc, kombinát mal produkovať 1,25 milión ton surového železa 

ročne a jeho prvá časť mala byť daná do prevádzky už roku 1953.40 Investičná akcia sa síce 

skončila neúspechom a obrovskými hospodárskymi stratami, no roku 195941 československá 

vláda schválila výstavbu nového hutníckeho závodu v blízkosti Košíc – Východoslovenských 

železiarní (VSŽ). Navyše, priemyselná výstavba prebiehala aj v ďalších častiach východného 

Slovenska. Uvedené okolnosti viedli k zvýšenému dopytu po tzv. „strednotechnických 

kádroch“, napríklad medzi preferované profesie vo VSŽ patrili strojník výroby železných 

kovov, hutník železných kovov, zlievač či valcovač plechu. Dôsledkami boli okrem iného, 

zásadná reorganizácia stredných priemyselných škôl v meste, značný nárast ich počtu 

a diferenciácia ich zamerania a vznik odborných učilíšť v rámci samotných priemyselných 

podnikov  

Priemyselné vzdelanie v Košiciach zabezpečovalo od roku 1872 „Vyššie strojnícke 

učilište“ – prvá škola svojho druhu na dnešnom území Slovenska.42 Po skončení druhej svetovej 

vojny, bola výučba na škole (už s novým názvom „Štátna priemyselná škola“), obnovená od 

apríla 1945, no celková rekonštrukcia školských dielní trvala až do roku 1948. Kurikulum na 

Strednej priemyselnej škole reflektovalo požiadavky industrializácie na zamestnancov a popri 

strojárskom odbore sa postupne formovali aj elektrotechnický, hutnícky, dopravný a tiež 

štúdium popri zamestnaní. V školskom roku 1950/1951 bola vytvorená trieda s vyučovacím 

jazykom maďarským.43 V dôsledku uvedených zmien bola košická priemyslovka v polovici 60. 

rokov kolosom so 63 triedami v dennom a 63 triedami vo večernom štúdiu, pričom išlo 

o najväčšiu priemyslovku v celoštátnom meradle.44 Nasledujúca tabuľka zaznamenáva 

oddeľovanie jednotlivých odborov od materskej Strednej priemyselnej školy strojníckej a vznik 

samostatných stredných odborných škôl. 

 

Školský rok Škola 

1952/1953 Stredná priemyselná škola s vyučovacím jazykom maďarským45 

1963/1964 Stredná priemyselná škola hutnícka 

1964/1965 Stredná priemyselná škola pre pracujúcich  

1967/1968 Stredná priemyselná škola dopravná 

1967/1968 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

 

Tabuľka 1: Ustanovenie priemyselných škôl v Košiciach46 

                                                           
Školy v mestskej časti Košice – Západ [online]. 2022 [cit. 4.1.2022]. Dostupné na internete: 
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39 AMK, f. Odbor plánovania, šk. 6, č. j. 28/1955. 
40 DOSTÁL, V. a kol. Dějiny hutníctvi železa..., s. 59. 
41 BALOG, Ján. 10 rokov VSŽ Košice. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1969, 151 s.  
42 BODA, Pavol. 100 rokov Priemyselnej školy v Košiciach. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1972, s. 
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43 BODA, P. 100 rokov Priemyselnej školy..., s. 40.  
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45 Vyučovali sa odbory: strojárenstvo a zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky. 
46 Údaje použité v tabuľke dokladá jednak mestská školská kronika, ale aj pamätné knihy jednotlivých 

priemyselných škôl. 
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Špecifické postavenie mala Stredná priemyselná škola pre pracujúcich, teda šlo 

o štúdium popri zamestnaní v dvoch odboroch, strojársky a elektrotechnický. Štúdium bolo troj 

a päťročné a tiež trojročné nadstavbové. Podmienkou na prijatie na štúdium bolo absolvovanie 

základnej školy a vyučenie v príslušnom odbore, prípadne tri roky praxe. Na nadstavbové 

štúdium bolo možné sa prihlásiť po absolvovaní strednej všeobecnovzdelávacej školy 

s maturitou a dvoch rokoch praxe.  

Štúdium popri zamestnaní poskytovala aj Stredná priemyselná škola stavebná 

a zememeračská, ktorá sa vyvinula zo „Školy vodotechnických majstrov“, pôvodne založenej 

ešte koncom 19. storočia.47 Najväčší rozvoj dosiahla v prvej polovici 60. rokov, kedy mala 

najvyšší počet učiteľov, tried aj žiakov. Na začiatku 70. rokov 20. storočia, keď sa od školy 

odčlenili umelecké študijné odbory, bola premenovaná na Strednú priemyselnú školu stavebnú. 

Škola bola príkladom školy s patronátom, patronátnu zmluvu mala napríklad s národným 

podnikom Pozemné stavby.  

V školskom roku 1964/1965 otvorilo svoje brány Odborné učilište 

Východoslovenských železiarní pre viac ako 700 učňov.48 Učilište ponúkalo školenie 

v nasledujúcich odboroch, montér oceľových konštrukcií, prevádzkový zámočník, univerzálny 

kovoobrábač, nástrojár, frézar, sústružník, elektromechanik, prevádzkový elektromontér, 

mechanik meracích a regulačných prístrojov, koksár, drevomodelár, predavačka 

potravinárskeho tovaru. Aj pod národným podnikom Hutné stavby, ktorý realizoval výstavbu 

a rekonštrukciu priemyselných závodov a občianskych stavieb, spadalo učilište.49 Výučba, tu 

prebiehala v odboroch: murár, tesár, železo-betonár, stavebný montážnik, maliar-natierač, 

stavebný zámočník, elektromontér rozvodných zariadení, klampiar, inštalatér, stolár, montér 

oceľových konštrukcií, automechanik, izolatér. 

 

3. Vysokoškolské vzdelávanie 

Už v roku 1917 sa vážne uvažovalo o zriadení technickej vysokej školy v Košiciach, 

ktorá mala vzniknúť reorganizáciou právnickej akadémie (vyvinula sa z Košickej univerzity).50 

Táto myšlienka bola aktuálna aj pre hnutie za slovenskú technickú školu, ktoré sa utvorilo v 

Košiciach roku 1919.51 KSČ konkretizovala požiadavku zriadiť slovenskú školu „so všetkými 

odbormi, najmä tými, ktoré sú potrebné pre spriemyselnenie Slovenska a povznesenie 

poľnohospodárstva“ v Pláne hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska 

z roku 1937.52 Dôležitejšie je však, že v tom roku československá vláda definitívne ustanovila 

Vysokú školu technickú Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, vládnym nariadením 

číslo 130/1937,53 ako druhú VŠ v poradí na území Slovenska. Avšak nadchádzajúce udalosti 

nepriali ďalšej činnosti školy v meste. Po Viedenskej arbitráži fungovala na čas v Prešove, 

odtiaľ sa presunula do Martina, až napokon sa podľa zákona 108/1939 premiestnila do 

Bratislavy, ako Slovenská vysoká škola technická (SVŠT).54 

Po oslobodení roku 1945 nebolo vôbec jasné, akým smerom sa bude košické vysoké 

školstvo uberať. V novinách Čas bol v júli 1945 uverejnený článok s názvom Košice musia 

                                                           
47 LAZÚR, Alexej. Stredná priemyselná škola stavebná Košice: pamätnica k 100. výročiu založenia. Košice : 

Východoslovenské vydavateľstvo, 1979, s. 19. 
48 VSŽ Košice. Odborné učilište Jurija Alexejeviča Gagarina. Košice : Východoslovenské železiarne, 1976.  
49 Odborné učilište – Hutné stavby národný podnik Košice. Košice : 1971. 
50 Pamätnica k 50. výročiu založenia Technickej univerzity v Košiciach. Košice : Technická univerzita, 2002, s. 2. 
51 OTČENÁŠ Michal – WIEDERMANOVÁ, Oľga. Z dejín vysokého školstva v Košiciach a Prešove po roku 
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53 Text vládneho nariadenia pozri na E-pravo. e-pravo [online]. 2021 [cit. 14.9.2021]. Dostupné na internete: 
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dostať vysokú školu,55 v ktorom sa diskutovalo o možnostiach navrátenia vysokej technickej 

školy do Košíc. Článok približoval špeciálnu poradu konanú na Povereníctve školstva, na ktorej 

sa skonštatovalo, že Košice síce musia dostať vysokú školu, no pre ďalší rozvoj techniky 

v Bratislave, by bolo najlepšie, ak by sa nepremiestňovala. To, aká iná vysoká škola mala byť 

v Košiciach zriadená, malo byť predmetom rokovaní. Zástupcovia SVŠT navrhovali, aby bola 

orientovaná na odbory, ktoré neboli priamo viazané na bratislavský priemyselný okruh – 

drevárstvo, pôdohospodárstvo a baníctvo.  

Dejiny vysokého školstva v Košiciach, sa napokon začali písať roku 1946, kedy tu bola 

zriadená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI), s odbormi 

vyčlenenými zo SVŠT v Bratislave, o tri roky neskôr k nej pribudla aj Vysoká škola 

veterinárska (VŠV).56 Pôsobenie VŠPLI v meste však nebolo dlhodobé, rovnako ako tomu bolo 

v prípade stredného školstva, aj vysoké muselo reagovať na odborné požiadavky kladené na 

zamestnancov v súvislosti s industrializáciou a už za krátky čas ukázalo, že zriadenie technickej 

vysokej školy v meste bude nevyhnutné. To platilo zvlášť potom, čo sa na konci 40. rokov stala 

industrializácia súčasťou generálnej línie výstavby socializmu v Československu, na pozadí 

zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie v rámci kulminujúcej studenej vojny.57  

Prvý koncepčný návrh na zmeny v štruktúre vysokého školstva na Slovensku, ktorý už 

obsahoval návrh na zriadenie techniky v Košiciach, vypracovali na Povereníctve školstva, vied 

a umení v januári 1952. Návrh tvoril súčasť opatrení na zabezpečenie zvýšených úloh v oblasti 

vysokých škôl v školskom roku 1952/53. Išlo o tieto opatrenia: rozšírenie a dobudovanie siete 

vysokých škôl, najmä technického smeru, získanie nových učiteľských síl, zabezpečenie 

ďalších študijných a ubytovacích priestorov pre poslucháčov a učiteľov. Jedným z hlavných 

dôvodov pre rozšírenie a dobudovanie siete vysokých škôl, bolo predpokladané enormné 

zvýšenie počtu poslucháčov na fakultách technického smeru. Počet 4 261 poslucháčov 

v školskom roku 1951/52 sa mal do školského roku 1955/56 navýšiť na 14 734 poslucháčov, 

čo by predstavovalo zvýšenie v priebehu štyroch rokov o 245 %.58 Podľa návrhu 

vypracovaného na povereníctve sa predpokladalo, ďalej formovať strojnícku fakultu SVŠT 

v Bratislave ako fakultu všeobecného strojárstva, zatiaľ čo v Košiciach budovať fakultu 

ťažkého strojárstva, ako aj fakultu hutnícku a zo SVŠT sem premiestniť fakultu banícku.59 

Medzi dôvodmi pre dislokáciu sa uvádzalo odbremenenie bratislavskej techniky, ktorá trpela 

nedostatkom priestorov, tiež to bolo priblíženie technických fakúlt k príslušným výrobným 

základniam, čo umožňovalo na jednej strane realizáciu praktickej výučby priamo 

v priemyselných závodoch a na druhej strane účasť učiteľského kolektívu vysokej školy na 

riešení vedecko-výskumných úloh v závodoch. 

Vládnym uznesením zo dňa 8. júla 1952 č. 30/52 Zb. o novej organizácii vysokého 

školstva, bola VŠV zlúčená s VŠPLI vo Vysokú školu poľnohospodársku s dvoma fakultami 

(agronomickou a zootechnickou) so sídlom v Nitre a veterinárskou v Košiciach. Lesnícka 

fakulta VŠPLI bola zase transformovaná na Vysokú školu lesnícku a drevársku a preložená do 

Zvolena. Tým istým zákonom sa zároveň v Košiciach zriadila Vysoká škola technická (VŠT),60 

podľa návrhu s tromi fakultami: ťažkého strojárenstva, banícku a hutnícku. Počas prvého 

akademického roka 1952/1953 na škole študovalo viac ako 800 študentov, ktorých vyučoval 69 
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členný pedagogický zbor.61 VŠT ako nástupkyňa VŠPLI prevzala všetky objekty v meste po 

odchádzajúcej vysokej škole, no materiálne vybavenie VŠT bolo mimoriadne neutešujúce. Už 

v druhom akademickom roku narástol počet študentov na dvojnásobok počtu študujúcich na 

VŠPLI: 

„Nutným zriaďovaním ďalších ročníkov a s týmto zriaďovaním ďalších nových katedier, 

laboratórií, cvičných a učebných priestorov a posluchární sa VŠT Košice dostala rokom 

1954/55 do tak neutešenej situácie, že ďalší chod školy, najmä na fakultách hutníckej 

a strojníckej je vážne narušený a to do takej miery, že ďalšia výučba poslucháčov v najvyšších 

ročníkoch je prakticky nemožná.“62 

Chýbali nielen výučbové priestory, ale napríklad aj ubytovacie byty pre zamestnancov 

VŠT a internáty pre študentov (škola pri svojom vzniku prevzala rozostavaný internát na 

vtedajšej ulici Ferka Urbánka s kapacitou 600 lôžok). Riešením malo byť uvoľňovanie 

priestorov inými inštitúciami, riešené mali byť tiež prístavby a nadstavby existujúcich budov, 

ale hlavne výstavbou niekoľkých nových objektov do konca 60. rokov, vrátane školských 

pavilónov, továrenských hál pre dielne, hutníckych a strojných laboratórií a energetických 

zariadení. Na prioritné postavenie VŠT v otázke obsadzovania budov v meste, sa v liste 

adresovanom Dislokačnej komisii v Bratislave, posťažoval riaditeľ Ústredného krajského 

ústavu poľnohospodárskeho, ktorému hrozilo vysťahovanie, napriek tomu, že ústav fungoval 

v predmetnej budove od roku 1884: 

„VŠT riešila svoje umiestnenie na úkor poľnohospodárskeho rezortu už vo viacerých 

prípadoch. Celkovo sa museli v Košiciach presťahovať 5 poľnohospodárskych inštitúcií 

a uvoľniť svoje objekty škole. Sú to Krajský výskumný ústav poľnohospodársky, Krajský podnik 

pre osivo a sadbu, Československé štátne majetky, Krajský sklad krajského podniku 

pôdohospodárskeho zásobovania a Krajská opraváreň STS.“63 

Napriek ťažkým začiatkom sa VŠT podarilo v priebehu nasledujúcich rokov etablovať 

za významnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá do praxe posielala erudovaných a kvalitných 

odborníkov, potvrdzuje to narastajúci počet študentov a katedier, ale aj zrod ďalších fakúlt 

(napr. elektrotechnická roku 1969). Spoluprácu nadväzovala s ďalším košickým 

vysokoškolským pracoviskom – Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), 

napríklad vo forme spoločnej katedry chemických základov hutníctva (vznik roku 1966).64 

Denná tlač v 70. rokoch informovala o podiele VŠT na industrializácii v rámci celého 

Slovenska,65 ale aj o spolupráci s priemyselnými podnikmi v meste.66 

 

Záver 

Výsledkom prevedeného výskumu je prevažne kvalitatívna analýza štyroch stupňov 

vzdelávania (predprimárne a základné, stredné, vysokoškolské) v Košiciach v rokoch 1945–

1970 so zreteľom na vplyv socialistickej industrializácie. Tento proces som sa snažila objasniť 

a interpretovať pomocou konceptu politickej ekonómie urbánneho vzdelávania. Podarilo sa 

dokázať, že vplyv sa prejavoval na všetkých štyroch stupňoch, aj keď rozdielne. Na úrovni 

predprimárneho a základného vzdelávania sa vplyv industrializácie manifestoval v spôsobe 

                                                           
61 PUZDER, Ján. 25 rokov Vysokej školy technickej v Košiciach. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1977, 

s. 17-18.  
62 ŠAKE, f. Sekretariát predsedu a Rada Krajského národného výboru košického kraja v Košiciach 1945–1960, 

šk. 47, č. j. 234. 
63 ŠAKE, f. Sekretariát predsedu a Rada Krajského národného výboru košického kraja v Košiciach 1945–1960, 

šk. 55, č. j. 2. 
64 PUZDER, J. 25 rokov Vysokej školy technickej..., s. 25. 
65 GALLOVÁ, Lea. Poznatky pre priemysel. In Pravda, 1976 (31. VIII), roč. 57, č. 207, s. 3. 
66 Napríklad s VSS pozri Účinný krok k spolupráci s VŠT. In Strojár. Podnikový časopis pracujúcich n. p. VSS 

Košice, 1974 (9. VII), roč. 23, č. 14, s. 2. Alebo aj s VSŽ pozri Spojiť vedu s praxou. In Oceľ východu, 1976 (14. 

V.), roč. 17, č. 20, s. 1-2. 
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výstavby škôl, a to typizáciou objektov a využívaním prefabrikátov. Počas tohto obdobia došlo 

v Košiciach k signifikantnému navýšeniu počtu zariadení predprimárneho vzdelávania, 

v súvislosti s politikou, čo najširšieho zapojenia žien do pracovného procesu. V rámci 

stredoškolského vzdelávania, bola zachytená značná reorganizácia a diverzifikácia 

priemyselného vzdelávania v Košiciach, vzniklo sedem stredných odborných škôl a niekoľko 

odborných učilíšť začali prevádzkovať aj samotné priemyselné podniky. Na vysokoškolskom 

stupni bola po počiatočných nejasnostiach o ďalšom osude vysokého školstva v meste, 

ustanovená Vysoká škola technická, ktorá tak doplnila odbornú školskú sústavu v Košiciach. 

Špecifický charakter industrializácie podľa sovietskeho modelu spôsobil, že rozvoj technického 

vzdelávania v Košiciach bol minimálne počas 50. rokov priorizovaný, napríklad na úkor 

poľnohospodárskych inštitúcií a úzko súvisel s hospodárskym vývojom nielen Československa, 

ale aj ostatných krajín v rámci východného bloku. Táto štúdia tak dokladá, že vo vzťahu k 

formovaniu urbánneho vzdelávania zohrávajú dôležitú úlohu politické a hospodárske faktory, 

v prípade Košíc po roku 1945, to boli najmä politické faktory. Prezentovaný výskum by bolo 

vhodné ďalej zasadiť do širšieho kontextu vývoja urbánneho vzdelávania v Košiciach 

v sledovanom období. Do úvahy pripadá aj komparácia vývoja urbánneho vzdelávania 

v ďalších mestách strednej Európy, ktoré podobne ako Košice, boli podrobené socialistickému 

modelu industrializácie. Zistené poznatky tiež predstavujú dôležitú súčasť urbánnych dejín 

Košíc v druhej polovici 20. storočia.  
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POZITIVIZMUS: FILOZOFICKÝ SMER, KTORÝ PONÚKOL IDEOVÝ ZÁKLAD 

PRE LAICKÚ MORÁLKU 
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Abstrakt: Rozmach vedy a techniky v novovekom svete u človeka spôsobil stratu duchovného 

zmyslu. Na túto skutočnosť reagovali svetoví filozofickí predstavitelia. Pozitivisti neboli 

výnimkou. V československom prostredí táto kríza zasiahla významnú politickú osobnosť prvej 

Československej republiky Tomáša G. Masaryka. Masaryk sa s touto náboženskou krízou 

vysporiadal svojsky prostredníctvom vytvorenia vlastného moderného náboženstva. Počas 

prvej Československej republiky prebiehala medzi filozofickou inteligenciou diskusia 

o zavedení laickej nekonfesijnej morálky s podporou pozitivizmu alebo ponechaní náboženskej 

morálky. Masaryk poskytol oporný bod (skrze svoj koncept moderného náboženstva) pre obe 

tieto východiská. Laická morálka čerpala z filozofického smeru pozitivizmu a vytvorila 

prirodzenú konkurenciu voči náboženskej morálke. Vyznačovala sa antiklerikalizmom, 

induktívnou metódou, humanitou. Prírodovedný trend, ktorý vychádzal z pozitivizmu sa tak 

uplatnil aj v humanitnej, pedagogickej oblasti. Príspevok taktiež poukazuje na hlavného 

predstaviteľa laickej morálky: ortodoxného pozitivistu Františka Krejčího, ktorý skrze 

vypracovanie svojej pozitívnej etiky upozornil na to, že laická morálka má svoj filozofický 

základ.  

Kľúčové slová: Tomáš G. Masaryk, pozitivizmus, náboženstvo, laická morálka, prvá 

Československá republika, induktívna metóda.  

 

Abstract: The rise of science and technology in the modern world has caused a loss of spiritual 

meaning in man. World philosophers have responded to this fact. Positivists were no exception. 

In the Czechoslovak environment, this crisis affected a significant political figure of the first 

Czechoslovak Republic, Tomáš G. Masaryk. Masaryk dealt with this religious crisis in a unique 

way by creating his own modern religion. During the first Czechoslovak Republic, there was a 

discussion among philosophical intelligentsia about the introduction of lay non-denominational 

morality with the support of positivism or the retention of religious morality. Masaryk provided 

a foothold (through his concept of modern religion) for both of these starting points. Lay 

morality drew from the philosophical direction of positivism and created natural competition 

against religious morality. It was characterized by anti-clericalism, inductive method, human. 

The natural science trend, which was based on positivism, was thus also applied in the 

humanities, pedagogy. The article also points to the main representative of lay morality: the 

orthodox positivist František Krejčí, who, through the elaboration of his positive ethics, pointed 

out that lay morality has its philosophical basis. 

Keywords: Tomáš G. Masaryk, positivism, religion, lay morality, The first Czechoslovak 

Republic, inductive method. 

 

Spoločensko-filozofická klíma počas prvej Československej republiky a jej vplyv na 

laickú morálku.  

So vznikom prvej Československej republiky a príchodom demokratického 

parlamentného zriadenia sa vtedajšia československá filozofická inteligencia ocitla 

v liberálnejšom prostredí, ktoré umožňovalo prístup rôznych filozofických prúdov a odvetví. 

Jeden z hlavných diskutovaných problémov po vzniku nového štátneho zriadenia bol spor, 

polemika o zavedení novej laickej morálky ako dominantnej výchovy na školách alebo naopak 

ponechaní náboženskej morálky. Pád konštitučnej monarchie dával priestor pre ďalší rozvoj 

vedeckého pozitivizmu, ktorý mal svoju tradíciu v českom prostredí už v minulom storočí 
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a výrazne zasahoval do laickej morálky.1 Pozitivizmus tak poskytol ideovú základňu pre laickú 

morálku, ktorá tvorila protipól náboženskej morálky. Laická morálka sa predovšetkým 

vyznačovala vedeckosťou, objektívnosťou a antiklerikalizmom, kým náboženská morálka 

presadzovala vopred určené pravdy, dogmy podľa ktorých sa riadil kresťanský človek 

v pozemskom živote a nepripúšťala iné možné alternatívy, prehodnocovanie, pluralitu názorov.  

V slovenskom prostredí sme nemali odchovanú filozofickú inteligenciu. Jednotliví 

autori, ktorí pôsobili na Univerzite Komenského po vzniku Filozofickej fakulty v roku 1921 

boli ovplyvnení českým prostredím, zvlášť Masarykom. Slovenská filozofická inteligencia sa 

ešte aj v tomto historickom období vyznačovala hlbokou receptívnosťou v oblasti filozofického 

myslenia. Z týchto dôvodov akceptovala český pozitivizmus bez kritického prehodnotenia vo 

svojich počiatkoch. Až neskôr v medzivojnovom období evidujeme autorov, ktorí vytvárajú 

samostatné filozofické koncepcie, avšak neustále čerpajú z pozitivistickej línie, a to aj po roku 

1948.2 V tomto ohľade je nutné zdôrazniť, že pozitivizmus bol jedným z dominantných 

filozofických smerov v Československu, ktorý už mal svojich prívržencov v predchádzajúcom 

období. Počas prvej Československej republiky sa jeho popularita v československom prostredí 

pomaly vytrácala, pretože do popredia sa začali dostávať aj iné filozofické smery, ktoré 

z pozitivistickej tradície buď čerpali, alebo k pozitivizmu vytvorili tzv. filozofickú opozíciu, 

v podobe idealistických smerov.3 Po roku 1918 tak zaznamenávame v Československu 

filozofický pluralizmus. Tradičný pozitivizmus z 19. storočia sa u vybraných autorov počas 

trvania prvej Československej republiky zdal prekonaný. Avšak v tomto kontexte je nutné 

zdôrazniť, že napriek rozmanitosti filozofických smerov prevládala medzi filozofickými 

mysliteľmi základná polemika. A síce: uznať oblasť transcendentna, Boha či prvotných príčin 

(charakteristické pre idealistov), alebo naopak vyvrátiť špekulatívne otázky a s nimi aj potrebu 

cirkevného vyučovania na školách (scientické pozitivistické stanovisko).  

Ako sa neskôr preukázalo ani striktní predstavitelia pozitivizmu nedokázali úplne 

poprieť, vynechať metafyzické stanoviská zo svojich koncepcií a pokúšali sa uplatniť zmierlivý 

prístup napriek tomu, že ich východisková pozícia bola vedecká (napr. Josef Tvrdý 1877–

1942).  

Evidujeme tak kritiku tradičného pozitivizmu u vybraných československých autorov, 

ktorí odmietli prenechať pozitivizmu len popisnú, faktografickú úlohu v procese vysvetľovania 

javov, človeka. Napriek tejto skutočnosti si dovolíme tvrdiť, že František Krejčí (1858–1934), 

ktorý je hlavným predstaviteľom ortodoxného pozitivizmu, predstavujúc tzv. starú školu 

pozitivistického myslenia v československom prostredí, predložil filozofické základy laickej 

morálky počas prvej Československej republiky. Z tohto dôvodu mu v príspevku venujeme 

osobitnú pozornosť, aj napriek tomu, že jeho ortodoxný pozitivizmus počas trvania prvej 

Československej republiky bol u niektorých autorov prekonaný. Jeho filozofické základy 

podporujúc pozitivizmus v oblasti laickej morálky však vytvorili základ pre ďalšiu filozofickú 

diskusiu pre nasledujúce generácie filozofických mysliteľov.  

Podobne je nutné objasniť filozofický vklad vedúceho vtedajšieho politického 

predstaviteľa Tomáša G. Masaryka (1850–1937) v rámci tejto problematiky, ktorý výrazne 

ovplyvnil aj dejiny filozofického myslenia skrze zahraničné impulzy do československého 

prostredia, pretože bol jeden z prvých predstaviteľov vtedajšieho obdobia, ktorý bol 

ovplyvnený pozitivizmom. Zároveň však jeho filozofické názory poskytli ideový základ pre 

                                                           
1 Laická morálka je archaický termín – znamená protipól tradičnej náboženskej morálky v školskom prostredí. 

V našom príspevku budeme používať túto terminológiu. V tomto momente sa jedná o svetské vyučovanie bez 

vplyvu cirkevnej moci. Laická morálka nereprezentuje neodbornosť, ale nekonfesijný, necirkevný prístup v oblasti 

morálky.  
2 Príkladom môže byť pravdepodobne najznámejšia osobnosť scientickej línie v slovenskom prostredí Igor 

Hrušovský (1907–1978). 
3 Štrukturalizmus, katolícka a protestantská filozofia, fenomenológia, marxizmus, idealizmus, neskôr 

neopozitivizmus. 
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pozitivisticky ladených autorov, tak ako aj náboženských (idealistických), čo je v tomto 

momente unikátne a v našom československom prostredí pravdepodobne ojedinelé.  

 

Masarykov vnútorný rozpor náboženstva a vedeckého života je inšpiráciou pre 

pozitivistov i idealistických filozofov  

Masaryk je filozofom, mysliteľom krízy a reaguje na aktuálne spoločenské dianie. Toto 

je základná priam notoricky známa všeobecná definícia Masarykovej úlohy v spoločnosti 

z hľadiska historicko-filozofického pôsobenia. Pre náš príspevok je táto definícia určite 

východiskovou pozíciou, a to z nasledujúceho dôvodu, ktorý sa pokúsime v krátkosti zhrnúť a 

opísať v tejto časti.  

Masaryk si nemohol nepovšimnúť náboženskú krízu doby, ktorá súvisela s rozmachom 

vedy, techniky a bytostne sa ho dotýkala. Spor náboženskej a laickej morálky počas prvej 

Československej republiky má svoju dejinnú postupnosť a súvisí s celkovým spoločenským 

dianím, ktoré zaznamenávane od racionalizácie človeka v novovekom svete. Tento spor mal 

taktiež ideový a východiskový predpoklad, ktorý pravdepodobne súvisí aj s Masarykom. Počas 

prvej Československej republiky sme mohli evidovať snahu o odlúčenie cirkvi od štátu, ktorá 

v konečnom dôsledku úspešná nebola, ale ponúkla priestor na diskusiu v rámci uplatnenia 

laickej alebo náboženskej morálky. V neposlednom rade Masaryk bol vedúcou osobnosťou 

vtedajšieho obdobia, ktorá pôsobila najmä v politickej sfére, presadzovala moderné 

náboženstvo: obrodu cirkevného hierachizovaného zjaveného náboženstva. Svoje filozofické 

koncepcie sa pokúšal uplatniť aj v praxi, čím by nadväzoval na český „humanitný ideál“ od čias 

Jána Husa, ktorý predstavil vo svojom diele Česká otázka (1895). Jeho moderné náboženstvo 

však v sebe nieslo isté rozpory, z ktorých čerpali popredné filozofické osobnosti vtedajšej doby, 

a to na poli pozitivistickej vedeckej línie, ale i náboženskej, idealistickej.  

Je na zváženie, či jednotliví československí filozofi prijímali vybrané impulzy pre svoje 

smery od Masaryka z rešpektu k Masarykovej glorifikovanej osobnosti alebo nedokázali 

správne uchopiť jeho vnútorný rozpor, čím by sme mohli konštatovať to, že nesprávne 

interpretovali celú jeho filozofickú koncepciu v období prvej Československej republiky.4 

Prikláňame sa k možnosti mohutnosti Masarykovho diela a zároveň jeho autority. Táto 

kombinácia faktorov bola pre jednotlivých autorov pravdepodobne smerodajná.  

Keďže príspevok opisuje Masaryka ako východiskovú osobnosť v oblasti náboženskej 

a pozitivistickej línie, dovolíme si upozorniť na to, v akej životnej kríze sa Masaryk ocitol, 

a z akých dôvodov predstavuje problematické zaradenie v oblasti filozofických smerov. Touto 

demonštráciou Masaryka predpokladáme to, že v takejto životnej kríze, ktorá predstavovala 

rozpor medzi vedeckým a náboženským svetom sa Masaryk neocitol sám, ale ocitla sa s ním 

celá spoločnosť, ako to on sám dokladuje v jeho sociologickom spise Sebevražda (1881).  

Novoveké obdobie je charakteristické podmaňovaným si prírodných javov v prospech 

človeka. Známa téza: „panský pomer človeka k prírode“ dodávala človeku silu prispôsobovať 

si prírodu podľa svojich potrieb. Prírodné vedy, technika sa dostali značne do popredia 

oslabením cirkevnej moci v dôsledku Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá načrtla odluku cirkvi 

od štátu. Jednotliví filozofickí autori postupne vo svojich dielach začali kritizovať cirkev 

a prehodnocovať kresťanské hodnoty. Veda a technika bola v popredí pred náboženstvom. 

Duchovnosť človeka absentovala. Masaryk tento spoločenský jav hodnotil ako „polovičatosť 

                                                           
4 Je nutné spomenúť pokračovateľa Masaryka Jána Patočku, pre ktorého sa Masaryk stal celoživotným 

problémom. Zaoberal sa ním už počas obdobia prvej Československej republiky. Konkrétne v roku 1936, neskôr 

v roku 1946. Celé Patočkove smerovanie sa venuje problematike Masarykovej krízy a jej opisu, premýšľaniu. Je 

jedným z prvých filozofov, ktorý Masarykovu filozofiu preberal kriticky. Ďalší nasledovatelia Masaryka sú: 

Emanuel Rádl, Josef Lukl Hromádka, ktorí však reprezentujú náboženskú protestanskú líniu, kým Patočka spadá 

do oblasti fenomenológie.  
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človeka“5, ktorý bez náboženskej zložky je neharmonický, neúplný. On sám sa v tejto situácií 

ocitol ako vedec, ktorý mal neustále potrebu overiť si fakty prostredníctvom empirickej 

skúsenosti. Túto skutočnosť dokázal uplatniť aj v praxi, a to najmä v spoločensko-kultúrnom 

dianí.6 Jeho hlavným vnútorným sporom, ktorý pravdepodobne nikdy Masaryk úplne 

neprekonal bolo zmierenie sa s pozitivistickým vedeckým stanoviskom (z ktorého čerpal, a ako 

jeden z prvých ho priniesol do českého prostredia) a náboženským životom veriaceho človeka. 

Masarykov koncept moderného poňatia náboženstva má svojský charakter a spadá do oblasti 

filozofie náboženstva. Pre nás je však smerodajné upozorniť na jeho vnútorný rozpor, ktorý sa 

Masaryk pokúšal vyriešiť a eliminovať vo svojom živote, pretože si uvedomoval, že vývoj vedy 

nie je možné zastaviť, ale zároveň nebol ochotný sa vzdať náboženského života, ktorý mal byť 

však na rozdiel od platnej cirkevnej vierouky úprimný, mravný bez podpory zjavených právd. 

Masaryk tak násilne zlúčil pozitivizmus a náboženstvo, kedy hovoríme v jeho „modernom 

náboženstve“ o dvoch zložkách: o „objektívnej Prozreteľnosti“, ktorá určuje naše smerovanie, 

má istý plán a „subjektívnej zložke“ vnútornom prežívaní, ktorá by mala byť nezávislá od 

Prozreteľnosti. Ako však môže byť naše prežívanie nezávislé, ak Prozreteľnosť určuje náš osud 

a má istý plán? Toto je rozpor, ktorý Masaryk nikdy neprekonal.  

Slovenský filozof Svätopluk Štúr (1901–1981), ktorý bol pokračovateľom Masaryka sa 

vyjadril o jeho náboženstve tak, že na neho musíme nahliadať dobovo. Vnútorný rozpor, ktorý 

Masaryk sám so sebou viedol a viedla celá vtedajšia spoločnosť, bola odrazom problematiky 

doby, kedy sa náboženstvo ocitlo v kríze a nespĺňalo rovnaké požiadavky, ako to bolo 

v predchádzajúcom stredovekom období. Ak by Masaryk bol generačne mladší, 

pravdepodobne by jeho filozofia náboženstva skĺzla do etickej roviny.7  

Pre náš príspevok bolo nutné objasniť túto historicko-filozofickú skutočnosť, aby sme 

uchopili Masarykov vnútorný rozpor, ktorý je odrazom spoločenskej klímy na prelome 19. a 20. 

storočia. Spor laickej a náboženskej morálky je dôkazom postupného odcirkevňovania 

v prospech vedeckosti. Tento trend je prítomný aj v súčasnom období.  

Jednotliví pozitivistickí autori v československom prostredí sa neboli ochotní vzdať 

metafyzických možno náboženských, idealistických základov, čím prekročili tradičný 

ortodoxný český pozitivizmus z 19. storočia postavený na pozitivizme Augusta Comta (1798–

1857). Veda prinášala výzvu pre človeka, ale robila ho neúplným. Masaryk je tak zvádzajúcim 

typom autora, filozofa, ku ktorému sa prikláňali aj pozitivisti i náboženská, idealistická filozofia 

z prostého dôvodu: Masaryk bol vedúcou poprednou politickou osobnosťou doby, no zároveň 

bol aj filozofickou autoritou, (okrem výnimky novotomistických filozofov, ktorí odmietali jeho 

moderný koncept náboženstva najmä v slovenskom prostredí aj vďaka silno presadzovanej 

slovenskej autonómií v neprospech idey čechoslovakizmu), ktorá pôsobila na filozofov, ktorí 

sa prikláňali buď k pozitivizmu, etickému mravnému ideálu s podporou humanity v jeho tvorbe 

alebo reorganizácií a prehodnoteniu náboženstva. Z Masaryka si vybrali to, čo bolo pre nich 

vhodné a určujúce v ich tvorbe.  

Karel Skalický toto rozdelenie kategorizuje na Masarykovu ľavicu – pozitivistov 

a Masarykovu pravicu – náboženských mysliteľov. Táto skutočnosť charakterizuje „podvojnosť 

a mohutnosť“ Masarykovho vplyvu na filozofov vtedajšieho obdobia.8  

                                                           
5 MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem spoločenským moderní osvěty. Praha : Masarykův 

ústav, 2002, s. 76.  
6 Jeho kriticizmus a uplatnenie vedeckého stanoviska sa odrazilo v známych sporoch, ktoré sám Masaryk aktívne 

vyvolal: spor o zmysel českých dejín (známy aj ako česká otázka), spor o pravosť českých Rukopisov, či 

antisemitistická kauza Hilsneriáda.  
7 ŠTÚR, Svätopluk. Rozprava o živote. Spisy filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave č. XXXIII, 

1946, s. 125-132.  
8 SKALICKÝ, Karel. První stoupenci a odpůrci Masarykova realizmu. In Hledání české filosofie Erazim Kohák. 

Zost. E. Kohák, J, Trnka. Praha : Filosofický ústav Akademie věd, Filosofický časopis, mimořádne číslo, 2012, 

s. 35-49.  
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Masaryk ako národný buditeľ upozorňoval predovšetkým „na hlbokú duševnú 

mravnosť“, ktorá však nie je spätá s cirkevnou hierarchiou, mocou. Z tohto dôvodu presadzoval 

svetské vyučovanie na školách. Náboženstvo sa v tomto momente stáva pre Masaryka 

„súkromnou záležitosťou“, hlbokou autentickou vierou, na ktorú upozorňoval Masaryk 

v českých dejinách od čias Jana Husa. Rovnakým smerom sa uberal aj spolupracovník 

Masaryka František Drtina (1861–1925), pre ktorého bola Masarykova filozofická koncepcia 

inšpiráciou.9 

Emanuel Rádl (1873–1942), pokračovateľ Masaryka v náboženskej línií bol zástancom 

náboženskej výchovy a predstavil ideológiu vtedajšej modernej československej školy ako 

pozitivistickú, pričom sa v značnej miere označovala za „pokrokové hnutie“. V diele Revise 

pokrokových ideálů v národní škole (1928) rozvíja toto tvrdenie a zároveň predstavuje 

popredných pozitivistických autorov vtedajšej doby: ,,Pozitivismus zdůrazňuje smyslový svět, 

má odpor k absolutním hodnotám, neuznává náboženství, staví na vývojové ideologii. Učitelství 

bylo touto ideologií odchováno, ve jménu pozitivismu se vedl boj, šířily se ideály volné školy i 

laické morálky. Učitelství je dnes ve své praxi pozitivistické. Prof. Frant. Krejčí, Frant,. Drtina, 

J. S. Machar a z některé části i Masaryk byly průkopníky pozitivistického myšlení, avšak 

Masaryk v tom viděl překážky a upozorňoval na to.“10  

Prekážky, ktoré mal Rádl na mysli, sme si vyznačili vyššie: nedostatočnosť vedeckého 

života, ktoré z človeka robí v masarykovskom termíne len „polovičatú“ bytosť.  

 

Učebnice a príručky s prírodovedným smerovaním v oblasti humanitných vied  

Odcirkevňovanie a presadzovanie vedeckosti v prospech prírodných vied sa uplatnilo aj 

v podobe vydávania učebníc a príručiek, a to aj v slovenskom prostredí. Ako príklad uvádzame 

príručku pre učiteľov od Jura Hronca (1881–1959) Vyučovanie a vyučovacia osobnosť na 

základe prírodovedeckých zákonov (1923). Hroncov titul predostrel výchovný proces len na 

základe overiteľných, preukázateľných skúsenosti a faktov, zahrňujúcich najmä oblasť 

prírodovedy. Zároveň sa pokúšal riešiť humanitné problémy na základe prírodných zákonov. 

Zároveň by sme chceli upozorniť na učebnice filozofie Albíny Dratvovej (1892–1969): Úvod 

do filosofie (1928) a Filozofia pre najvyššiu triedu stredných škôl (1933), ktoré nezahrnuli do 

vedeckých filozofických disciplín metafyziku. Dratvovej učebnica dávala do popredia 

predovšetkým prírodné vedy. Obidvaja títo autori boli prírodovedného zamerania, Hronec bol 

matematik, Dratvová logička, žiačka Františka Krejčího.  

Schválením Malého školského zákona z roku 1922 sa zaviedol do učebných osnov pre 

základné školy predmet „občianska náuka so zreteľom na domovinu a vlasť“, ktorá́ dala priestor 

k rozvoju laickej morálky založenej na vede, humanite, vlastenectve.11 Malý školský zákon 

(1922) je dôkazom uplatnenia praktickej roviny laickej morálky, ktorá bola doposiaľ 

diskutovaná len na teoretickej úrovni. Malý školský zákon tak dal do popredia svetské 

vyučovanie.  

                                                           
9 František Drtina v Ideáloch výchovy (1900) zastával stanovisko, že v 20. storočí sa objavuje nová humanitná 

osobnosť, ktorá je spojením toho najlepšieho, čo sa zachovalo v ľudských dejinách. Je to spojenie naturalistickej 

a supernaturalistickej osobnosti. V tomto momente František Drtina vidí východisko obrody kresťanského ideálu 

v podobe učenia ,,lásky k blížnemu“. Samotné náboženstvo však chápe skôr panteisticky a vo svojej filozofii by 

sme ho zaradili k pozitivizmu, napriek jeho snahe prekonať pozitivistický agnosticizmus. Podobnú myšlienku 

zastával aj Tomáš. G. Masaryk. To najlepšie, čo sme si mohli ponechať z kresťanstva je láska a humanita. Moderná 

mravnosť je humanitou. Citu však vždy musíme svietiť rozumom. MASARYK, Tomáš Garrigue. Humanita a stát. 

In Naše doba, revue pro vědu, umění a život sociální, 1926, roč. 33, č. 10, s. 612.  
10 RÁDL, Emanuel. Revise pokrokových ideálů v národní škole. Praha : YMCA, 1923, s. 6-7.  
11 Zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 226, ktorým sa menia a doplňujú zákony a obecných a občianskych školách 

(Malý školský zákon). [online]. 1922 [cit. 10.11.2020] Dostupné na internete: 

http://www.msap.sk/images/stories/publikacie/1922.pdf. Vykonávacie nariadenie z 4.8.1923 uznalo, že sa 

Občianska náuka so zreteľom na domovinu a vlasť vyučovala dvakrát do týždňa. Podľa §5 ods. 3 sa žiaci bez 

vyznania nemuseli povinne zúčastniť náboženstva.  

http://www.msap.sk/images/stories/publikacie/1922.pdf
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Pozitivizmus ako opozícia voči náboženstvu: prirodzená konkurencia? 

,,Náboženství, metafyzické spekulace jsou vymezeny pro lidi, kteří mají sklony ke 

spekulacím a zvědavosti poznávat prvotní příčiny a podstatu věci. Skutečná, přirozená je 

filozofická morálka založená na vědě, prostřednictvím induktivní metody s důrazem na 

humanitní ideál, který člověka neomezuje v náboženské dogmatice, ale dává prostor pro 

svobodné myšlení.“12 Takéto znenia boli príznačné pre rétoriku laickej morálky a jej 

vyznávačov. Táto vyššie predostretá definícia obsahuje základné črty laickej morálky, ktoré si 

predstavíme nižšie v tejto časti. 

 Základnou charakteristikou, ktorou sa vyznačovala laická morálka bolo odmietnutie 

náboženských zjavených právd, presadzovanie induktívnej metódy a uplatnenie humanitného 

princípu. Tieto atribúty tvorili ostrú opozíciu voči náboženskej morálke. Následne sa ich 

pokúsime priblížiť.  

Náš príspevok je poukázaním na ohraničenosť pozitivistického myslenia, no zároveň 

predstavuje odlišné princípy, ktoré boli v školských cirkevných inštitúciách všeobecne 

prijímané. Vplyv pozitivizmu na laickú morálku však prispel odlišným pohľadom na výchovu 

v spoločnosti ako doposiaľ prijímaný kresťanský ideál. Príspevok sa teda nesnaží bagatelizovať 

potrebu vnútorného života, kladenia si jeho zmyslu. Naopak poukazujeme na nedostatočnosť 

vnímania sveta z hľadiska pozitivizmu, ktorý dáva do popredia faktickosť, objektívnosť 

a komparáciu vopred stanovených javov, ktoré sa zjavili a nemajú žiadnu príčinu. Príspevok 

taktiež neopisuje konečný výsledok sporu, ale upozorňuje len na hlavné vybrané problémy, 

ktoré sa objavujú práve vo filozofickej rovine.  

Navonok sa môže zdať, že pozitivisti ostro kritizovali katolicizmus, ale v konečnom 

dôsledku ich snaha smerovala k radikálnemu nesúhlasu so všetkými náboženstvami a vierou, 

ktorá by mohla zabrániť v šírení laickej morálky. Podobne chceme zdôrazniť, že pozitivizmus 

odmietal akékoľvek zjavené náboženstvo, ktoré by bolo v odpore s rozumom (v tomto smere 

je táto analógia príslušná k rétorike Masaryka, ktorý odmietal taktiež všetky zjavené 

náboženstvá). Laická morálka uznávala pluralitu názorov a opierala sa o objektívnosť 

vedeckého bádania. Náboženstvo neponúkalo jeden ucelený názor, ktorý by bol všeobecne 

platný pre všetkých. Argument bol jasný: neexistuje na svete len jedno náboženstvo. Je ich 

nekončené množstvo, zatiaľ čo vedecké zákony a zákony prírody sú len jedny.13  

 Prvotným záujmom niektorých pozitivistov počas prvej Československej republiky 

bola eliminácia cirkevných autorít z predchádzajúceho monarchistického zriadenia v záujme 

demokracie, vlastenectva a slobodného moderného myslenia. Stredobodom pozornosti 

pozitivistov bolo presadzovanie, vytvorenie neohraničeného uvažovania len na základe 

humanity a vedeckého princípu, ktorý by nebol podriadený cirkevným dogmám. Uplatniť tento 

princíp do praxe sa mal prostredníctvom zásadnej zmeny vo výchove, a to „prijatím laickej 

morálky“, ktorá by sa následne akceptovala celoplošne. Spomínaná laická morálka sa v školách 

mohla šíriť prostredníctvom nami vyššie spomínaného zavedeného predmetu občianskej náuky 

so zreteľom na domovinu a vlasť. 

                                                           
12 Takéto tvrdenie vzniesol Inocenc Arnošt Bláha, ktorý napísal kritické poznámky k dielu E. Rádla Revise 

pokrokových ideálů v národní škole (1923), kde E. Rádl obhajoval potrebu ponechania náboženstva v školskom 

prostredí. BLÁHA, Inocenc Arnošt: O laický základ mravnej výchovy. Kritické poznámky k Rádlově brožure 

,,Revise pokrokových ideálů v národní škole“. Brno : Nákladem Ústředního spolku jednoty učitelských na Moravě, 

1929, s. 53.  
13 I. A. Bláha tvrdil, že mravnosť nie je možné dosiahnuť skrze memorovanie a výklad. Osvojenie mravnosti je 

možné v rámci neustáleho opakovania, praktizovania a prežívania. Tí, ktorí obhajujú potrebu náboženstva sa 

prikláňajú ku teoretickým poznatkom, k nadprirodzenému svetu. Laická morálka je morálkou ľudskou a je 

podmienená mnohými faktormi biologického, psychologického a sociologického rázu. Mravnosť je produktom 

ľudského vývoja. Nie je vopred daná. Napriek týmto skutočnostiam existuje podľa I. A. Bláhu základná ľudská 

potreba človeka vyriešiť svoj vzťah k nekonečnu. BLÁHA, Inocenc Arnošt.: O laický základ mravnej výchovy..., 

s. 8, 22, 28.  
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Dovolíme si taktiež upozorniť na pojem humanity ako zásadného pojmu pre laickú 

morálku, ktorý z hľadiska filozofickej terminológie je skutočne zložitým pojmom, pretože 

v dejinách filozofického myslenia reprezentoval niekoľko interpretácií vďaka vyznávačom 

rozličných filozofických smerov. Z tohto dôvodu to môže byť zavádzajúci termín. Humanita je 

filozofický termín, ktorý v československom prostredí je dominantný prevažne v Masarykovej 

filozofii. Humanita bola pomyselná niť v českých dejinách v rámci Masarykovej koncepcie 

filozofie dejín, ktorá symbolizovala autentickú mravnosť človeka od čias Jána Husa 

a prejavovala sa napr. skrze dejinné osobnosti. Podobne je možné tento pojem vysvetliť na 

kresťanskom základe ,,lásky k blížnemu“ od čias Ježiša Krista. Pre laickú morálku však tento 

pojem reprezentoval predovšetkým človečenstvo ako také a jeho mravnú, sociálnu aktivitu.  

Pozitivizmus bol presvedčený, že len prostredníctvom empirickej skúsenosti 

a porovnávania dokážeme poznávať javy, ktoré triedime do príslušných vied. V tomto mu mal 

napomáhať myšlienkový „induktívny postup“14, ktorý bol v opozícií deduktívnemu 

myšlienkovému postupu, charakteristický pre náboženstvo.  

Podľa Jana Wasserbauera doposiaľ najväčšia chyba v prístupe morálky bolo využitie 

nesprávnej metódy. Namiesto „induktívnej metódy“15, ktorá je príznačná pre všetkých 

pozitivistických autorov bola uplatnená dedukcia. Induktívny myšlienkový postup vychádzal 

z jednotlivca, komparáciou názorov sa jednotlivé názory zhodnotili, a tak vznikol všeobecný 

zákon pre všetkých. „Prostredníctvom induktívnej metódy dospejeme k mravnému zákonu“, 

pretože v množstve prípadov nájdeme niečo spoločné, isté, a to generalizujeme. Takýmto 

spôsobom sa v školskom kolektíve dokážu formulovať mravné zákony, ktoré si žiaci vyvodili 

z hľadiska humanity a svojej prirodzenosti bez ohľadu na teologické dogmy. Takto vynájdený 

morálny zákon sa žiakom hlboko vryje do pamäte, pretože ho objavili sami prirodzenou cestou. 

Dedukcia v oblasti náboženskej morálky ponúkala vopred stanovené pravdy (napr. v podobe 

Božích prikázaní), podľa ktorých sa človek riadil.  

Pozitivizmus sa zameral na pozemské javy overiteľné empirickou skúsenosťou. Oblasť 

prírodovedy tak bolo možné uplatniť aj na sociálne zákony spoločnosti. V tomto momente nie 

je nutné sa zaoberať z hľadiska pozitivizmu prvými príčinami, oblasťou presahujúcou naše 

poznanie, pretože kľúčové je to, čo sa deje v tomto pozemskom živote tu a teraz. Preto 

pozitivizmus zo svojich úvah vynechával metafyzické, náboženské predstavy. Laická morálka 

s ideovým základom pozitivizmu predstavovala symbol novej éry vedy, demokracie, rozumu, 

objektívnosti a odosobnenia od zjaveného náboženstva.  

Laická morálka s podporou ideového základu pozitivizmu vytvorila opozíciu voči 

laickej morálke. Bola to prirodzená konkurencia vedeckosti a viery, ktorá bola výsledkom 

dejinného vývoja započatého v novovekom racionalistickom myslení. Pozitivizmus prispel 

svojim myšlienkovým východiskom k podpore ideového pluralizmu, ktorý sa stal nóvom 

v priestore prvej Československej republiky a bol charakteristický pre celé 20. storočie 

v oblasti filozofického myslenia.  

V nasledujúcich riadkoch predstavíme popredného predstaviteľa pozitivizmu, ktorý bol 

hlavným iniciátorom presadzovania laickej morálky v československom priestore skrze 

pozitívnu etiku: Františka Krejčího.  

 

                                                           
14 Indukcia je myšlienkovo logický postup, ktorý prechádza od jedinečného k všeobecným tvrdeniam a je typický 

pre vedecké myslenie. V období vrcholného stredoveku v anglosaskom prostredí bola na Oxforde vytvorená 

fakulta prírodných vied, ktorá ovplyvňovala zásadným spôsobom aj teologickú fakultu, kedy aj niektorí stredovekí 

filozofi sa prikláňali k vedeckosti napriek ich náboženskému zameraniu. Metóda indukcie je príznačná pre 

empirickú filozofiu. Neskôr sa táto tradícia prejavila aj v pozitivizme. 
15 WASSERBAUER , Jan. Myšlenkové základy a praxe občanské náuky a výchovy s příklady památečních 

záznamu žáku vyššího stupně. Praha : Nákladem Vladimíra Orla v Praze XIII, 1925, s. 10.  
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Vytvorenie jednotného svetového názoru na svet skrze vedeckú mravnosť. Filozofický 

základ laickej výchovy v područí pozitivizmu 

Predstaviteľ ortodoxného pozitivizmu, ktorý odmietal akékoľvek metafyzické 

stanovisko, bol vyššie spomínaný František Krejčí, ktorý sa snažil zadefinovať a odôvodniť 

potrebu uplatnenia laickej morálky v spoločnosti. Bol zástancom laickej morálky 

a nenáboženského „etického ideálu“, ktorý sa zakladal na humanite.16 Tie myšlienky 

reflektoval v prednáške Filosofické základy mravní výchovy (1920),17 neskôr v diele Positivní 

etika (1922) po vytvorení demokracie.18 Pred vydaním týchto diel však zostavil svoje prvé 

etické stanoviská na „mravouke prirodzeného pôvodu“ v publikácii Svoboda vůle a mravnosť 

(1907).19  

 Krejčí obhajoval laickú morálku vďaka jej „filozofickému základu“. Podľa Krejčího 

prirodzená mravná laická výchova môže byť v súlade s platnými školskými zákonmi správne 

vyučovaná len vtedy, ak bude odstránená práve náboženská. Mravná výchova na laickej škole 

by mala byť založená na „pozitívnej etike“. Náboženská morálka a filozofická morálka sa 

vylučovali, pretože náboženská v sebe niesla ako hlavného morálneho zástupcu všetkých 

zákonov absolútneho Boha, ktorý ustanovil pravidlá, ktoré sú delené do dvoch kategórií dobra 

a zla. Neexistuje bez náboženského ideového podkladu – nesmrteľnosti, duše, abstrakcie, ktorú 

nevieme uchopiť zmyslami, a doposiaľ nebola nikomu známa. Ak by naďalej bola v školách 

dominantná náboženská výchova, tá filozofická by bola zbytočná. Náboženská výchova sa 

zakladá na ideovom podklade nesmrteľnosti duše a predstavy nadprirodzena. Primárnym 

cieľom pozitívnej etiky podľa Krejčího bolo dokázať, že mravný človek môže byť naozaj 

mravný aj bez náboženskej morálky. „Mravní je člověk takový, jaký byti má“, a to sa predsa 

usilujú aj vyznávači náboženskej morálky. Mravnosť je podľa Krejčího možná aj bez 

náboženstva a je všeobecne platná pre všetkých.20  

V prirodzenej morálke išlo o „otvorenú konečnosť“, zákony, ktoré môžeme neustále 

pretvárať a meniť podľa aktuálnej situácie. Nie je možné zastaviť vývoj, podobne ako 

nemôžeme zastaviť vývoj myslenia. Povinnosťou každého mysliaceho človeka bolo prispievať 

prostredníctvom laickej morálky do tohto vývoja, ináč sa sám stane jeho prekážkou. „Aktivita 

človeka“ bolo jednou z kľúčových bodov laickej morálky, pretože samotná existencia človeka 

v štáte nestačí. Laická morálka presadzovala morálku, ktorá nemá vopred skúsenostný 

charakter.  

Pozitivizmu neprekážalo, že vedy nie sú so svojou prácou úplne hotové. K budovaniu 

uceleného jednotného svetového názoru na svet, ktorý zahŕňal aj otázky filozofické, s tým je už 

veda hotová. Oblasť transcendentna, absolútno, ríšu vecí o sebe človek nepotreboval poznať. 

                                                           
16 Z T. G. Masaryka a jeho poňatia humanity v podobe kresťanského učenia vychádzali nábožensky orientovaní 

filozofi, ktorí vyznávali protestantizmus (E. Rádl, J. B. Kozák, J. L. Hromádka) i pozitivisticky orientovaní 

myslitelia ako bol práve F. Krejčí, ale aj žiak F. Krejčího J. Tvrdý i B. Zbořil). Humanitný ideál bol teda vrcholom 

mravnej dokonalosti aj v náboženskej i vedeckej oblasti. Podobným smerom sa uberal aj František Václav Krejčí, 

ktorý mal radikálnejší pohľad na náboženstvo ako jeho súčasníci. Moderný ideál človeka smeroval k monizmu – 

jednote hmoty a tela. Moderný človek sa prinavracia k humanite, pretože sa vracia sám k sebe. PAVLINCOVÁ, 

Helena – HORYNA, Břetislav. Filosofie náboženství, pokus o typologii. Brno : Masarykova univerzita, 1999, s. 

209, 214-215.  
17 Prednáška sa konala 24. januára 1920. Prednášky o mravnej výchove organizovalo hnutie Voľnej myšlienky 

a Svaz Učiteľstva Veľké Prahy Spoločnosti Pedagogického Musea v Prahe. Voľná myšlienka presadzovala 

antiklerikalizmus a jej hlavným predsedom bol F. Krejčí.  
18 V diele Positivní etika (1922) F. Krejčí vkladal silnú vieru v demokratický ideál a budúcnosť národa, ktorý bude 

založený na humanite. KREJČÍ, František. Positivní etika jakožto mravouka na základe přirozeném. Praha : Jan 

Laichter, 1922.  
19 Základom laickej morálky bola viera v rozum tzv. prirodzené náboženstvo, ktoré má svoje počiatky v deizme. 

Laická morálka odmietala zjavené náboženstvá. KOSÁK, Jos. Vznik Volné Myšlenky medzinárodní a jeji cíle. In 

Volná myšlenka, 1913, roč. 9, č. 1, s. 1-6.  
20 KREJČÍ, František. Filosofické základy mravní výchovy. Zábřez : Nákladem KMV, 1920, s. 5-17.  
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Človek nutne nemusel vedieť prečo sa ocitol na pozemskom svete. Podľa Krejčího sa máme 

orientovať v tejto problematike nasledovne: ,,Člověk nechce vědět, co nemůže, a orientuje se 

v životě podle toho, co ví, co může vědět. A to je nejmoudřejší filosofie, jaká vůbec může být, 

vybudovaná více na našem nevědení než na našem vědení.“21  

Pozitívna etika podľa Krejčího stavala na rozumnosti, vedeckosti, preverovaní názorov 

a teórií. Zároveň nezasahovala do duševnej oblasti človeka. Náboženstvo malo zostávať len 

v „súkromnej oblasti človeka“. Pozitívna etika si nedovolila vysloviť taký predpoklad ako 

náboženstvo: ak nedodržiavaš pravidlá náboženskej morálky, nemôžeš byť mravný, ak neveríš 

v nesmrteľnosť nemôžeš byť mravný. Pozitívna etika stavala mravnosť nad všetky náboženstvá 

a filozofické smery, ktoré majú potrebu špekulovať o podstate súcna. Pozitívna etika však 

odmietala byť len filozofiou, chce byť vedou, ktorá by bola uplatňovaná nielen v teoretickej 

rovine, ale i praktickej.22  

Je potrebná ilúzia pekla a neba? Je potrebné diferencovať dušu na smrteľnú 

a nesmrteľnú? F. Krejčí odpovedal na túto otázku jasne. Ak človek konal počas celého života 

mravne podľa hlasu svedomia do nejakého neba sa predsa len dostať musí. F. Krejčí interpretuje 

túto problematiku nasledovným spôsobom: ,,A když tu nesmrtelnou dušičku nemá, nemají 

k němu přístupu ti, co hausírují s nebeským královstvím a peklem, má od nich pokoj. A co po 

smrti? Nu jestliže tady na světě žil mravně a čestně – do nějakého nebe se musí dostat.“23 

Pozitivista nepotreboval žiadneho osobného Boha, pretože mal svojho boha 

neosobného, ktorý je vyšší pojmovo najdokonalejší. Pozitivista sa modlil k bohu, ktorý 

predstavuje myšlienku na večnosť a nekonečnosť neznámej prapríčiny.24 Vedecká filozofia 

a vedecký názor na svet dokázal naplniť všetky potreby človeka bez toho, aby sme sa utiekali 

k nadprirodzenu. Pozitivizmus sa stáva náboženstvom skrze „nepoznateľného transcendentna“. 

Krejčí predpokladal, že všetko musí mať nejakú príčinu. Prvá a posledná príčina je obsiahnutá 

v trancendentne, kde sa nemáme možnosť dostať ani empiricky ani racionálne. Prvú a poslednú 

príčinu nedokážeme poznať. Aby sme si však vytvorili jednotný svetový názor, nie je nutné 

poznať túto oblasť.  

Laická škola by mala byť podľa F. Krejčího založená na pozitivistickej etike, ktorej 

výhodou bolo nasledovné: žiak sa mohol k pozitivistickej etike pripojiť napriek tomu, že 

z domu si priniesol práve náboženskú výchovu. Je pravdepodobné, že počas svetskej výchovy 

sa dostal do sporu viery a rozumu a je len na danom žiakovi, či v budúcnosti uzná stratu viery 

za pravdu, vedecky postavenú na pevných filozofických základoch.25 

Za Boha sa nemožno schovávať večne. Svetské vyučovanie nabádalo žiakov k mysleniu 

a slobode, ktoré chýbalo v náboženskej mravouke.26 Náboženstvo nemuselo byť stálym 

elementom v živote človeka. Viera môže byť kolísavá, podobne ako aj náboženské predstavy. 

Napriek absolútnosti Boha nemusí byť v našom živote konečná. Vierou sa môžeme nechať 

znechutiť, zmeniť ju alebo pochybovať o nej. Otrasená viera môže podlomiť i spoločnosť 

a spôsobiť tak rozvrat, ktorý sa v pozitívnej mravouke stať nemohol.27 

Dovolíme si predstaviť ešte jednu filozofickú osobnosť, ktorá vystupuje ešte ostrejšie 

k náboženstvu ako František Krejči, a to menovec Krejčího František Václav Krejčí (1867-

1941). Podľa F. V. Krejčího v diele Světový názor náboženský a moderní (1914) vzdelaní ľudia 

                                                           
21 KREJČÍ, F. Filosofické základy mravní výchovy..., s. 28-29. 
22 KREJČÍ, F. Filosofické základy mravní výchovy..., s.18-26. 
23 KREJČÍ, F. Filosofické základy mravní výchovy..., s. 29.  
24 KREJČÍ, F. Filosofické základy mravní výchovy..., s. 30; F. Krejčí v diele O filosofii přítomnosti (1904) 

vyjadruje panteistické úvahy o svete, ktoré smerujú k humanite. Človek by mal predovšetkým hľadať blaho na 

tomto svete, prostredníctvom lásky. Nepotrebuje Boha ako záruku istej nesmrteľnosti, pretože sa stane „občanem 

královstva božího na zemi“. KREJČI, František. O filosofii přitomnosti. Praha : Jan Laichter, 1904, s. 449-450.  
25 KREJČÍ, F. Filosofické základy mravní výchovy..., s. 30.  
26 Pozn. autora: mravouka je dobové označenie pre etiku 
27 KREJČI, F. O filosofii přitomnosti..., s. 267-269.  
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mali poznávať stabilitu tohto sveta a nie naopak nezmyselné divy a zázraky. Absolútne dogmy 

F. V. Krejčí nahrádza relatívnym, pretože sme dokázali ako ľudstvo spoznať nezrovnalosti 

článkov viery a dogiem, ktoré sa s našim rozumom a zmyslovou skúsenosťou nezlučujú.28 

Základným východiskom pre moderného človeka malo byť poznanie, že máme len jeden svet 

a jeden život. Predchádzajúce tvrdenie reprezentovali monistické stanovisko. Naopak 

náboženská morálka uplatňovala dualistický princíp. Existuje svet večnosti a svet pozemský. 

Na tomto protiklade bol založený aj človek, ktorý sa skladá z duše a tela. Duša tiahne 

k večnému životu. Príroda je nečistá, skazená, pretože diabol v nej zápasí o nadvládu s Bohom. 

Monizmus, ktorý F. V. Krejčí predostiera hovorí však o jednom svete, jednej podstate, z ktorej 

všetko vzniká. Hovorí o nekonečnom vesmíre, ktorý je celistvý a jednotný. Moderný človek 

nepotrebuje čakať nadprirodzené zázraky, pretože k obrazu prírodovedy a jednotnému názoru 

dospelo ľudstvo samo.29 V tomto momente sa jedná o všeobecne predpokladaný názor, ktorý 

získame na základe vlastných skúseností o svete.  

 

Záver  

František Krejčí a František Václav Krejčí vystupovali ostro voči náboženskej 

dogmatike a priniesli vlastné mravné princípy, ktorými by sa mal moderný človek riadiť. 

František Krejčí prostredníctvom svojej pozitívnej etiky predostrel koncept laickej morálky, 

ktorá bola podporovaná pozitivizmom. Táto polemika, diskusia o preferovaní náboženskej 

alebo laickej morálky v spoločnosti je odrazom dobového myslenia, ktoré riešilo akútne 

následky rozmáhajúcej sa vedy a techniky, stratu duševného zmyslu človeka. Zároveň mala aj 

politický základ, ktorý predstavoval vymanenie sa spod nadvlády cirkevnej moci, ktorá bola 

spätá s politickou mocou počas vlády Habsburgovcov. Laická morálka tak predstavovala 

opozíciu, prirodzenú konkurenciu voči náboženskej morálke a teologickým dogmám. 

Symbolizovala dejinný vývoj a reagovala na aktuálnosť scientickej doby. Náboženstvo zaradila 

do súkromnej sféry človeka, podobne ako to z istej časti spravil Masaryk, ktorý bojoval so 

stratou duševného zmyslu a rozporom vedeckosti a viery.  
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VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA SLOVENSKU V ROKOCH 1948–1953 NA 

PRÍKLADE KOŠÍC 

 

Peter Pavonič  
Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

 

Abstrakt: Štátny režim, ktorý vládol v Československu v rokoch 1948–1989, sa rôznymi 

spôsobmi snažil ovplyvňovať náboženský život v krajine. Jedným z takých spôsobov bolo aj 

zasahovanie do procesu vyučovania náboženstva na školách. Po „Februárovom prevrate“ 

nastali zmeny v prihlasovaní žiakov na náboženstvo, zároveň sa režim pokúsil eliminovať vplyv 

kňazov na deti a mládež, s čím bolo spojené nahradzovanie kňazov laickými učiteľmi. Príspevok 

bude sledovať vývoj akcie „vyučovanie náboženstva“ v rokoch 1948–1953, teda v období 

tvrdého nastoľovania komunistického režimu, na príklade mesta Košice. Primárne bude 

vychádzať z podrobnej agendy, ktorú si viedli štátne orgány, s cieľom analyzovať, ako akcia 

v Košiciach prebiehala a ako tieto opatrenia zasiahli proces výučby náboženstva. 

Kľúčové slová: vyučovanie náboženstva, školstvo, proticirkevná politika, ateizmus, Košice. 

 

Abstract: The state regime, which ruled in Czechoslovakia from 1948 to 1989, tried in several 

ways to influence the religious life in the country. One such way was to interfere in the process 

of teaching religion in schools. After the "February coup", there were changes in the 

registration of students for religious classes, at the same time the regime tried to eliminate the 

influence of priests on children and youth, which was associated with the replacement of priests 

by lay teachers. The article will follow the development of the event "teaching religion" in the 

years 1948 - 1953, ie in the period of hard establishment of the communist regime, on the 

example of the city of Košice. It will primarily be based on a detailed agenda conducted by the 

state authorities, in order to analyze how the event took place in Košice and how these measures 

affected the process of teaching religion. 

Keywords: teaching religion, education, anti-church policy, atheism, Košice. 

 

Úvod 

Po tom, čo sa v roku 1948 dostal v Československu k moci komunistický režim, snažil 

sa ovládnuť náboženský život v krajine. Keďže náboženstvo predstavovalo pre štátne orgány 

jedného z najväčších nepriateľov, bojovali proti nemu rôznymi prostriedkami. V roku 1949 si 

zákonom č. 217/1949, ktorým sa zriadil Štátny úrad pre veci cirkevné (SÚC) a Slovenský úrad 

pre veci cirkevné (SlÚC) a zákonom č. 218/1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví 

a náboženských spoločností štátom, podriadili cirkvi a náboženské spoločnosti pod svoju moc. 

Náboženská sloboda síce bola aj naďalej garantovaná, ale už v prvých rokoch vlády prišli na 

rad najostrejšie opatrenia – internácie biskupov, vykonštruované procesy, rušenie rádov a reholí 

či likvidácia gréckokatolíckej cirkvi. Vnútornú jednotu cirkví mali narušiť „pokrokové hnutia“ 

ako Katolícka akcia či Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva, v ktorých boli využívaní 

kňazi naklonení novému zriadeniu. 

Štátna moc však postupovala aj viac propagandisticky. S cieľom nahradiť vieru 

v náboženstvo vedeckým svetonázorom sa začalo s pôsobením na deti a mládež. Úlohu v tejto 

otázke zohrávali mládežnícke organizácie, rôzne podujatia a prednášky, ale najmä akcia 

vyučovanie náboženstva. V tomto príspevku sa budeme venovať prvým piatim rokom, počas 

ktorých bola táto akcia postupne pripravovaná, vrátane najväčších zmien, ktoré nastali v roku 

1952, následne budeme priebeh akcie demonštrovať na príklade mesta Košice. 
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Vyučovanie náboženstva v područí štátnej moci 

Začiatok akcie vyučovanie náboženstva súvisí so spomínanými dvoma zákonmi z roku 

1949. Po tom, čo vznikol Štátny úrad pre veci cirkevné sa agenda vyučovania náboženstva 

dostala do jeho pôsobnosti. Vládne nariadenie z 25. októbra 1949 udávalo, že SÚC zabezpečuje 

„úpravu vyučovania náboženstva, schvaľovanie učebných osnov, učebníc a pomôcok, vrchný 

dozor nad vyučovaním náboženstva a nad cirkevnými učilištiami všetkého druhu v dohode 

s ministerstvom školstva, vied a umení.“1 

Vo vládnych nariadeniach nadväzujúcich na zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom 

zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom boli definované povinnosti kňazov 

a duchovných v otázke vyučovania náboženstva na školách. Paragraf 14 vo vládnych 

nariadeniach č. 219 – 223/1948 Zb.2 určoval bezplatnú vyučovaciu povinnosť pomocných 

duchovných v rozsahu 10 hodín týždenne a samostatných duchovných v rozsahu 8 hodín 

týždenne. Režim teda naďalej garantoval výučbu náboženstva na školách, postupne sa však 

podieľal na jej čoraz väčšom ovplyvňovaní a obmedzovaní. Prvým a zároveň najjednoduchším 

cieľom boli školy tretieho stupňa.3 

Podľa výnosu Povereníctva školstva zo dňa 7.10.1949 sa na školách III. stupňa stalo 

náboženstvo nepovinným predmetom a jeho vyučovanie sa posunulo na popoludňajšie hodiny. 

Študenta bolo nutné na náboženstvo prihlásiť, okrem toho bola znížená časová dotácia z dvoch 

na jednu hodinu týždenne. Výnos nadobúdal platnosť od školského roka 1950/1951. Napriek 

zvýšenému nátlaku a vyhrážkam zo strany spolužiakov a pedagógov, na mnohých školách 

navštevovala hodiny náboženstva aj naďalej väčšina študentov. Komunistická strana preto 

začala na odlákanie študentov využívať Pioniersku organizáciu a rôzne športové akcie, 

divadelné či filmové predstavenia.4 Po školách III. stupňa sa pozornosť štátnej moci následne 

presunula ku školám I. a II. stupňa. 

V Rozpočte Štátneho úradu pre veci cirkevné na rok 1950 je uvedené, že vyučovaniu 

náboženstvu na školách I. a II. stupňa bude venovaná veľká pozornosť, keďže táto agenda 

prešla z Ministerstva školstva priamo pod SÚC. Začínalo sa s obmedzovaním vyučovania 

duchovnými a pretláčaním laických učiteľov. SlÚC v novembri 1950 zasielal krajským 

národným výborom vzor dekrétu, podľa ktorého mali byť menovaní laickí učitelia náboženstva. 

Jednou zo štyroch podmienok bol kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu.5 

V kompetencii úradu boli aj platové záležitosti učiteľov náboženstva, rozpočet počítal so 

zlepšovaním hmotného postavenia týchto učiteľov, čím chcel docieliť nahradenie učiteľov-

kňazov. Na všetky účely spojené s touto akciou bolo na rok 1950 vyhradených 95 000 000 Kčs 

pre české krajiny a 30 000 000 Kčs pre Slovensko, dohromady teda 125 000 000 Kčs.6 Pod 

záštitou veľkej finančnej podpory náboženskej slobody postupoval režim propagandisticky, 

dokonca sa nevyhol porovnaniu so Spojenými štátmi, kde „nie je vôbec povinné vyučovanie 

                                                           
1 Vládní nařízení ze dne 25. října 1949 o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní. In Církevní 

komise ÚV KSČ 1949–1951. Edice dokumentů I. Církevní komise ÚV KSČ („Církevní šestka“) Duben 1949 – 

Březen 1950. Praha – Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství Doplněk, 1994, s. 479. 
2 Jednotlivé nariadenia boli koncipované samostatne pre rímskokatolícku cirkev (219/1949 Zb.), československú 

cirkev (220/1949 Zb.), evanjelické cirkvi (221/1949 Zb.), pravoslávnu cirkev (222/1949 Zb.) a náboženské 

spoločnosti (223/1949 Zb.). 
3 Podľa zákona 95/1948 Zb. (tzv. Školský zákon) boli školy delené na školy I. stupňa (národná škola, na ktorú 

dieťa nastupovalo v šiestich rokoch), školy II. stupňa (stredná škola, na ktorú dieťa postúpilo po piatich rokoch na 

národnej škole) a školy III. stupňa (pre mládež po ukončení deväťročnej dochádzky na škole I. a II. stupňa), 

v súčasnom ponímaní stredné školy. 
4 LETZ, Robert. Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948–1989. In Zločiny komunizmu na 

Slovensku 1948–1989 I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001, s. 195. 
5 Štátny archív v Košiciach (ďalej ŠAKE), fond Krajský národný výbor v Košiciach – odbor pre veci cirkevné 

1950–1959 (ďalej f. KNV – cirk.), šk. 86, č. j. 198/1950. 
6 1950, březen, Praha. – Rozpočet Státního úřadu pro věci církevní na rok 1950. In Církevní komise ÚV KSČ 1949–

1951..., s. 425-428. 
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náboženstva a učitelia náboženstva sú odkázaní na milodary a verejnú dobročinnosť.“7 

Každopádne, napriek falošne garantovanej náboženskej slobode bolo konečným cieľom 

vypudiť náboženstvo nielen zo škôl, ale aj z bežného života obyvateľov. Vo februári 1950 

Povereníctvo vnútra zaslalo cirkevným referentom Krajských národných výborov list, v ktorom 

upozorňujú na veľký politický význam cirkevnej politiky, zmieňujúc pritom aj neprestajnú 

kontrolu náboženskej výchovy na školách.8 

Aby sa s akciou „vyučovanie náboženstva“ začalo čo najskôr, už v januári 1952 bolo 

okresným cirkevným tajomníkom nariadené, aby zistili počet detí prihlásených na náboženstvo. 

Z celkového počtu žiakov na školách I. a II. stupňa navštevovalo v školskom roku 1951/1952 

hodiny náboženstva až 92 % žiakov, na Slovensku dokonca 98 % žiakov, čo pre štátny režim 

predstavovalo nepriaznivé čísla.9 Napriek tomu, že náboženstvo bolo na týchto školách stále 

povinným predmetom, rodičia mali podľa §19 školského zákona 95/1949 Zb. právo odhlásiť 

dieťa z náboženskej výchovy. Preto ešte v roku 1951 referoval predseda SÚC Zdeněk Fierlinger 

o nových podmienkach vo vyučovaní náboženstva. Náboženstvo nemalo byť povinným 

predmetom, ale po novom mali rodičia deti na náboženstvo prihlasovať. Učitelia mali byť 

prísne kádrovaní a vyučovať mohli len tí, ktorí boli priaznivo naklonení 

ľudovodemokratickému štátnemu zriadeniu. Znížiť sa mala aj dotácia hodín – z dvoch na jednu 

hodinu týždenne, s cieľom zmenšovať počet detí navštevujúcich náboženstvo.10 

Aby režim docielil pokles počtu detí navštevujúcich hodiny náboženstva, Štátnym 

úradom pre veci cirkevné bol vypracovaný obežník, ktorý informoval krajské výbory o nových 

požiadavkách pri vyučovaní náboženstva. Zároveň sa menili aj podmienky, ktoré stanovoval 

spomínaný školský zákon. 

Obežník v úvode analyzoval dovtedajšie podmienky, ktoré charakterizoval ako 

nevyhovujúce. Argumentoval, že možnosť odhlásenia dieťaťa z hodín náboženstva počas 

trvania školského roka spôsobuje problémy vo vyučovaní náboženstva (mal sa tým narúšať 

rozvrh hodín či zaistenie potrebného počtu učiteľov náboženstva). Nedostatkom bolo aj to, že 

náboženstvo bolo často zaraďované medzi povinné predmety, kvôli čomu vznikali nežiaduce 

prerušenia výučby pre žiakov, ktorí sa náboženskej výchovy nezúčastňovali. Obežník 

stanovoval, že od školského roku 1952/1953 rodičia žiakov navštevujúcich školy I. a II. stupňa, 

ktorí si prajú, aby sa ich dieťa zúčastnilo vyučovania náboženstva, musia začiatkom každého 

školského roka prihlásiť dieťa na vyučovanie náboženstva. Musia tak urobiť najneskôr do 8. 

septembra, inak už dieťa nebude môcť hodiny navštevovať. Zároveň sa mali tieto hodiny 

zaradiť do rozvrhu hodín tak, aby neprerušovali plynulosť vyučovania predmetov povinných 

pre všetkých žiakov. V závere sa nachádzala pripomienka, podľa ktorej bolo povinnosťou 

všetkých učiteľov, a teda aj učiteľov náboženstva, aby sa vzájomne rešpektovali a aby sa 

nevhodným spôsobom nedotýkali presvedčenia a citov žiakov a rodičov, čím sa mala 

zaťažovať výučba náboženstva. Podľa pravidiel, ktoré vošli do platnosti v školskom roku 

1952/1953, sa postupovalo aj v najbližších rokoch. 

Pod rúškom pokračujúcej náboženskej slobody a skvalitňovania priebehu výučby štátna 

moc pristúpila k obmedzeniu vyučovania náboženstva na školách I. a II. stupňa. Svedčí o tom 

nielen to, že sa neustále zdôrazňovalo právo žiakov hodiny náboženstva nenavštevovať 

(obežník uvádzal, že nikto „nemá právo rodičov nútiť, aby svoje dieťa k vyučovaniu 

náboženstva prihlasovali“), ale aj možnosť odhlásiť dieťa z náboženstva počas celého 

                                                           
7 1950, březen, Praha. – Rozpočet Státního úřadu pro věci církevní na rok 1950. In Církevní komise ÚV KSČ 1949–

1951..., s. 425-428. 
8 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 18, č. j. 68/1950. 
9 ŠMEJKALOVÁ, Olga. Akce Vyučování náboženství. In Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch 

strednej a východnej Európy. Zost. M. Fiamová, P. Jakubčin. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 569. 
10 JAKUBČIN, Pavol. Začiatky „ideologického zápasu o dušu dieťaťa“. Vyučovanie náboženstva na Slovensku 

v rokoch 1948–1953. In Pamäť národa, 2018, roč. XIV, č. 3, s. 28. 
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školského roka, zatiaľ čo prihlasovať sa dalo iba do 8. septembra.11 Odhlasovanie teda podľa 

štátnych orgánov vplyv na plynulý proces výučby nemalo. 

Počas leta 1952 zvolali krajskí a okresní cirkevní tajomníci schôdze kňazstva, na 

ktorých bolo nariadené, aby kňazi obežník v kostoloch nečítali, pretože jeho znenie by mohlo 

vyvolať pobúrenie.12 Následne sa od tohto nariadenia upustilo a povolilo sa prečítať ho 

v poslednú augustovú nedeľu (s dodatkom, ktorý opätovne upozorňoval rodičov na slobodnú 

voľbu), avšak aj to bolo na poslednú chvíľu zrušené a opätovne platil zákaz čítania obežníka 

v kostoloch.13 Mnoho rodičov sa teda nemalo ako dozvedieť o novom pravidle – nutnosti 

prihlásiť svoje dieťa na náboženstvo – a nestihli tak stanovený termín na prihlásenie. 

Koncom leta boli zástupcovia cirkví sledovaní a v poslednú nedeľu boli v kostoloch 

prítomní zástupcovia výborov i členovia Zboru národnej bezpečnosti. Mnoho kňazov bolo totiž 

otvorene nespokojných s novými podmienkami. Nutnosť prihlásiť dieťa na náboženstvo do 8. 

septembra vo svojej kázni spomenul dokonca aj režimu neodporujúci biskup Jozef Čársky.14 

Naproti tomu, cirkevní tajomníci uvádzali, že laickí učitelia prijali novú úpravu oveľa 

pokojnejšie ako duchovenstvo.15 V snahe zvýšiť počet laických učiteľov bol preto Slovenským 

úradom pre veci cirkevné v roku 1952 zorganizovaný kurz pre budúcich učiteľov náboženstva. 

Desaťtýždňového kurzu vedeného profesormi z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty sa 

zúčastnilo 63 učiteľov z celého Slovenska (z toho 33 takých, ktorí náboženstvo ešte 

nevyučovali), týždenne pritom absolvovali 32 vyučovacích hodín.16 

 

Vyučovanie náboženstva v Košiciach 

Napriek tomu, že najväčšie zmeny vo vyučovaní náboženstva nastali až v školskom 

roku 1952/1953, už krátko po februári 1948 sa tejto otázke začala venovať patričná pozornosť, 

ktorá zasiahla krajské i okresné výbory. Inak tomu nebolo ani v Košiciach. Po založení 

cirkevného oddelenia KNV sa problematika vyučovania náboženstva dostala pod agendu 

referenta pre kultové a informačné veci. V smerniciach sa udáva: „[Referent] dbá, aby 

náboženstvo vyučovali osoby ľudovo-demokratickému režimu oddané a pri vyučovaní 

postupovali podľa štátom stanovených osnov.“17 Dohliadalo sa teda na to, aby náboženstvo 

vyučovali iba „spoľahlivé osoby“, avšak zároveň sa v roku 1949 ešte pripomína, že do 

vyučovania sa priamo nezasahuje.18 

SlÚC v máji 1951 rozoslal krajským a okresným cirkevným tajomníkom inštruktáž, 

ktorá mala posilniť propagačnú činnosť a zefektívniť situačné správy, ktoré cirkevní tajomníci 

úradu zasielali. Jedenástym bodom každej správy malo byť vyučovanie náboženstva – v tomto 

bode sa mali uviesť poznatky z vyučovania, poznatky o laických učiteľoch náboženstva, kritika 

a poznatky z radov veriacich.19 Cirkevný odbor KNV a ONV v Košiciach v roku 1951 uvádzal, 

že je nutné kontrolovať náboženskú výchovu na školách a obmedzovať vplyv duchovných. 

Sledovanie situácie a obmedzovanie vyúčby náboženstva duchovnými síce pokračovalo, ale 

k väčším zásahom došlo až v školskom roku 1952/1953. 

Napriek tomu, že sekretariát ÚV KSS 19. augusta 1952 definitívne rozhodol o tom, že 

obežník objasňujúci nové pravidlá prihlasovania detí na vyučovanie náboženstva sa v kostoloch 

čítať nesmie, niektorí kňazi ho napriek tomu prečítali. Následne boli potrestaní poriadkovou 

pokutou, prípadne boli zatknutí či internovaní. Aby sa tomu predišlo, na kňazov boli vyvíjané 

                                                           
11 LETZ, R. Prenasledovanie kresťanov na Slovensku ..., s. 196. 
12 LETZ, R. Prenasledovanie kresťanov na Slovensku..., s. 196-197. 
13 ŠMEJKALOVÁ, O. Akce Vyučování náboženství..., s. 571. 
14 JAKUBČIN, P. Začiatky „ideologického zápasu o dušu dieťaťa“..., s. 33. 
15 ŠMEJKALOVÁ, O. Akce Vyučování náboženství..., s. 572. 
16 JAKUBČIN, P. Začiatky „ideologického zápasu o dušu dieťaťa“..., s. 27-28. 
17 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 18, č. j. 16/49. 
18 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 18, č. j. 16/49. 
19 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 18, č. j. 20/51. 
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zastrašovacie a preventívne mocenské zákroky. V Košiciach boli daní do preškoľovacieho 

tábora traja kňazi, u ktorých hrozilo, že budú vyvíjať tlak na rodičov, aby svoje dieťa na 

náboženstvo prihlásili.20 

Podľa výkazu o žiakoch prihlásených a neprihlásených na vyučovanie náboženstva ku 

dňu 30.9.1952 hlásili Košice nasledovné údaje: z 11 777 žiakov navštevujúcich školy I. stupňa 

bolo na náboženstvo prihlásených 6 611 žiakov, teda 56,13 %. Na školách II. stupňa bolo 

z celkového počtu 6 419 žiakov prihlásených 2 972, teda 46,3 %. Percentuálne najviac išlo 

o žiakov rímskokatolíckeho vyznania, členov reformovanej a evanjelickej cirkvi, najmenej 

prihlásených detí bolo pravoslávneho vyznania, čo bolo spomenuté aj v správe KNV 

adresovanej Povereníctvu školstva a kultúry.21 

Nie je jednoduché zhodnotiť, či pomerne nízke percento prihlásených detí na 

náboženstvo súviselo so slabou informovanosťou rodičov alebo k tomu prispela presviedčacia 

kampaň a sťažovanie podmienok. Každopádne, na rozdiel od ostatných okresov v kraji, v 

Košiciach neboli prihlášky doručované rodičom prostredníctvom žiakov. Mestský výbor KSS 

sa uzniesol na tom, aby si rodičia dochádzali pre prihlášky sami. KNV konštatovalo, že práve 

v Košiciach vyvinuli učitelia veľkú aktivitu pri presviedčaní rodičov a výsledky hodnotilo ako 

pomerne priaznivé.22 Potvrdzuje to aj skoršia správa adresovaná Povereníctvu školstva, ktorá 

informuje o priebehu prihlasovania žiakov na náboženstvo za deň 4. september 1952. Podľa nej 

má akcia prebiehať najuspokojivejšie v Košiciach, kde „dobrú činnosť vyvíjajú pionieri 

a stranícke organizácie.“23 

Zaujímavosťou je, že v situačnej správe z marca 1952, teda počas predchádzajúceho 

školského roku, sa v bode vyučovanie náboženstva uvádza, že tejto otázke nevenujú učitelia 

a riaditelia veľkú pozornosť, a že školopovinné deti (vrátane žiakov III. stupňa) ráno navštevujú 

kostol a odtiaľ idú do školy. Navrhovala sa práve zvýšená aktivita pionierských organizácii 

a Československého zväzu mládeže.24 

Podľa nových pravidiel museli prihlášku na náboženstvo podpísať obaja rodičia, inak 

prihláška nebola akceptovaná a dieťa náboženstvo navštevovať nemohlo. Správa KNV zo 

septembra 1952 konštatuje, že sa toto pravidlo osvedčilo, taktiež potvrdzuje dobrú prácu 

pionierov, ktorí sa mali navzájom presviedčať, že nie je nutné prihlasovať sa na hodiny 

náboženstva. Spomína aj dobrú situáciu na jednej škole III. stupňa – zásluhou riaditeľa sa z 362 

žiakov prihlásilo iba 62 žiakov, 50 bolo stále nerozhodnutých, očakávalo sa, že 20 z nich sa 

dodatočne prihlási.25 Na pléne Miestneho výboru KSS v Košiciach sa tajomník KV KSS 

Ladislav Priesol vyjadril, že akcia bola pripravená veľmi dobre ako politicky tak organizačne, 

okrem iného pochválil výslednú cifru 47 %.26 

Referát sledoval aj to, z akých podmienok pochádzali žiaci, ktorých rodičia na 

náboženstvo prihlásili. Percentuálne najpočetnejšou skupinou boli deti roľníckeho sociálneho 

pôvodu, najmenej početnou deti úradníkov, učiteľov a príslušníkov ZNB a armády. Celkovo 

najpočetnejšou skupinou však boli deti z robotníckych rodín, avšak počet prihlásených 

a neprihlásených detí balansoval zhruba na hranici 50 %. Naopak, na náboženstvo neboli vôbec 

prihlasované deti rodičov bez vyznania a izraelitského vyznania.27 Problematickou skupinou 

                                                           
20 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953. Bratislava : VEDA, 1997, 

s. 264. 
21 ŠAKE, fond Krajský národný výbor v Košiciach – odbor školstva a kultúry 1952–1954 (ďalej f. KNV – OŠK), 

šk. 53, č. j. 1/52. 
22 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 1/52. 
23 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 1/52. 
24 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 38/52. 
25 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 1/52. 
26 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 17/52. 
27 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 3/52. 
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z pohľadu štátneho režimu boli rodičia pracujúci v štátnej správe, ktorí svoje deti na vyučovanie 

náboženstva prihlásili, najmä učitelia, riaditelia škôl, profesori a vedúci dôležitých prevádzok.28 

Po úvodnom školskom roku 1952/1953, kedy sa pristúpilo k novej politike v otázke 

vyučovania náboženstva, sa v nasledujúcom roku pokračovalo podľa stanovených pravidiel, ale 

v niektorých oblastiach sa situácia ešte pritvrdila. Nový školský zákon schválený 24. apríla 

1953 postavil vzdelanie na vedecký základ, v úvodnom ustanovení si dáva za cieľ vychovávať 

všestranne rozvinutých a dokonale pripravených nových socialistických občanov. Košický 

referát školstva a osvety sa netajil tým, že školy musia byť „očistené od pozostatkov povier 

a tmárstva“.29 

Vo svojej správe o začiatku vyučovania náboženstva v školskom roku 1953/1954 

udával, že prihlášky boli vydávané len tým rodičom, ktorí o ne požiadali. V školskom roku 

1953/1954 bolo z celkového počtu 12 740 žiakov prihlásených 6 555, teda 51,4 % žiakov.30 

Akcia mala prebiehať hladko, vyzdvihovali sa najmä úspechy I. národnej školy, kde sa vďaka 

pohovorom s rodičmi prihlásilo iba 23 z 82 žiakov. Takisto mala dobre prebiehať agitácia na 

III. osemročnej strednej škole v Košiciach, kde sa prihlásilo len 20,9 % žiakov. Naopak, 

kritikou sa nešetrilo pri II. osemročnej strednej škole v Košiciach, kde na hodiny náboženstva 

prihlásili svoje deti aj niektorí príslušníci ZNB a strany. Za celý kraj sa počet prihlásených detí 

znížil o 6,2 %, znížil sa aj počet učiteľov (o 35), ktorí prihlásili deti na náboženstvo. 

V Košiciach bolo evidovaných 66 učiteľov-ateistov a 21 učiteľov s dieťaťom prihláseným na 

vyučovanie náboženstva.31 

Operatívny plán na rok 1953 v otázke vyučovania náboženstva nariaďoval naďalej 

brzdiť iniciatívu duchovných pri vyučovaní náboženstva, udržovať styk s učiteľmi 

naklonenými režimu, zakazovať akékoľvek vyučovanie náboženstva mimo školy a pod.32 

Takýtoch prípadov bolo v Košiciach niekoľko – 18. septembra 1953 mala rehoľná sestra 

vyučovať náboženstvo v košickom Dome odpočinku. V jej kancelárii bolo 10 detí vo veku 8 – 

11 rokov. Rehoľná sestra bola sledovaná a uvažovalo sa o podaní trestného oznámenia.33 

Podobný prípad sa stal aj v roku 1952, avšak týkal sa židovskej cirkvi. Ako udávala správa 

KNV adresovaná SlÚC, napriek tomu, že osoby izraelitského vyznania sa na vyučovanie 

náboženstva nehlásili, v židovskej modlitebni na Zvonárovej ulici č. 7 mal laický učiteľ 

vyučovať náboženstvo. Nakoľko išlo o deti vo veku 4 – 6 rokov, ktoré sa mali na hodinách učiť 

hebrejčinu, neboli vyvodené žiadne dôsledky. Prípad sa však mal aj naďalej sledovať.34 

V novembri 1953 zaslal SlÚC cirkevným oddeleniam inštrukcie k správe o spolupráci 

cirkevných tajomníkov s kultúrno-osvetovými zložkami. Upozorňoval na to, že spolupráca 

s týmito zložkami je dôležitá najmä v okresoch, kde je stále vysoká miera religiozity, nakoľko 

práve „odpútavacie“ akcie boli pre štátny režim z tohto hľadiska dôležité. KNV v Košiciach 

v správe uviedlo, že spolupráca cirkevného oddelenia s kultúrno-osvetovými zložkami je veľmi 

slabá, takmer žiadna. Kladne však hodnotil putovnú výstavu „Vývoj vesmíru, zeme a človeka“, 

ktorá vraj mala veľký ohlas medzi obyvateľstvom i školskou mládežou.35 

V nasledujúcich rokoch sa akcii aj naďalej venovala dôkladná pozornosť, pokračovalo 

sa však podľa podmienok z predošlých rokov. Krajský výbor KSS v Košiciach v auguste 1955 

upozorňoval na to, že je nutné zamerať sa najmä na presviedčanie rodičov-komunistov, aby 

svoje deti na náboženstvo neprihlasovali. Všetkým rodičom malo byť opakované, že hodiny 

náboženstva narušujú výchovné pôsobenie školy, ktoré je založené na vedeckých základoch, 

                                                           
28 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 3/52. 
29 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 3/53. 
30 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 53, č. j. 3/53. 
31 ŠAKE, f. KNV – OŠK, šk. 58, č. j. 3/53. 
32 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 12, č. j. 30/53. 
33 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 12, č. j. 136/53. 
34 ŠAKE, f. KNV – cirk., šk. 86, č. j. 266/52. 
35 ŠAKE, f. Krajský národný výbor v Košiciach – odbor pre veci cirkevné 1954–1957, šk. 20, č. j. 1/54. 
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a že sa tým zvyšuje počet vyučovacích hodín, čo má pre žiakov predstavovať nadmernú záťaž. 

Osobitná pozornosť mala byť venovaná propagande – podpore vedeckých prednášok, 

filmových premietaní, telovýchovných a športových akcií a pod.36 

 

Záver 

Štátny režim, ktorý sa na Slovensku dostal k moci po februári 1948 sa pokúsil obmedziť 

vplyv náboženstva na deti a mládež prostredníctvom akcie vyučovanie náboženstva. 

Presadzovaním laických učiteľov naklonených ľudovodemokratickému zriadeniu, znižovaním 

počtu hodín náboženstva na školách i sťažovaním podmienok pre prihlásenie detí, malo byť 

náboženstvo na školách eliminované a presadzovaný bol vedecký ateizmus. Už v prvom 

školskom roku po zavedení nových pravidiel sa situácia pre režim zdala byť priaznivá, čo 

potvrdzuje aj situácia v Košiciach, kde bola akcia hodnotená kladne a s veľkým úspechom. 

Napriek tomu je ťažké zodpovedať otázku, či sa komunistom naozaj podarilo eliminovať vplyv 

náboženstva. Nátlak na veriacich totiž často viedol k tomu, že svoje náboženské presvedčenie 

iba skrývali. Ešte v 70. rokoch sa uvádzalo, že ovládnuť náboženský život na 

Slovensku, prekonať religiozitu a nahradiť ju vedeckým zmýšľaním je zložité a stále v štádiu 

príprav.37 Aj z toho dôvodu sa otázka vyučovania náboženstva objavovala na poradách 

najvyšších straníckych orgánov prakticky počas celého obdobia vlády komunistického režimu. 
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Abstrakt: S politickým prevratom, ktorý nastal po februári 1948, nastali zmeny v celej 

spoločnosti, neobchádzajúc ani vysoké školstvo. Jedným z najvýraznejších prejavov novej 

vládnej moci v rámci fungovania vysokých škôl bolo pôsobenie akčných výborov, ktoré 

rozhodovali o vylučovaní pedagógov či študentov. Perzekúciám z radov pedagógov a 

uznávaných profesorov sa nevyhla ani Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Cieľom tejto práce je preto poukázať na perzekúciu jedného z najvýznamnejších profesorov 

pôsobiacich na tejto fakulte, historika Daniela Rapanta. Daniel Rapant v čase nástupu 

komunistického režimu viedol na fakulte Historický seminár. Práca sa tak venuje nielen 

zasahovaniu komunistickej strany do pôsobenia vysokých škôl, ale aj dôvodom, prečo bol práve 

Daniel Rapant ten, ktorému bola zakázaná jeho pedagogická činnosť v tomto čase, hoci nebol 

jediný, ktorý z pôsobiacich pedagógov, aj v rámci Historického seminára, nesúhlasil 

s komunistickými predstaviteľmi. 

Kľúčové slová: Daniel Rapant, Univerzita Komenského, čistka, vysoké školy, historiografia. 

 

Abstract: With the political upheaval that took place after February 1948, changes took place 

throughout society, not to mention higher education. One of the most significant manifestations 

of the new governmental power within the functioning of universities was the operation of 

action committees, which decided on the exclusion of teachers or students. Persecution from 

among teachers and respected professors didn't avoid the Faculty of Arts of Comenius 

University in Bratislava. The aim of this work is therefore to point out the persecution of one 

of the most important professors working at this faculty, the historian Daniel Rapant. Daniel 

Rapant, at the beginning of the communist regime, led a Historical seminar at the faculty. The 

work deals not only with the interference of the Communist Party in the activities of universities, 

but also the reason why Daniel Rapant was prohibited pedagogical activity at this time, 

although he was not the only one of the teachers, not only within the Historical Seminar, who 

disagreed with the communist leaders.  

Keywords: Daniel Rapant, Comenius University, exclusion, higher education institutions, 

historiography. 

 

Nastolenie komunistickej diktatúry vo februári 1948 prinieslo zásadné zmeny, ktoré 

charakterizovala aj snaha o podriadenie obyvateľstva komunistickej strane. Pre 

komunistických predstaviteľov boli viaceré oblasti prioritné, a tak im venovali náležitú 

pozornosť. Jednou z takýchto oblastí bola sféra vzdelávania. Práve školstvo malo 

nezastupiteľné miesto v procese prestavby spoločnosti. Záujem zo strany politickej moci tak 

ovplyvnil ako študentov, tak i pedagógov, ktorí boli vystavení tlaku prispôsobiť sa vládnej 

strane.  

Dôraz sa kládol predovšetkým na spoločenské/humanitné vedy, pričom história bola 

považovaná za kľúčový vedecký odbor, nakoľko práve práca historika formuje historické 

myslenie spoločnosti.2 Dôležitosť výskumu vzájomného prepojenia historickej vedy 

                                                           
1 Text štúdie vznikol ako výstup projektu VEGA 1/0139/21 pod názvom „Slovenský intelektuál na križovatke 

tradície a moderny“ riešený v rámci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave.  
2 Historické myslenie ako celok predstavuje podobu v spoločnosti interpretovaných historických informácií vo 

všetkých ich rôznych podobách. Pozri: BENEŠ, Zdeněk. Studijní kurz dějiny dějepisectví: limity a možnosti 
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a spoločenských, ideologických a politických vplyvov vhodne zdôraznil francúzsky historik 

Jacques Le Goff: „Nacionalizmus a všemožné predsudky negatívne ovplyvňujú spôsob akým 

sa robí história, a úspešne sa rozvíjajúci obor histórie (kritická a pokročilá forma tradičnej 

historiografie) sa z časti zaoberá práve rozpoznávaním a štúdiom väzieb medzi historickou 

produkciou a jej dobovým kontextom aj kontextom období nasledujúcich, ktoré jeho zmysel 

menia.“3 

S aplikovaním marxisticko-leninskej ideológie do svojej práce nie vždy inteligencia 

súhlasila, čo sa nezaobišlo bez represií. Práve to bol prípad významného historika, Daniela 

Rapanta, ktorý odmietal marxistickú koncepciu dejín. Z historického hľadiska sa skúmanej 

problematiky vo svojej práci dotkol najmä Adam Hudek.4 Danú tému, a teda žiadosti zo strany 

vedenia univerzity, rovnako ako ich vyrozumenia nachádzajúce sa v osobnom spise Daniela 

Rapanta v Archíve Univerzity Komenského, však doposiaľ nikto nepodrobil hlbšiemu 

výskumu. Cieľom tohto príspevku je preto analýza dôvodov, ale aj rozhodnutí zo strany 

vládnej strany, ktoré zabránili Danielovi Rapantovi vykonávať úlohu pedagóga. Príspevok je 

doplnený analýzou dobovej tlače a zápisnicami zo zasadnutí historických katedier v 50. 

rokoch 20. storočia.5 Text sprevádza kľúčová otázka, a to, prečo Daniel Rapant nemohol 

pokračovať v rámci novovzniknutých historických katedier ako iní ,,nevyhovujúci“. Príspevok 

tvorí najmä heuristická fáza výskumu, systematická forma skúmania  archívnych dokumentov 

ako i zhromažďovania už publikovaných materiálov. Pri písaní príspevku boli cieľavedome 

uplatňované viaceré historické metódy bádania, a to priama metóda pri interpretácii 

historických faktov z použitej literatúry a metóda sondy, ktorá poslúžila pri analýze 

skúmaného problému.  

Významným zlomom v dejinách Československa bol nepochybne február 1948, ktorý 

priniesol celý rad politických zmien. Po februári 1948 venovali vládni predstavitelia veľkú 

pozornosť indoktrinácii marxisticko-leninskej ideológie.6 To sa prejavilo aj vo fungovaní 

vysokých škôl. Postupným procesom začali podľa sovietskeho vzoru transformovať výchovu 

a vzdelanie mladej generácie, z ktorej chceli vychovať lojálne elity voči svojmu režimu. 

Sovietizáciou sa chceli čo najviac priblížiť vysokoškolskému systému v Sovietskom Zväze. 

Sovietsky systém okrem toho, že smeroval k väčšej efektivite štúdia, žiadal aj úplné podriadenie 

štátnej ideológii, čo v konečnom dôsledku hlavne na vývoj spoločenských a humanitných vied 

pôsobilo retardačne.7 

V rámci transformácie spoločnosti začala KSČ na vysokých školách aj s represívnou 

politikou v personálnej sfére. V priebehu februárových udalostí 1948 začali vznikať na 

fakultách českých a slovenských univerzít tzv. akčné výbory, ktoré boli riadené Ústredným 

akčným výborom Národného frontu, resp. komunistickou stranou. Tie mali na starosti politické 

previerky pedagógov a študentov na univerzite.  Napriek tomu, že ,,kritéria“ na pôsobenie 

v rámci Historického seminára na Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity nespĺňalo viacero 

pedagógov, za jedinú obeť týchto previerok sa považuje profesor Daniel Rapant.8 Daniel 

                                                           
(Zamyšlení nad výukou dějin historiografie na FF UK). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – 

Historica, Sborník prací historických. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 225-233. 
3 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha : Argo, 2007, s. 9. 
4 HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda: slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. Bratislava : Typoset Print, 

2010, 252 s. 
5 Pôvodným cieľom bola aj analýza zápisníc zo zasadnutí Historického seminára koncom 40. rokov 20 storočia, 

ktoré sa však nepodarilo vyhľadať, preto ich existenciu možno považovať za spornú.  
6 GABZDILOVÁ, Soňa. Ako sme študovali v totalite. Prešov : Universum, 2018, s. 7. 
7 HUDEK, Adam. Sovietizácia pracovísk historickej vedy na Univerzite Komenského v 50. rokoch. In 95 rokov 

Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce: [zborník z vedeckej konferencie, ktorá 

sa uskutočnila 24. a 25. októbra 2016 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 

jej 95. výročia]. Zost. M. Slobodník, M. Glossová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2017, s. 339.  
8 Univerzita Komenského sa v roku 1939 premenovala na Slovenskú univerzitu a k pôvodnému názvu sa vrátila 

až v roku 1954.  
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Rapant bol známy tým, že marxizmus nepovažoval za vedu a zároveň nechcel písať dejiny 

podľa aktuálne politickej situácie. Aj to bol jedným z dôvodov, prečo sa dostal do nemilosti 

predstaviteľov štátnej moci. 

Daniel Rapant, zakladateľ modernej slovenskej historiografie pochádzajúci z Holíča, 

vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Po ukončení štúdia začal pracovať ako hlavný župný 

archivár v Bratislave. V rovnakom čase začal aj so svojou vedeckou prácou, kde sa ukázal ako 

rozhľadený historik, čím si získal miesto na Univerzite Komenského a stal sa tak prvým 

habilitovaným historikom Slovákom pre odbor československé dejiny. Od roku 1933 pôsobil 

ako mimoriadny profesor a po vyhlásení Slovenského štátu prevzal vedenie nad historickými 

odbormi, kedy sa mu dostalo titulu riadneho profesora. Ako uznávaný odborník, ktorý sa dostal 

medzi elity na univerzite, pôsobil v rokoch 1944–1945 ako dekan na Filozofickej fakulte a 

v roku 1945 sa stal rektorom Slovenskej univerzity. 

Počas jeho pôsobenia na univerzite v medzivojnovom období sa neraz dostal do 

konfliktu vďaka svojím neoblomným názorom. Azda najznámejším je jeho polemika 

s Václavom Chaloupeckým kvôli odlišnému ponímaniu národných dejín.9 O trochu menší, no 

o to závažnejší v nasledujúcich rokoch sa ukázal problém z roku 1938, kedy sa dostal do sporu 

s marxistickým výkladom dejín. Začalo to, keď vyšiel tlačou prvý zväzok jeho Dejín 

slovenského povstania.10 Hoci toto dielo vzbudilo pozornosť a bolo hodnotené veľmi kladne, 

našli sa aj odporcovia, ktorí s Rapantovými závermi nesúhlasili.11 Jedným z takých bol aj Ján 

Slavík, historik inklinujúci k marxizmu, ktorý toto dielo podrobil na stránkach Národního 

osvobození tvrdej kritike.12  

Jeho kritika nezostala bez Rapantovho povšimnutia a svoj názor vyjadril 

prostredníctvom Slovenského denníka.13 Tu tak po prvý raz vyslovil svoje názory na 

marxizmus, resp. historický materializmus. Historický materializmus označil ako marxistickú 

historicko-filozofickú teóriu, ktorú väčšina historikov odmieta: ,,Ak odmieta väčšina našich 

historikov, v súhlase s väčšinou historikov sveta, zasluhujúcich tohoto mena, historický 

materializmus, ako vedúcu dejinnú teóriu, vedome, nie je vedecky ani mravne prípustné vytýkať 

im tento vedecký pokrok ako vedecký nedostatok.“14 

Nestotožnenie sa s historickým materializmom ako aj s aplikovaním marxizmu do vedy 

znamenali pre Daniela Rapanta po nástupe komunizmu značné problémy. Po februári 1948 ani 

napriek možným sankciám svoj názor nezmenil a svoju vedeckú prácu nemienil prispôsobiť 

politickým požiadavkám. Preto Akčný výbor Filozofickej fakulty už 4. marca 1948 rozhodol, 

že ,,...prof. Rapant sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach fakultného zboru.“15 O trestných 

sankciách na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, ktoré sa týkali nielen Rapanta, ale aj 

iných pedagógov informovali aj noviny Sloboda dňa 13. marca 1948.16 Napriek tomu, že 

sankcie boli uložené ešte v marci, neprišlo k ich dodržiavaniu, a tak sa opätovne museli riešiť 

v júni. V tom čase sa Ústredný akčný výbor Slovenského Národného frontu obrátil na 

                                                           
9 Pozri: DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký Hledání českoskovenských dějin. Praha : Karolinum, 2014, 515 

s. 
10 RAPANT, Daniel. Slovenské povstanie roku 1848–49. Turčiansky sv. Martin : Matica slovenská, 1937, 404 s. 
11 HARAKSIM, Ľudovít. Rapantovo odmietanie Marxizmu. In Historik Daniel Rapant – život a dielo (1897–

1988–1997). Zost. R. Marsina. Martin : Matica slovenská, 1998, s. 27.  
12SLAVÍK, Ján. Velké dílo o Slovácích r. 1848. In Národní osvobození, 1938, roč. 15, č. 137, s. 7; SLAVÍK, Ján. 

Velké dílo o Slovácích r. 1848. In Národní osvobození, 1938, roč. 15, č. 141, s. 6. 
13 RAPANT, Daniel. Malý hanopis o ,,Velkém díle o Slovácích r. 1848“. In Slovenský denník, 1938, roč. 21, č. 

145, s. 2; RAPANT, Daniel. Malý hanopis o ,,Velkém díle o Slovácích r. 1848“. In Slovenský denník, 1938, roč. 

21, č. 146, s. 3; RAPANT, Daniel. Malý hanopis o ,,Velkém díle o Slovácích r. 1848“. In Slovenský denník, 1938, 

roč. 21, č. 147, s. 2.  
14 RAPANT, D. Malý hanopis..., s. 2. 
15 Archív Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej AUK), fond Rektorát UK v Bratislave (ďalej f. RUK), šk. 

28, Zápisnica zo schôdzky Akčného výboru zo dňa  8. 10. 1948.  
16 Trestné sankcie na Fil. fakulte SU. In Sloboda, roč. 3, č. 56, s. 2. 
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Povereníctvo školstva a osvety ,,...aby tým dôležité a dobre uvážené rozhodnutia Akčných 

výborov, našli platnosť a rešpektovanie.“17  

Nakoľko išlo o významného profesora, jeho prípad sa dňa 12. decembra 1949 rozoberal 

aj priamo na zasadnutí Sekretariátu ÚV KSS.18 Na tomto zasadnutí bol prítomný aj Gustáv 

Husák, ktorý sa s Rapantom osobne poznal. Nakoľko si Gustáv Husák uvedomoval Rapantovo 

postavenie v historickej vede, zdráhal sa v jeho prípade voliť razantnejší postup, a tak skôr volil 

opatrnosť. Preto bol názoru, že „Nie je správne Rapanta vyhodiť, treba s ním hovoriť“. „Keby 

sme Rapanta vytiahli z historikov, každý povie že sme neseriózni.“19 Podobného názoru bol aj 

Ondrej Pavlík. Ten poznamenal, že na univerzitnej pôde je hlásenie sa k marxizmu stále 

považované za dôvod na pohŕdanie. Obaja spomínaní chceli dať Rapantovi šancu, pretože 

dúfali, že si to ešte premyslí a stane sa z neho marxistický historik: ,,Treba ho primeť k práci v 

našom duchu. Odstrániť ho bez rozhovoru by nebolo správne.“20  

V Rapantovom prípade bolo problematické aj historické obdobie, ktorému sa venoval. 

Jeho hlavnou náplňou práce boli revolučné roky 1848/1849, pričom jeho pozitívne názory na 

slovenskú revolúciu boli v protiklade s negatívnou interpretáciou, akú mali marxisti.21 Ten však 

aj napriek naliehaniu odmietol možnosť stať sa marxistickým historikom a rovnako tak 

nezmenil ani svoje vedecké závery týkajúce sa revolučných rokov 1848/1849. Komunisti preto 

museli zamedziť jeho kontaktu so študentami. Okrem jeho pedagogickej činnosti ho činnosť 

akčného výboru pripravila aj o miesto predsedu Slovenskej historickej spoločnosti, o ktorej 

vznik sa sám zaslúžil.22 

Prednášková činnosť Daniela Rapanta na akademický rok 1949/1950 sa mala riešiť ešte 

v máji 1949, kedy mal Rapant požiadať o zníženie prednáškovej činnosti z 5 hodín na 2 hodiny 

týždenne s odôvodnením, že pripravuje 3. a 4. diel svojho diela Slovenské povstanie z roku 

1848/49 do tlače, na ktoré potrebuje čas.23 V rovnakom čase s odlišným návrhom prišiel aj 

Akčný výbor Filozofickej fakulty, ktorý odporúčal jeho úplné uvoľnenie z prednáškovej 

činnosti na akademický rok 1949/1950. Povereníctvo školstva, vied a umení sa preto v tejto 

veci obrátilo na Dekanstvo Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity so žiadosťou, aby 

fakultný zbor opäť celú vec prerokoval: ,,...a v prípade, že by fakultný sbor navrhoval udelenie 

úplnej dovolenky na spomenutý študijný rok, čo by bolo možné, pravda, len na základe novej 

žiadosti prof. Rapanta, treba súčasne podať aj príslušný návrh na jeho zastupovanie počas 

dovolenky.“24  

V septembri 1949 Rapant napísal na dekanát fakulty doplňujúci zoznam svojich 

prednášok, ktoré mal v nasledujúcom akademickom roku prednášať v rozsahu 6 hodín.25 Celá 

                                                           
17 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. ÚV KSS – Generálny tajomník, šk. 2161, List Ústredného AV NF 

slovenských vysokých škôl v Bratislave Ústrednému sekretariátu KSS zo dňa 1. júna 1948.  
18 SNA, f. Sekretariát ÚV KSS, šk. 5, Protokol zo zasadnutia – Personálne opatrenia na vysokých školách zo dňa 

12. decembra 1949. 
19 SNA, f. Sekretariát ÚV KSS, šk. 5, Protokol zo zasadnutia – Personálne opatrenia na vysokých školách zo dňa 

12. decembra 1949. 
20 SNA, f. Sekretariát ÚV KSS, šk. 5, Protokol zo zasadnutia – Personálne opatrenia na vysokých školách zo dňa 

12. decembra 1949. 
21 Marxisti vnímali slovenské aktivity v rokoch 1848/1849 negatívne. Dôvodom bolo, že Slováci podľa Engelsa 

bojovali proti maďarskej buržoáznej revolúcií, čím spomaľovali nevyhnutný prechod od feudalizmu ku 

kapitalizmu. Toto bol bod, v ktorom sa rozchádzali názory Daniela Rapanta a marxistickej interpretácie rokov 

1848/1849. Pozri: HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 190.  
22 Očista v kultúrnych inštitúciách. In Pravda, roč. 5, č. 77, s. 4.  
23 AUK, f. RUK, personálne oddelenie (ďalej PO) – pedagogickí zamestnanci, reg. zn. BII/2, osobný spis (ďalej 

OS) Daniel Rapant, šk. 152, Daniel Rapant – žiadosť o sníženie prednáškovej povinnosti pre študijný rok 1949/50 

zo dňa 17. septembra 1949. 
24 AUK, f. RUK, PO – pedagogickí zamestnanci, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 152, Daniel Rapant – 

žiadosť o sníženie prednáškovej povinnosti pre študijný rok 1949/50 zo dňa 17. septembra 1949.  
25 AUK, f. RUK, PO – pedagogickí zamestnanci, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 152, List Daniela Rapanta 

Dekanstvu FF SU zo dňa 17. septembra 1949. 
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vec sa mala vyriešiť zasadnutím fakultného zboru dňa 26. októbra 1949, kedy nemalo byť 

vyhovené odporúčaniu Akčného výboru o úplnom uvoľnení Rapanta z vyučovania. Podľa tohto 

rozhodnutia sa mala znížiť jeho prednášková činnosť na dve hodiny prednášok a dve hodiny 

seminárnych cvičení týždenne.26 Podľa zoznamu prednášok na rok 1949/1950 mal Rapant 

prednášať Slovenské dejiny do r. 1918 v pondelok od 10:00 do 12:00 hodiny a mať Seminárne 

cvičenie zo slovenských dejín tiež v pondelok v neskorších hodinách od 16:00 do 18:00 hod.27 

Napriek spomenutým rozhodnutiam historici uvádzajú, že ,,Od školského roku 

1949/1950 mu bola zakázaná aj prednášková činnosť.“28 O jednoznačnom zákaze 

prednáškovej činnosti v akademickom roku 1949/1950 však v osobnom spise Daniela Rapanta 

v Archíve Univerzity Komenského nie je žiadny dokument. O spomínanom zákaze vraví iba 

dokument z 30. novembra 1953: ,,Menovaný pôsobí na Filozofickej fakulte SU od roku 1928 

a v roku 1949 bola mu rozhodnutím býv. Povereníctva školstva, vied a umení zastavená 

pedagogická činnosť s tým, že naďalej ostane vo sväzku Filozofickej fakulty SU a platený bude 

ako riadny profesor. Týmto opatrením mala byť menovanému daná možnosť, aby dôsledným 

štúdiom dostal sa k historicko-materialistickému ponímaniu dejín a aby odstránil všetky 

nedostatky, pre ktoré mu býv. Povereníctvo školstva, vied a umení nepovolilo vykonávať 

pedagogickú činnosť.“29 

Po tom, ako mu akčný výbor obmedzil jeho pedagogickú činnosť sa ho snažil zamestnať 

aj Historický ústav. Prvýkrát sa ho pokúsil získať v roku 1951. Túto aktivitu v tom čase zastavil 

Ladislav Novomeský, ktorý bol poverený riadením akadémie.30 Ten pri nastavovaní 

pracovného plánu na rok 1951 mal aj konkrétnu požiadavku o revízie prác Daniela Rapanta, 

ktoré sa týkali jeho interpretácie revolúcie rokov 1848–1849.31  

O Rapantovom prípade týkajúceho sa Historického ústavu informoval aj Ján Tibenský, 

ktorého mal riaditeľ Historického ústavu Ľudovít Holotík poveriť, aby Rapantovi oznámil, že 

ak bude mať záujem, môže prísť pracovať na Historický ústav, kde si bude môcť výlučne robiť 

svoju vedeckú prácu. Rapant mal na to odpovedať: ,,Mňa do UK poslal minister. Ak ma minister 

pošle do HÚ SAV, pôjdem.“32 Či už Holotík dostal nejaké osobitné povolenie, aby s týmto 

návrhom prišiel alebo to bola jeho vlastná iniciatíva, ťažko povedať. V tomto čase sa však malo 

medzi historikmi povrávať, že mal Daniel Rapant na ÚV KSS ochrancu, ktorým bol generálny 

tajomník KSS Štefan Bašťovanský.33 Takéto tvrdenie hoci nemožno jednoznačne vylúčiť, 

nemožno ani potvrdiť. Fakt je však ten, že ak by bol Bašťovanského prívržencom, vzhľadom 

na Bašťovanského postavenie, by pravdepodobne Daniel Rapant nebol perzekvovaný.  

Daniel Rapant nebol jediný predstaviteľ slovenskej historickej vedy, ktorý 

s marxizmom nemal nič spoločné. Podobne na tom boli aj profesori ako Branislav Varsík, 

Alexander Húščava či Vojtech Ondrouch. V ich prípade však komunisti využili taktiku, na 

ktorú Rapant pristúpiť nechcel. Namiesto represálií a personálnych zmien sa členov vedeckej 

obce snažili presvedčiť, aby vo svojej vedeckej práci začali aplikovať princípy marxizmu-

leninizmu. Spomínaní historici preto hoci nie s nadšením, no predsa boli ochotní aspoň 

                                                           
26 AUK, f. RUK, PO – pedagogickí zamestnanci, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 152, List dekana  

Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity Danielovi Rapantovi zo dňa 8. februára 1950.  
27 Soznam osôb, vedeckých odborov, seminárov a prednášok. Študijný rok 1949–50. Bratislava : Filozofická 

fakulta Slovenskej univerzity, 1949, s. 47. 
28 O zákaze prednáškovej činnosti v spomínanom akademickom roku pozri: HUDEK, A. Sovietizácia pracovísk..., 

s. 344; HAVRILA, Marek. Rozvíjanie historických disciplín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave v rokoch 1945–1968. In  Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 4, s. 659.  
29 AUK, f. Filozofická fakulta UK (ďalej FiF UK), PO– dekani, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 5, List 

Ústrednému výboru KSS zo dňa 30. novembra 1953. 
30 HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 103. 
31 HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 120.  
32 TIBENSKÝ, Ján. Profesor Daniel Rapant ako vychovávateľ vedeckého dorastu. In Historik Daniel Rapant – 

život a dielo (1897–1988–1997). Zost. R. Marsina. Martin : Matica slovenská, 1998, s. 92.  
33 TIBENSKÝ, J. Profesor Daniel Rapant ako vychovávateľ vedeckého dorastu..., s. 92. 
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v minimálnej miere sa prispôsobiť novým požiadavkám. Zároveň sa pomocou kurzov a školení 

rátalo s ich postupným úplným prechodom na marxistické pozície.34 Preto sa prvá vlna čistiek 

na Slovensku v roku 1948 historikov, ochotných osvojiť si marxistickú metódu písania 

a vyučovania, nedotkla.  

Formálne prihlásenie sa k marxizmu im dalo možnosť aj naďalej pôsobiť na univerzite. 

Tam aj naďalej pokračovali rozsiahle zmeny, ktoré pozmenili celkové fungovanie. Veľkým 

predelom v živote univerzity bolo prijatie vysokoškolského zákona (zákon č. 58/1950 z 18. 

mája 1950), ktorý právne zakotvoval už rozbehnuté komunistické plány. Najzásadnejšou 

organizačnou zmenou bolo založenie katedier pre jednotlivé vedné disciplíny a študijné odbory, 

ku ktorým sa pristúpilo podľa vzoru sovietskych vysokých škôl.35  

Z dovtedy existujúceho Historického semináru sa vytvorili nové katedry – Katedra dejín 

ČSR, SSSR a ľudových demokracií a archívnictva a Katedra všeobecných dejín a archeológie. 

Do vedenia oboch katedier už bola nasadená ,,marxistická inteligencia“. Prvú zo spomínaných 

katedier mal viesť Miloš Gosiorovský, komunistický funkcionár a pôvodným povolaním 

murár, ktorý v rokoch 1951–1953 vykonával aj funkciu tajomníka ÚV KSS. Na čele Katedry 

všeobecných dejín a archeológie bol Jaroslav Dubnický, historik umenia, ktorý prednášal 

študentom histórie Úvod do štúdia dejepisu, keď to nebolo dovolené Danielovi Rapantovi.36  

Aj napriek tomu, že Daniel Rapant bol formálne stále zamestnancom univerzity, pre 

ostatných členov katedry mal byť príkladom historika s nesprávnymi názormi. O tom svedčí aj 

plán práce historických katedier na zimný semester v akademickom roku 1952/1953, kedy sa 

20. januára 1953 mala konať vedecká diskusia zameraná na kritiku prác profesora Rapanta. 

Referovať o tom mal Jaroslav Dubnický.37 Kritike mal podrobiť predovšetkým koncepciu práce 

Daniela Rapanta v problematike slovenského národného obrodenia. Pre ,,rozsiahlosť 

a závažnosť tematiky“ sa táto diskusia však viackrát preložila.38 Vedecké zasadnutie katedry sa 

nakoniec konalo vo štvrtok 13. mája 1954 a prednášajúcim nebol Jaroslav Dubnický, ale 

odborný asistent Vladimír Matula, ktorého referát bol ,,vysoko hodnotený“ a ktorému katedra 

,,uložila, aby sa otázkami národného obrodenia zaoberal i v budúcnosti“.39   

Na Daniela Rapanta nezabúdalo ani vedenie univerzity, ktoré vyvinulo snahy o 

jeho prepustenie. Prvý raz to bolo v roku 1953: ,,Profesor Rapant je namyslený a príliš 

sebavedomý človek a stále viac presvedčený o naprostej vedeckosti svojich pracovných metód. 

Nakoľko niet nádeje, že by sa v dohľadnom čase prebojoval na skutočne marxisticky 

orientovaného historika navrhujem menovaného neponechať naďalej vo funkcii tit. profesora 

Slov. univerzity a rozviazať s ním pracovný pomer dňom 31. júlom 1953.“40 Problém spočíval 

aj v platovom ohodnotení, nakoľko poberal plat ako keby svoju funkciu plne vykonával. Preto 

Ministerstvo vysokých škôl rozhodlo vyriešiť žiadosť rektorátu v podobe platového 

ohodnotenia. 

S účinnosťou od 1. septembra 1953 bol znížený plat Daniela Rapanta na polovicu s 

prísľubom, že sa Ministerstvo vysokých škôl obráti na vedenie SAV, aby prešlo k prevodu 

                                                           
34 HUDEK, A. Sovietizácia pracovísk..., s. 344.  
35 HAVRILA, M. Rozvíjanie historických disciplín..., s. 658.  
36 ŠPIESZ, Anton. K problematike starších dejín Slovenska. In Historický časopis, 1990, roč. 38, č. 5, s. 683. 
37 AUK, Registratúrne stredisko Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ďalej RS FIF UK BA), f. Zápisnice zo 

zasadnutí katedier histórie, archeológie a archívnictva 1950–1959, Plán práce Katedry všeobecných dejín 

a archeológie, zimný sem. štud. r. 1952/53. 
38 AUK, RS FIF UK BA, f. Zápisnice zo zasadnutí katedier histórie, archeológie a archívnictva 1950–1959, 

Hodnotenie práce katedry dejín ČSR, SSSR, a ľudových demokracií a katedry všeobecných dejín, archívnictva 

a dejín umenia v školskom roku 1952/53, s. 12. 
39 AUK, RS FIF UK BA, f. Zápisnice zo zasadnutí katedier histórie, archeológie a archívnictva 1950–1959, 

Zápisnica zo zasadnutia katedry dejín zo dňa 13. mája 1954, s. 1. 
40 AUK, f. FiF UK, PO – dekani, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 5, List rektora Slovenskej Univerzity 

Ministerstvu vysokých škôl zo dňa 4. júla 1953.  
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menovaného z oboru Ministerstva školstva do oboru SAV pre prácu v Historickom ústave, čo 

sa aj stalo. Ľudovít Holotík to však bral ako čisto politickú otázku, o ktorej môže rozhodnúť len 

vedenie akadémie spolu s ÚV KSS. Predseda SAV Ondrej Pavlík po dohovore s Ľudovítom 

Holotíkom dal súhlas na prijatie Rapanta ako interného vedeckého pracovníka. Tento krok 

podporil aj ÚV KSS, avšak Rapant mal zostať v pozícii externého pracovníka, s čím nesúhlasil 

Holotík.41 Pretože žiadosti rektorátu vyhovené nebolo, v novembri toho roku sa rektorát obrátil 

na školské oddelenie ÚV KSS so žiadosťou, aby ,,nariadili prijatie prof. Dr. Daniela Rapanta 

ako externého pracovníka Historického ústavu SAV tak, aby sme s menovaným mohli rozviazať 

pracovný pomer.“42  

Napriek žiadostiam zamestnancom univerzity zostal. Preto sa vedenie univerzity 

opätovne rozhodlo podať návrh Ministerstvu školstva v marci 1955, aby bol s konečnou 

platnosťou rozviazaný pracovný pomer, a to pre dôvody, ktoré uviedli v žiadosti z roku 1953.43 

Nakoľko ani potom k vyriešeniu veci neprišlo, rektorát sa obrátil na školské oddelenie 

Ústredného výboru KSS začiatkom januára 1956, ktorý celú vec posunul na vybavenie IV. 

Oddeleniu ÚV KSČ. Tentokrát žiadali, aby nielen doriešili odvolanie Daniela Rapanta 

z funkcie profesora, ale aby mu určili iné primerané zamestnanie buď v archíve alebo knižnici.  

Záver ku ktorému dospeli príslušné orgány pravdepodobne nebol podľa predstáv rektorátu, 

nakoľko sa rozhodlo, že uvádzané dôvody nestačia, aby bol s Danielom Rapantom rozviazaný 

pracovný pomer vysokoškolského profesora, pretože ,,na našich vysokých školách je jestě 

značný počet odborníků, kteří nejsou dosud marxisticky orientováni, ale mají rozsáhlé znalosti, 

jichž je trěba využít.“44 Napriek takémuto rozhodnutiu im bolo vyhovené vo veci iného 

pracoviska, a tak sa v októbri 1956 rozhodlo o pridelení prechodného výkonu práce 

v Univerzitnej knižnice v Bratislave na polovičný pracovný úväzok.45 Počas svojho 

prechodného pridelenia do Univerzitnej knižnice formálne naďalej zostal súčasťou učiteľského 

zboru. V Univerzitnej knižnici začal pracovať 5. novembra 1956.46 

Po tomto rozhodnutí sa ozvala vlna nevôle zo strany historickej obce. Na zasadnutí 

vedeckej rady Historického ústavu v roku 1957 mal Ján Tibenský, Rapantov žiak, ktorý sa 

s ním dostal do vedeckých sporov aj osobných konfliktov, označiť preradenie Daniela Rapanta 

do Univerzitnej knižnice za nesprávne a ponižujúce. Preto žiadal, aby ho zamestnali v SAV, čo 

mal predložiť aj Vedeckej rade ústavu a ÚV KSS. Táto snaha však vyznela do stratena. 

Podobnú snahu vyvinul ešte raz v roku 1959 v spolupráci s Ľudovítom Holotíkom, kedy ho 

označili za človeka, ktorého ústav potrebuje. Holotík síce viacerých zamestnancov HÚ SAV 

podobným spôsobom zachránil pri kádrovaní, v Rapantovom prípade jeho aktivita nepomohla 

a stranícke orgány nedovolili jeho prijatie do pozície interného zamestnanca.47  

Daniel Rapant síce formálne, ale predsa zamestnancom univerzity zostal až do roku 

1958. V tom roku podal písomnú žiadosť o odchode do dôchodku. Pracovný pomer s ním tak 

                                                           
41 HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 103. 
42 AUK, f. FiF UK, PO – dekani, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 5, List rektora Univerzity Komenského vo 

veci uvoľnenia Daniela Rapanta pre prácu v SAV Ústrednému výboru KSS zo dňa 30. novembra 1953.  
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veci odvolania Daniela Rapanta z funkcie profesora na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Ústrednému 

výboru KSS zo dňa 3. januára 1956.  
44 AUK, f. FiF UK, PO – dekani, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 5, List Ministerstva školstva vo veci Daniela 

Rapanta a jeho ďalšieho pracovného použitia Rektorátu Univerzity Komenského. 
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1956. 
46 AUK, f. FiF UK, PO – dekani, reg. zn. BII/2, OS Daniel Rapant, šk. 5, List riaditeľa Univerzitnej knižnice 

v Bratislave Rektorátu Univerzity Komenského zo dňa 6. novembra 1956. 
47 HUDEK, A. Najpolitickejšia veda..., s. 103.  
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bol rozviazaný na jeho vlastnú žiadosť 30. septembra 1958.48 Naďalej však zostal vedecky 

činným. Hoci nie dostatočne, ale aspoň čiastočne bol rehabilitovaný, keď ho v roku 1968 zvolili 

za akademika SAV a bol vyznamenaný Radom práce, pričom mu udelili aj Národnú cenu 

SSR.49 

Hoci vzdelávanie patrí medzi priority každého vyspelého štátu, v diktátorských 

politických systémoch má podporovať ideológiu vládnej strany, pričom iné názory a postoje sú 

neprípustné. Rovnaký scenár sa udial aj v Československu po roku 1948, keď po represívnej 

politike KSČ v personálnej sfére postihli čistky a previerky ako pedagógov, tak i študentov. Na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského takýto scenár ilustruje prípad profesora Daniela 

Rapanta, ktorý sa odmietal podvoliť. Preto ho postihol rovnaký osud ako profesorov v českej 

časti krajiny, keď nepohodlní profesori síce zostali zamestnancami vysokých škôl, avšak 

vyučovať a skúšať im umožnené nebolo.50 Napriek tomu boli viaceré snahy zo strany vedenia 

univerzity o jeho prepustenie, ktoré sa nevydarili rovnako ako jeho preradenie do Historického 

ústavu SAV.  Profesionálna kariéra Daniela Rapanta je  ukončená v Univerzitnej knižnici, kam 

bol na nátlak straníckych orgánov preložený. V roku 1958 podáva žiadosť na odchod do 

dôchodku, čím prestáva byť aj zamestnancom Univerzity Komenského.  
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Abstract: Between 1946 and 1987, the initiative for the publications on the history of urban 

planning emerged and was completed by the Soviet academic elites between the academic 

institutes of Moscow and Warsaw, which formed the main Soviet narrative of urban planning 

history. A. V. Bunin, T. F. Savarenskaya, E. Goldzamt, and O. A. Švidkovskij completed this 

initiative, while another book, which should have completed that series, was proposed between 

the Institute for Urban Planning and Architecture (ISA) of the Building Academy of the GDR 

in Berlin and All-Union Research Institute of the Theory of Architecture and Urban Planning 

(VNIITAG) in Moscow. My paper critically analyses the intended monograph (1988–1990) on 

the Soviet history of architecture through the preserved archival documents from the Leibniz 

Institute for Spatial Social Research (IRS) in Erkner (Germany), where the professional 

discourses of the Soviet architectural academic circles are marked. 

Keywords: unpublish monography, history of architecture, the late Soviet era, institutional 

history. 

 

Introduction  

The Soviet narrative from Moscow on the global history of architecture and urban 

planning developed from the middle of the 20th century directly correlates with other 

publications from socialist European countries that emerged after the Second World War. A. 

V. Bunin, T. F. Savarenskaya, E. A. Goldzamt, and O. A. Švidkovskij along with their 

colleagues from the USSR and socialist Europe, who were the Soviet academic elites, 

developed and completed their interpretation of global history of urban planning during the 

second part of the 20th century, whose books represent one of the main politically correct 

interpretations of urban planning history from the Soviet era.  

Little is known about the unofficial and unpublished articles and monographs from the 

Soviet era, which are the essential parts of the Soviet historiography of architecture and urban 

planning. They are the distinguished parts as they intended to continue or contribute to the 

developed corpus of publications. These historiographic contributions are rarely connected with 

broad socio-cultural contexts and related with the published histories of the Soviet academies 

and architectural professional circles. This article critically analyses the proposed monograph 

on the history of the Soviet architecture of socialist Europe between 1945 and 1990, which 

planned a compelling international project and should have had a certain level of a continuation 

with the Soviet books on the history of urban development of the forementioned scholars. This 

paper focuses on the survived documents from the archive of the former Building Academy of 

the GDR, which demonstrate the objection for making a late interpretation of the Soviet 

architecture of socialist Europe and the USSR. This analysis is based on a proposition on the 

cross-national Soviet history of socialist Europe and the USSR that is rediscovered through the 

prism of archival documents from Erkner with its continuity toward other Soviet publications 

in Russian and Polish, and the professional Soviet discourses.    

Part of the historiography of modern architecture and urbanism of the 20th century was 

rediscovered and critically analysed. For instance, P. Tournikiotis was one of the first authors 

who presented a form of his dissertation in the western writings by the major historians on 
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modern architecture and modernism under the supervision of F. Choay.1 Those analyses on the 

20th-century writings on urbanism emerged with other articles in the collective publication that 

C. Hein edited.2 These publications are without focus on the unpublished sources and did not 

differentiate between the official and non-official academics corpuses of written sources on 

history of architecture and urban planning. They did not focus their research interests on the 

unpublished and unrealised interpretations of architectural history.  

This text is a part of broader research project under the urbanHIST that is about the 

Soviet historiography of urban planning with a critical analysis of cross-nationally oriented 

sources in the Slavic languages. These publications included the professional discourses of the 

Soviet architects and academics of the own historical moments and incorporated the political 

markers and politically correct rhetoric. The main question of this paper is: How did the Soviet 

narrative of urban planning history from Moscow and Warsaw, which was developed between 

the 1930s and 1980s, propose and was intended to be continued during the late Soviet era? How 

would the intended book be structured and with which geographical scope? Within this text, 

the cross-national publications and archival sources on the Soviet narrative of urban planning 

and architecture, which emerged in the first half of the 20th century until the collapse of the 

Soviet regimes, critically analysed and contextualised with the use of discourse analysis, 

deconstruction, comparison, and interpretation. This work is implemented under the urbanHIST 

multidisciplinary research and training programme, which has received funding from the 

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie 

Skłodowska-Curie grant agreement No 721933. 

 

The Soviet corpus of cross-national interpretations on history of architecture and urban 

development 

During the Soviet era, between the academic institutes of Moscow, Warsaw and Prague, 

and the close contacts with the specialists from other socialist countries of Europe appeared, 

and the Soviet narrative of urban planning history emerged during the middle of the 20th century 

and was completed until the second half of the same century. The emergence of this narrative 

started with the works of A. V. Bunin, who participated in the work of the commission for the 

selection of the place for the Palace of the Soviets and took part in the development of the 

general master plan of Moscow in the early 1930s, and who with his colleagues contributed to 

the development of urban planning history as a separate academic discipline in Moscow during 

the 1940s.3 The first attempts of A. V. Bunin with his colleagues to write the global history 

were during the 1930s and 1940s,4 some of their publications or the professional discourses 

from Moscow were presented in socialist Europe because of the numerous contacts or 

translations. As known from J. Hrůza’s review of A. V. Bunin’s and T. F. Savarenskaya’s 

textbook on the History of Art of Urban Planning, A. V. Bunin was known in the CSSR because 

of his and M. G. Kruglova’s book Architektonická komposice měst.5 Also, Konrad Püschel 

prepared the translation of A. V. Bunin’s, L. A. Il’in’s, N. Kh. Poliakov’s and V. A. 

                                                           
1 TOURNIKIOTIS, Panayotis. The historiography of modern architecture. Mit Press, 1999.  
2 HEIN, Carola (ed.). The Routledge handbook of planning history. Routledge, 2018. 
3 ШУБА, А.В., Неопубликованный труд А.В. Бунина по советской истории градостроительства 1970-х 

годов. Наука, образование и экспериментальное проектирование, (1), Москва: МАРХИ, 2020, pp. 344-347. 
4 БУНИН, А. В. – КРУГЛОВА, М. Г. Архитектура городских ансамблей. Ренессанс. Москва: Издательство 

всесоюзной академии архитектуры. 1935; БУНИН, А. В. – КРУГЛОВА, М. Г. Архитектурная композиция 

городов. Академия архитектуры СССР, 1940; БУНИН, А. В. – ИЛЬИН, Л. А. – ПОЛЯКОВ, Н. Х. – 

ШКВАРИКОВ, В. А. Градостроительство. Москва: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1945. 
5 The Department of Written Sources of the State Historical Museum (Moscow, Russia), Саваренская Т. Ф. the 

fund no. 583. of T. F. Savarenskaya. register. no. 1. storage unit 88. pp. 31, 34. The review by J. Hrůza in Russian 

with the corrections; BUNIN, A. V. – KRUGLOVA, M. G. Architektonická komposice měst: určeno pro 

architekty, studenty architektonických škol a pro široký okruh specialistů. Úst. arch. a územního pl, 1952.  
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Shkvarikov’s Gradostoritel’stvo in 1948. The German typescript of this book with numerous 

photographs was not published in the GDR officially,6 when the strong criticism toward this 

publication appeared in Moscow, and the second wave of fight with the “anti-cosmopolitan” in 

the late 1940s happened,7 when the court of honour over A. V. Bunin and his colleagues had 

happened that impacted on his motivation to work on the Soviet history as it is known from the 

words of D. O. Švidkovskij. From than onwards, A. V. Bunin worked on the initiative of two 

textbooks, which resulted into two publications.8 

                                                            

Figure 1 and 2: The cover of A. V. Bunin’s History of Art of Urban Planning. The part of the 

first volume in German (on the left) and the cover of the second volume (on the right).  

 

In the books of A. V. Bunin, the main focuses in the analysis were the outstanding 

examples with the visual tangible aspects of the implemented urban projects, built 

compositions, urban layouts, and ensembles. The first volume of the A. V. Bunin’s textbook 

was impacted by the criticism during the N. S. Khrushchev’s criticism and architectural reform. 

This is visible in the following German and second editions of his first textbook, after which 

reform the five principles for history of urban planning by A. V. Bunin in the international 

conference of 1956 in Erfurt9 were formulated that are tied with two volumes by him and T. F. 

                                                           
6 BUNIN, A. V. Der Städtebau [Übers. K. Püschel], ca. 1948. (not published in the GDR, eight volumes): BUNIN, 

A. V. Der Städtebau / T. 1, Textband, 1948; BUNIN, A. V. Der Städtebau / T. 2, Textband, 1948; BUNIN, A. V. 

Der Städtebau / 1. Bd. Abb., 1-82: die Alte Welt – Bologna, 1948; BUNIN, A. V. Der Städtebau / 2. Bd. Abb., 84. 

London – 150, Peking, 1948; BUNIN, A. V. Der Städtebau / 3. Bd. Abb., 151. Idealstadt – 216, Nancy, 1948; 

BUNIN, A. V. Der Städtebau / 4. Bd. Abb., 217. Petersburg – 258, Kertsch, 1948.; BUNIN, A. V. Der Städtebau 

/ 5. Bd. Abb., 259. San Franzisco – 308, Chicago, 1948; BUNIN, A. V. Der Städtebau / 6. Bd. Abb., 309. Redborn 

– 367, Leningrad, 1948. 
7 AZADOVSKII, K. – EGOROV, B. From anti-westernism to anti-semitism: Stalin and the impact of the “anti-

cosmopolitan” campaigns on Soviet culture. In Journal of Cold War Studies, 2002, vol. 4, no. 1, pp. 66-80. 
8 БУНИН, А. В. История градостроительного искусства. Том I. Рабовладельческий строй. Феодализм. 

Капитализм. Москва: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре. 1953; БУНИН, А. В. – 

САВАРЕНСКАЯ, Т. Ф. История градостроительного искусства. Том 2. Градостроительство ХХ века в 

странах капиталистического мира. Москва: Стройиздат, 1979. 
9 Städtebau: Geschichte und Gegenwart; Materialien der Konferenz Erfurt 1956 = Budowa miast = Stavba měst 

Textband. Textband: 1.1959; ШУБА, А.В. Пять принципов А. В. Бунина на конференции 1956 года в 

Эрфурте.  Наука, образование и экспериментальное проектирование, (1), Москва: МАРХИ, 2021, pp. 118-

119. 
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Savarenskaya on the History of Art of Urban Planning. For those textbooks, A. V. Bunin and 

T. F. Savarenskaya formed one of the main Soviet narratives of urban planning history, which 

received the most prestigious Soviet state prize in 1976 – the Lenin prize. Two volumes did not 

cover the history of socialist countries in detail; therefore the third volume was expected,10 

which E. Goldzamt and O. A. Švidkovskij completed to a certain extend with their publication 

on the socialist Europe, but did not publish . A. V. Bunin, T. F. Savarenskaya E. Goldzamt and 

O. A. Švidkovskij formed the significant corpus of Soviet literature on history with their key 

publications, which they developed after their research in the USSR, Poland and 

Czechoslovakia and the 12 volumes of the General History of Architecture.11 Their narrative 

correlated closely with the sources of their colleagues from socialist Europe, namely as B. 

Maksimović, E. Hruška, W. Ostrowski, J. Hrůza, and I. Perényi,12 and broader with E. Egli and 

E. Gutkind13 because of numerous international contacts.   

A. V. Bunin, E. A. Goldzamt and O. A. Švidkovskij contributed to the writing of the 

General History of Architecture in the 12 volumes, and their other writing on the 20th century 

urban constructing and renewals of capitalist and socialist urban planning emerged from the 

1940s until the 1970s. The group of outstanding scholars in Moscow interpreted the global 

history from the middle of the 20th century and its second half with a few distinguished 

publications and the works on the Encyclopaedia on the architecture and planning history 

under the title General History of Architecture in Moscow. Among the distinguished 

personalities were A. V. Bunin, T.  N. Samokhina, N. A. Samoilova, V. L. Hayt, A. P. 

Kudryavtsev. Their works emerged with several contacts and previous experiences in the USSR 

and broader socialist countries of Europe. During the development of the Encyclopaedia, 

several contacts and consultants with European academics and architects from socialist Europe 

are mentioned from the list of personalities to whom the editorial board and the authors of the 

Encyclopaedia were gratituded; among the foreign gratituded specialists were L. Tonev, P. 

Grekov and M. Mateev from Bulgaria, É. Fekete from Hungary, E. Collein, G. Krenz, V. Folk 

and A. Hoffman from the GDR, J. Zachwatowicz and E. A. Goldzamt from Poland, G. Kurinsky 

from Rumania, and J. Hrůza, T. Zalčik and V. Kosalicki from Czechoslovakia, and B. 

Bogdanović from Yugoslavia, Huan-Linu from Vietnam, Kim Jang-Hi from China, D. Maydaru 

from Mongolia, and R. Estevez Curbelo from Cuba.14 All those personalities contributed to the 

historiography of urban development and planning in own countries and broader that requires 

a further separate analysis.  

A few of forementioned scholars were the respected academic elites in their countries, 

and they saw the emergence of the A. V. Bunin’s textbooks and his narrative as G. Kurinsky, 

J. Hrůza, and E. Goldzamt reviewed the second volume of his and Savarenskaya’s textbook on 

                                                           
10 ШУБА, А.В., Неопубликованный труд А.В. Бунина по советской истории градостроительства 1970-х 

годов. Наука, образование и экспериментальное проектирование, (1), Москва: МАРХИ, 2020, pp. 344-347. 
11 Всеобщая история архитектуры в 12 томах / Государственный комитет по гражданскому строительству 

и архитектуре при Госстрое СССР, Научно-исследовательский институт теории, истории и перспективных 

проблем советской архитектуры. – Ленинград ; Москва : Издательство литературы по строительству, 1966–

1977. 
12 MAKSIMOVIĆ, B. Urbanizam. Beograd: Građevinska knjiga. 1957; OSTROWSKI, W. Urbanistyka 

współczesna. Arkady, 1975; PERÉNYI, I. Városi környezet-városépítészet. Akadémiai Kiadó, 1975.  
13 Egli, E. Geschichte des Städtebaues. In Die alte Welt. vol. 1, Zürich, 1959; Egli, E. Geschichte des Städtebaues. 

In Das Mittelalter, vol. 2, Zürich, 1962; Egli, E. Geschichte des Städtebaues. In Die neue Zeit, vol. 3, Zürich, 

1967; Gutkind, E.A. International History of City Development: Urban Development in Eastern Europe: Bulgaria, 

Romania, and the USSR, In Free Press of Glencoe, 1964, vol. 8.  
14 ШВИДКОВСКИЙ, О. А. – БЕЛОУСОВ, В. Н., and et al. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 

12. Архитектура Зарубежных социалистических стран. Книга 2, 1977, pp. 574-575. 
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the capitalist history of urbanism.15 E. Goldzamt with another A. V. Bunin’s student O. A. 

Švidkovskij attempted to complete the A. V. Bunin’s initiative for the publications on the global 

history.16 A. V. Bunin and his colleagues with their works developed the compelling Soviet 

publications on global history.  

 

The intended monograph on the Soviet history of architecture during the second half of 

the 1980s  

In the second part of the 1980s, the monograph under the title “Creative Architectural 

Experience of Socialist Countries of Europe” should have been realised between the VNIITAG 

in Moscow and the Building Academy of the GDR with a broader cooperation. The monograph 

should have been formulated before 1988 as the works on its text were proposed between 1988 

and 1990. The intentioned publication should have been on the Soviet history of architecture 

and urban planning in the USSR and socialist Europe after 1945. The publication should have 

been continued the initiative of the All-Union Scientific Research Institute of Art History 

(VNIII) under the Ministry of Culture of the USSR, which was a continuation of generalizing 

and analysing the creative experiences of socialist Europe. The prospect plan for the monograph 

was among other documents of the director of the Building Academy of the GDR,17 and B. 

Grönwald from this institute should have known who had it in his documentation and would 

have participated in the implementation of this work.  

 

Figure 3: The first page of the intended monograph in Russian (the document from the archive 

in Erkner). 

                                                           
15 ПЕТРОВ, Ф.А. – Академик архитектуры Татьяна Федоровна Саваренская. Обзор архивного фонда из 

собрания Государственного Исторического музея. Издательство Московского университета. 2005, pp. 61-

66. 
16 GOLDZAMT, E. – SZWIDKOWSKI, O. A. Kultura urbanistyczna krajów socjalistycznych. Arkady, 

Stroyizdat, Warszawa, Moskwa, 1987. 
17 Leibniz Institute for Spatial Social Research IRS (Erkner-Germany), Wissenschaftliche Sammlungen, 

A1(director ISA), A 1 11 1 bis A 1 11 17, the prospect plan of the monograph, p.1. 
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The documents on the cooperation between the Institute for Urban Planning and 

Architecture (ISA) of the GDR and ZNIIP Urban Planning (the Central Scientific-Research and 

Design Institute for Urban Planning in Moscow) from the USSR were before and after the 

monograph plan during which contacts should have appeared in the plans for the book on the 

history of architecture. Before the plans for the monograph, there were the documents the first 

one dates the 4th of September 1989 and another one was after the scientific-technical collective 

work with the USSR for the period of 1991-1995, where it mentioned plans for a management 

of works and a supervision of results in the immediate practical application, a collection of the 

joint findings, and publications. Another following document after the planned monograph was 

from the protocol after the working meeting between the 21st and 26th March 1988 in Berlin 

between the ISA and ZNIIP Urban Planning, where one of the points from the protocol stated 

that “Both sides presented each other with the latest publications on the research work of both 

institutes”18. Likewise, P. Grönwald was in a contact with V. N. Beloussov from the ZNIIP 

Urban Planning and the Scientific Research Institute of Theory and History of Architecture and 

Urban Planning (NIITIAG)19 from Yu. P. Botscharow in Moscow which is evidenced from the 

existed letters between them, from the same archival folder in Erkner, with the intentions to 

work on the monograph on the Soviet history of architecture. There are letters to V. N. 

Beloussov and Yu. P. Botscharow and from them to P. Grönwald that date back to 1987.  The 

text of the letter from P. Grönwald to Yu. P. Botscharow confirms the plans of cooperation in 

the field of theory and history of architecture between the ISA and the NIITIAG.20  In 1987 the 

meeting of the directors from the institutes of socialist Europe was on hold and numerous 

suggestions and proposals took place. The proposals included ideas as directly specified to V. 

L. Hayt: to exchange for topics related to the prognostic research in urban planning and 

architecture, and for the research on theory and history of architecture, and to make a joint 

exhibition on the 100th anniversary of Hannes Meyer at the Bauhaus colloquium as the Bauhaus 

colloquia were hold from 1976 in the GDR.   

 

                                                           
18 Leibniz Institute for Spatial Social Research IRS (Erkner-Germany), Wissenschaftliche Sammlungen, 

A1(director ISA), A 1 11 1 bis A 1 11 17, the letter from Botscharow to Grönwald from 26.3.1987. 
19 The Scientific Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning (NIITIAG) – the 

scientific organization was renamed as the Central Research Institute of Theory and History of Architecture 

(TsNIITIA or ZNIITIA)  of Gosgrazhdanstroy since 1971, and, since 1988, by the decision of the State Committee 

for Architecture and Civil Engineering of the USSR, the Institute was renamed into the All-Union Scientific 

Research Institute of Theory of Architecture and Urban Planning (VNIITAG). The source: 

www.niitiag.ru/about/info/istoriya_niitiag 
20 V. N. Beloussov was the director of ZNIIP Urban Planning in Moscow between 1972 and 1988, while Yu. P. 

Botscharow was the director of ZNIITIA in Moscow between 1983 and 1988. 
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Figure 4: The letter from Yu. P. Botscharow to B. Grönwald from 26.3.1987 (the document 

from the archive in Erkner). 

 

As known after the consultation (18.–19.8.2021) with the Russian scholar I. A. 

Bondarenko from the NIITIAG in Moscow, the development of such publication on the history 

of Soviet architecture and urban planning “could only be during the years of his [Yu. P. 

Botscharow] directorship at our institute” at the All-Union Scientific Research Institute of 

Theory of Architecture and Urban Planning (VNIITIAG), when a multivolume book on the 

history of Soviet architecture was planned. According to I. A. Bondarenko, S. O. Khan-

Magomedov along with his wife Gemma Nikolaevna Lyubimova could have been involved in 

the process of writing this book as he was one of the leading specialists on the Soviet 

architecture and his wife “was a serious specialist in the architecture of the GDR”, and Vigdaria 

Efraimovna Khazanova could have started writing the history of Soviet architecture as well. 

Furthermore, “He [Yu. P. Botscharow] wanted to lead, but he could not write much himself. At 

that moment S. O. Khan-Magomedov, A. V. Ryabushin and A. V. Ikonnikov worked actively. 

Yu. P. Volchok became the head of the history of Soviet architecture department under Yu. P. 

Botscharow.” Simultaneously, the books on the Soviet arts and mutual connections between 

the socialist countries were published in the early 1980s under the All-Union Scientific 

Research Institute of Art History (VNIII).21 It is still questionable who was involved and 

planned to participate in the process of development of this late unrealised monograph from the 

ZNIITAG and the Building Academy of the GDR during the late 1980s. Furthermore, it is still 

debatable which other Soviet institutes from socialist Europe would have been involved as the 

preserved evidence in Erkner is without information on the initiators and participants of this 

                                                           
21 Развитие социалистического искусства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1933–1939: 

[Сб. ст.] / АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; [Редкол.: Н. М. Вагапова и др.]. – М.: 

Наука, 1983; Искусство Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе с фашизмом, 1939–1945 гг.: [Сб. 

ст.] / АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; Отв. ред. Н. М. Вагапова, В. Г. Клюев. – 

М.: Наука, 1986; Взаимосвязи русского и советского искусства и немецкой художественной культуры: [Сб. 

статей / ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР, Акад. обществ. наук при ЦК СЕПГ; Редкол.: З. С. 

Пышновская (отв. ред.) и др.]. – Москва: Наука, 1980. 
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ambition to develop and publish a collective book on the Soviet history of architecture. Yu. P. 

Botscharow’s memories could reveal and help to understand the origin of the plans and who 

would work on the text of this publication. Further research is needed to collect the personal 

memories of Yu. P. Botscharow, who lives in Moscow at this moment, and his private archive 

is compelling if any related documents on the planned book were preserved. More is known on 

the thematical scope from the archival documents of the Leibniz Institute for Spatial Social 

Research (IRS) in Erkner. 

 

The thematical scope from the IRS archival documents in Erkner 

The book on recent history of the Soviet architecture and urban planning which was 

proposed to focus on the problems and practice of the last 10–15 years and intended to cover 

the timeframe before 1990. Within the planned monograph, architectural objects were planned 

to be viewed at three types of levels: city, complex, and house. The planned size of the 

monograph was between 40 and 60 typed pages, and it should have been written between 1988 

and 1990. The planned monograph on the history of European architecture and urban planning 

during the state socialism from the middle and late 20th century should have had a continuity to 

the previous Soviet publications that A. V. Bunin, T. F. Savarenskaya, E. A. Goldzamt, and O. 

A. Švidkovskij wrote. The continuity to the forementioned scholars was stated on p. 2 as it was 

mentioned in the documents because of the plans from the Soviet publishing house “Stroyizdat” 

to continue the series of the books by the forementioned authors. Two first publications on the 

history of art of urban planning by A. V. Bunin and T. F. Savarenskaya received the highest 

and one of the most prestigious Soviet state prizes, the Lenin Prize, and was republished in 

1979,22 which were valuable reasons for the continuation the books’ series and earlier initiative, 

and one of the latest publications by E. A. Goldzamt, and O. A. Švidkovskij appeared in the 

Russian and Polish languages successfully during the 1980s.  

 

 

Figure 5: The first page of the prospect proposed monograph in German (the document from 

the archive in Erkner) 

                                                           
22 БУНИН, А. В. – САВАРЕНСКАЯ, Т. Ф. История градостроительного искусства: Градостроительство 

рабовладельческого строя и феодализма, капитализм. And Градостроительство XX века в странах 

капиталистического мира. Москва: Стройиздат, 1979. (in 2 vol.). 
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The author’s collectives should include at least one author from the analysed respected 

country (the GDR, Czechoslovakia, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, and the 

USSR), who could be theoreticians and historians of architecture, sociologists, cultural 

scientists, and it was stated the participation of practicing architects was “highly desirable” and 

expected; and a cooperation with the Union of architects and architectural journals of all 

socialist countries was stated as desirable under the work. The main four sections of the 

monograph were specified in advance, and their approximate thematic was outlined, what 

shortly explained in the documents. The four main sections were:  

1. Architectural Environment and Human 

2. Nature and Contemporary Architectural Environment 

3. An Interaction of “Old” and “New” in the Creation and Life of Environment 

4. The Participation of Plastic and Temporary Arts in the Creation and Life of 

Environment.  

The monograph would include the forementioned thematic, and be in this order, and the 

planned book would incorporate experiences of all socialist countries of Europe. In addition to 

the main thematic, which underscored the professional discourses of the Soviet architects and 

academics, such as “architectural living environment”23, that was a distinguished part of the 

Soviet contributions at the XIV World Congress of the International Union of Architects (UIA) 

in Warsaw,24 and the presence and integration of arts into the urban spaces that was one of the 

discussed concerns on socialist urban planning and synthesis of arts during the early 1970s.25  

 

The thematical scope of designed four chapters of the programmed monograph  

The pages of the prospect plan between 3 and 8 reveal the scope of the planned book on 

the history of architecture.26 The first chapter was planned on the City – Living Environment 

and the Social Condenser (обобщение быта), where three parts were planned: 1) Humanistic 

and inhuman in the city 2) Public buildings and public centres and 3) industrial and architecture 

of production as environment. The first part of the first chapter should have been explained the 

attempts to make an ideal city and real practices of urban planning with attempts to regulate 

and what the outcomes from spontaneity. In addition, the idea of a “model socialist city” with 

the reasons of its failure were within this thematic. Also, the texts aimed to include the statistic 

and dynamic, and urban modernisation and reconstruction with an increase of the temporary 

constructions in a city. The second part of this chapter was planned on the purposes of the social 

constructions and centres, which were involved into a formation of “the social and spiritual life 

of society, in the formation of its spiritual climate, its everyday “atmosphere”, and “…in a 

representative public architectural environment in the formation of patriotic and collectivist 

feelings”. Also, the “interior and semi-open spaces intended for different types of “non-formal 

communication” should be considered. 

The third part was on industrial and productional architecture as an “environment, where 

the productional process are taking place”, and the production functions and their outcomes into 

“the corresponding decisions of the “environment”, where design plays a role of  “a leading 

method in the formation and modernisation of the productive environment.” While the fourth 

part of the first chapter programmed on housing with its ideal and historical examples, and their 

evaluation with a further covering the mass standard of contemporary houses with “the variety 

of types of modern housing... social psychology and housing.  A social cell of various scales, 

                                                           
23 IRS, the prospektplan…, pp. 1-3. 
24 International Union of Architects: the XIV World Congress of the International Union of Architects: Warszawa, 

15.–21. June 1981; Reports and contributions, Internationale Architekten-Union. Warszawa, 1981. 
25 Художник и город: Материалы Симпозиума "Соц. градостроительство и синтез искусств". - Москва: 

Сов. художник, 1973. 
26 IRS, the prospektplan in Russian…, pp. 3-8. 
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implementation based on frail architecture: a room, an apartment, a “staircase”, an 

“entrance”, a house, a courtyard, a block, a neighbourhood, etc.” In this part, the 

standardization of housing should be presented as a positive trend in functional, social and 

economic aspects, while it was considered a negative in social, functional, emotional, 

psychological sides, and the attempts of a cooperation between designers and residents. The 

aspect marked the changed Soviet discourse that the standardisation, which was seen as an 

indisputable good with the Khrushchev’s reform from 1954 and 1956, started to have positive 

and negatives outcomes.   

The second chapter was planned with six subchapters on the connection of urban centres 

and elements with nature, where the nature should be covered in the cities, their peripheries and 

outside of cities and towns. In addition, the authors should analyse the connections of cities and 

natural zones, “the second house of city dwellers”, constructions with environment in rural and 

recreational areas, and the urbanistic elements (roads, engineering and transport structures, 

various types of mobile architecture, etc) outside of cities, the problems of ecology and 

protection of environment, and a cultivation of landscape with green architecture and small 

urban forms in the natural environment.    

The third chapter was planned on the City as a Result of Purposed Works of Many 

Generations, which was divided into five parts. The first part of this chapter was on the urban 

landscape, which should have been an image of a city with its “inside” and “outside”, and urban 

uniqueness “from outside” and “from within”. The book should have covered the losses in the 

urban landscapes of old Soviet cities, and historical life of the city with historical evaluation of 

cities and their “historical founds”.  This part should have revealed the problems of creating a 

new image of city and include the late Soviet professional discourse of architectural circles as 

the criticism toward the new cities with new neighbourhoods for their lack of originality, 

incomplete use of the natural sources, a monotony of the new constructions, and a schematism 

in planning of urban centres were presented in the academic and architectural circles. The 

second part of this chapter should have been on the “old” and “new” in an inner city, and a 

problematisation of contemporary creative and artistic possibilities that were not implemented 

fully. Furthermore, it was offered that this part would include the examples of eliminations of 

these negative characteristics. A covering of the typification of the environment should concern 

an architectural simplification of elements, a low level of construction quality, and 

inconsistency of examples that were used. These thematical concerns confirmed that the Soviet 

professional communities were in a search of practical solutions to the problems of mass 

architecture. The fourth part of this chapter should be on the polymorphism, which “formed in 

the second part of the 20th century as creative and historical new situation”, where the 

polymorphism should have adjoined with eclecticism, and changes of functions for the 

historical heritage, and mass culture and architecture, and followed with volume-spatial forms 

of contemporary buildings, countless “geometry” of layouts, problems of silhouettes, colour, 

plasticity and problems of details and small forms for architecture and the [urban living] 

environment.27 The fifth section of the third chapter was outlined for “architectural 

environment” as historical “context”, where the Soviet specialists should discuss numerous 

aspects of works in the historical centres and with historical sites, how to integrate the historical 

monuments into the contemporary urban environments, and how to adopt the historical 

structures for the new functions. Furthermore, the cities monuments and open-air museums with 

a conceptualisation and problem of reconstructing the unjustified demolished monuments were 

mentioned within the listed thematic of this section.  

The fourth chapter was offered to cover the topic “Spatial and Temporal Arts in Urban 

Environment”, and this chapter should be dedicated to the presence of arts and their 

                                                           
27 IRS, the prospektplan in Russian…, pp. 6-7. 
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organizations in a city. The first part of seven was planned on an essence of the visual arts and 

the positive examples of their presences in the urban spaces with a role of monumental-

decorative art on the examples of certain cities. The role of this type of art was seen in a 

formation of uniqueness in an urban image, creating the spiritual atmosphere, and “connection 

of epochs”.  

The second and third planned parts of the last chapter correlated to the third part of the 

third chapter as the second should concentrate on the negative aspects with positive sides. In 

the document for this section, there were offered examples of exclusively negative impeding 

characteristics, namely as officiousness, superficial splendour, gigantomania, discounts on an 

importance of a topic, stereotypical image, conservatism of a customer, and underestimation of 

decorative sections of art. In addition, the analysis might include the examples of organising 

and perfecting a process of arts integration into urban space, and a negative side of using visual 

arts as “compensation” of construction defects by decorating with a help of visual and 

decorative arts”. While for the third part of the fourth chapter, the diversity and fruitfulness of 

innovative searches should be offered with the essences of monuments’ components with their 

social aspects and incorporated an idea, and uniqueness of their images. There should have been 

an idea that the means of arts should orient for programming new social processes and rituals. 

The other two fragments of this chapter were supposed to be on a genesis of the roles and 

functions of arts in an urban space with appeared new functions and types of art(s) and synthesis 

of arts, as well as a short-term and small forms of arts in a city, such as: festive decorations, 

posters, visual agitations, artificial lights, media, and urban design elements. Last two parts of 

this chapter were planned for a theatre, entertainment and theatricalization of urban 

environment, and music with sounds and noises in urban environment. The two last lines before 

the table with examples stated that the final part should be based on the main conclusions from 

the chapters of the book.28  

Almost the whole text of the archival document was translated from Russian to German, 

but the German version did not include the table with all offered examples for the analysis from 

the socialist countries. The archival documents reveal the offered objects for the analysis that 

should had been concretised during the work on the monograph. The specified objects were 

from the capital cities and other Soviet cities. The table at the end of the archival documents 

demonstrates the preliminary selected objects that could be in the unpublished monograph. The 

composition of the book should have included different thematical sections, and all socialist 

countries of Europe (the GDR, Czechoslovakia, Poland, Hungary, Romania, Yugoslavia, and 

the USSR), except Albania. Three main objects of the analysis were chosen as cities, 

complexes/ensembles, and houses. The comparison of the Russian prospect plan for the 

monograph with its translation in German reveals what was relevant from the Soviet specialists 

of the Building Academy of the GDR in Berlin within this initiative. The translated documents 

in German included the listed projects from the GDR. However, the list was not in a table form 

as in the Russian version and the German enumeration is without the offered for the analysis 

projects from other countries of socialist Europe. The German prospect plan included a few 

marks, which proves that it was considered and intended to be implemented.29  

The marks in the German version underlined that the planned monograph would focus 

on the specific projects, a time frame of the book, the years of implementation, also that the 

first section would include a part on the industrial and productional centres and idea and 

                                                           
28 IRS, the prospektplan in Russian…, pp.7-8. 
29 IRS, the prospektplan in Russian and German…, pp. 9-10, 1-11. 
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historical practices of houses. Another mark was near the third section “The city as the result 

of the purposeful activity of many generations” with not understandable notes on the left side.30  

 

Figure 6: The table of examples from the intended monograph (the document from the archive 

in Erkner). 

 

The GDR projects were divided into three parts (cities, complexes/ensembles, houses), 

where the first part about cities included “the 16th principles for urban planning” with cities 

such as Berlin, Rostock, Karl-Marx-Stadt and Halle – Neustadt, while the part on complexes 

and ensembles should be on the central part of Berlin with streets as Landerstraße, 

Krenelinerstraße, Langer Straße, Kröpelinerstraße, and Schmarl in Rostock and Marzahn 

neighbourhood in Berlin. The listed examples of houses from the GDR were from Berlin 

(Houses from the Karl-Marx-Allee, centre of the city, the Palace of Republic, the sport complex, 

the projects by R. Henselmann), Rostock, and the social centres of Erfurt, Halle and Cottbus. 

The numerous Soviet projects from other socialist countries of Europe were not in the German 

document and can be found exclusively in the table of the Russian document in Erkner.31 It is 

questionable if the translations of this document to other European languages are preserved in 

other European archives of post-Soviet countries; the specialists from the Soviet academies 

should be participated in a development of above-mentioned book.  

The projects of socialist Europe were the main largest cities, and smaller towns, such as 

Prague, Bratislava, Warsaw, Krakow, Gdansk, Katowice, Budapest, Győr, Eger, Bucharest, 

Suceava, Baia Mare, Galaţi, Craiova, Târgu Mureș, Sofia, Dimitrovgrad, Vratsa, Tarnovo, 

Smolyan, Belgrade, Skopje, Titove Užice (contemporary Užice), Dubrovnik, Split, and 

Sarajevo. The planned objects of the analyses were not only the new and experimental projects 

from the political-economical centres, but also the developments of the recreational areas as the 

lake Balaton in Hungary, the coastal line of the Black Sea in Romania and Bulgaria with the 

Adriatic coast of Yugoslavia. The experimental projects from the Soviet Union were the general 

plan for Moscow of 1935 and other constructions in Moscow, the experimental neighbourhood 

of Angarsk, Slavutych, the New Unit of Resettlement (NER or NUS), Cheryomushki in 

                                                           
30 IRS, the prospektplan in Russian and German…, pp. 2-6. 
31 IRS, the prospektplan in Russian and German…, pp. 9-10, 1-11. 
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Moscow, Lazdynai in Vilnius, Väike - Nõmme that is a part of Tallinn (the contemporary name 

in Russian is Вяйке Нымме, but in the archival document in Cyrillic this part was named as 

Вейке Немяе), the center of Tashkent, Almaty, and Ashgabat, Leningrad, and Sverdlovsk 

(contemporary Yekaterinburg).32 The geographical scope of examples was broad, but the most 

numerous listed projects from the socialist countries of Europe and the Soviet Union were from 

the capital and largest cities, which represented the prominent projects and known in different 

extend in the professional circles. 

The proposed book was intended to undermark the professional discourses and 

architectural debates. However, there were not found any confirmations that the initiative for 

the series of the forementioned book under the Soviet publishing house “Stroyizdat” was 

completed and was not dismissed and forgotten. It is still questionable why the publication that 

had to continue the narrative by A. V. Bunin and his colleagues did not appear. A few 

speculative explanations can be that the initiative was forgotten during the policy of Perestroika 

and Glasnost, when the new publications with conflicting interpretations emerged, and the book 

did not appear due to the processes of de-Sovietization and a beginning of disunity of the Soviet 

state research institutes of the USSR and other European countries after the fall of Communism 

in the end of the 20th century.     

 

Conclusion 

A. V. Bunin with his students and colleagues initiated and developed the essential 

corpus of the Soviet academic sources on the history of architecture, cities, and urban planning. 

Their works correlated among them, and their publications had a certain level of continuity in 

the own and foreign academic institutes, where the sources were written. After the successful 

publications of the textbooks by A. V. Bunin and T. F. Savarenskaya on the History of Art of 

Urban Planning, and the appearance of monograph on the Urban Planning Culture of Socialist 

Europe, the ZNIITAG and the Building Academy of the GDR with the Soviet publishing house 

“Stroyizdat” planned to continue this book series with another publication on the history of 

Soviet architecture, which should have been written during the second half of the 1980s. The 

documented prospect plan for the monograph on the history of architecture and urban planning 

is compelling evidence in the Russian and German languages from the archive near Berlin that 

reveals the mutual contacts between the Building Academy of the GDR and the VNIITIAG in 

the USSR. Also, the rare archival documentation from the archive in Erkner confirms the 

intentions for developmenting the continuation of the written histories by A. V. Bunin, T. F. 

Savarenskaya, E. Goldzamt, and O. A. Švidkovskij. The archival documents include the 

information on the structure and indented content of the proposed publication with its 

thematical and geographical scopes. The several of the Soviet scholars contributed to the 

writing of history of architecture and urban planning in own countries during the Soviet era, but 

there is an open question who would work on the forementioned planned monograph and which 

institutes from other parts of socialist Europe would cooperate with the GDR and USSR 

institutes between 1988 and 1990 to implement the plan for the book on history during the 

Soviet era. There were not found any confirmations on the implementation and publishing this 

monograph, and any published equivalents to this proposed initiative, and Yu. P. Botscharow’s 

memories can enlighten the plans and works on this late Soviet interpretation of socialist 

European architecture and urban planning. The further research in the state and private archives 

of European post-state socialist countries is required to understand how the intension was 

dismissed during the Perestroika and after the collapse of Communism regimes, and which 

institutes and prominent scholars of the other post-socialist countries would be involved into 

this initiative on the European level.   

                                                           
32 IRS, the prospektplan in Russian and German…, p. 11 
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SKLÁRSTVO A TRANSFER POZNATKOV V RANOM NOVOVEKU 

 

Ondrej Šály 

Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 

Abstrakt: Transfer sklárskych poznatkov mal v ranom novoveku svoje špecifiká. Dôležitý 

podiel na ňom mala migrácia a mobilita sklárov, ktorí aj takýmto spôsobom odovzdávali iným 

svoje technické poznatky. Cieľom tohto príspevku je najprv tematizovať koncepty transfer 

poznatkov a transfer technológii v kontexte ranonovovekých dejín. Následne predstaviť 

koncepty tajnosť a otvorenosť s ohľadom na ich teoretické rámce. Na priblíženie ich dejín som 

použil taktiež príklady z dejín benátskeho sklárstva. Posledná a zároveň tretia časť príspevku 

sa venuje téme migrácie ako súčasti transferu sklárskych poznatkov so zreteľom na územie 

Uhorska. 

Kľúčové slová: transfer poznatkov, tajnosť, otvorenosť, sklári, skláreň.  

 

Abstract: The early modern transfer of knowledge related to a glass production had its 

specifics. Migration and mobility of glassworkers played an important role in the transmission 

of their technical knowledge. The aim of this article is first to thematise a concepts of knowledge 

transfer and technology transfer in the context of the early modern history. Then introduce the 

concepts of secrecy and openness with a view to their theoretical frameworks. I used various 

examples from the history of Venetian glass production to illustrate their history. The last and 

at the same time the third part of the article deals with the topic of migration in connection with 

knowledge transfer with regard to a territory of the Kingdom of Hungary. 

Keywords: knowledge transfer, secrecy, openness, glassworkers, glass-workshop.  

 

Dejinami sklárstva sa zaoberajú viaceré odborné disciplíny. Okrem historických 

výskumov sledujúcich historické písomné pramene a archeológie venujúcej sa historickým 

sklám, zastávajú významné miesto aj etnológia, historická geografia, toponomastika, chémia či 

jazykoveda. Ako cesta k hlbšiemu poznaniu sa v poslednej dobe stále viac ukazuje 

multidisciplinarita.1 Keď sa historici, a to v prvom rade Ján Žilák,2 zaoberali históriou 

ranonovovekého sklárstva na území dnešného Slovenska, sledovali najmä dejiny jednotlivých 

sklární v chronologickej postupnosti archívnych prameňov.3 Výskum konkrétnych sociálnych 

javov, fenoménov, zostával viac-menej na okraji záujmu.4 Týmto príspevkom chcem priblížiť 

tému transferu poznatkov5 a transferu technológií v kontexte ranonovovekého sklárstva. 

                                                           
1 Pozri napríklad STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica (ed.). Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom 

skle III. Bratislava: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2018, 408 s. 
2 Napríklad ŽILÁK, Ján. Sihla. Dejiny obce, sklárne, parnej píly a potravného družstva 1760–1951. Kežmarok : 

VIVIT, 2002, 57 s. 
3 V roku 2018 archeológ Ján Čáni konštatoval, že „...výskum problematiky zaniknutých novovekých sklární tu (na 

Slovensku – pozn. O. Š.) prakticky neexistuje.“ ČÁNI, Ján – SEKULA, Róbert. Tri sklárne v údolí Bzovej na 

pomedzí Novohradskej a Zvolenskej župy. In Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III. Zost. D. 

Staššíková-Štukovská. Bratislava: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2018, s. 246. 
4 Z českého prostredia napríklad LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Obchodníci sklem od poslední čtvrtiny 17. do poloviny 

19. století – profil sociální skupiny. In K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. Čechy mezi tradicí a 

modernizací. 1566–1848. Zost. Z. Kárník. Praha : Karolinum, 1999, s. 239-294; LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Migrace 

českých sklářů v letech 1784–1814. In Studie k sociálním dějinám 9. Zost. J. MACHAČOVÁ, J. 

MATĚJČEK. Kutná Hora : Cleo – pracoviště historické sociologie, 2001, s. 137-144; LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Role 

Židů v dějinách sklářství v českých zemí. In Židé v Čechách 3. Sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. 

října 2010 v Tachově. Zost. V. Hamáčková a kol. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2011, s. 112-118. 
5 Anglické slovo knowledge sa v anglickom jazyku používa v rôznych súvislostiach. Do slovenského jazyka môže 

byť preložené viacerými slovami, ako sú napríklad poznatky, vedomosti alebo znalosti. Koncept knowledge 

transfer niektorí slovenskí autori prekladajú ako „transfer poznania“. Spomedzi slovenských historikov tak urobili, 
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Teoretické rámce transferu poznatkov a transferu technológií  

Teoretické pozadia súčasných konceptov6 mobilizácia poznatkov (knowledge 

mobilization),7 transfer poznatkov (knowledge transfer), cirkulácia poznatkov (circulation of 

knowledge),8 zdieľanie poznatkov (knowledge sharing),9 výmena poznatkov (knowledge 

exchange),10 translácia poznatkov (knowledge translation),11 generovanie poznatkov 

                                                           
historici zameriavajúci sa na obdobie raného novoveku, Peter Konečný a Miroslav Lacko. P. Konečný a M. Lacko 

však okrem termínu transfer poznania používajú zriedkavo aj termín transfer poznatkov, pričom oba užívajú na 

označovanie toho istého konceptu. Z českého prostredia sú známe prípady prekladov „přenos poznatků“ či 

„transfer poznatkov“, čo považujem za primeranejšie. Slovo poznanie totiž predstavuje aj akt osvojovania určitej 

reality vedomím (v slovenskom jazyku je jedným z hlavných významov tohto slova „nadobudnutie, nadobúdanie 

vedomostí, názorov, predstáv o skutočnosti...“ – t. j. význam anglického slova „cognition“). Na druhej strane 

poznatok predstavuje už výsledok poznávacej činnosti. SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických 

pojmů. Praha : Vyšehrad, 2019, s. 320; KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária (eds.). Krátky slovník 

slovenského jazyka. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 540; KONEČNÝ, Peter. Transfery montanistického 

poznania v ranom novoveku. Uhorské baníctvo a hutníctvo v európskych cestopisoch 1561–1751. Dizertačná 

práca. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017, 141 s.; LACKO, Miroslav. K transferu inovácií v 

stredoeurópskom hutníctve: Bartolomej Ľudovít Hechen-gartner (1702–1773) a zhutňovanie medi na Spiši v prvej 

polovici 18. storočia. In Montánna história, 2014, roč. 7, s. 163; KONEČNÝ, Peter. Cestopisy európskych 

odborníkov ako forma komunikácie poznania o baníctve a hutníctve v Uhorsku, 1651–1759. In Montánna história, 

2014, roč. 7, s. 201-202, 213. 
6 Koncepty, ktorým ďalej v texte nebudem venovať pozornosť, približujem v poznámkovom aparáte. 
7 Mobilizácia poznatkov predstavuje zastrešujúci pojem a zároveň široký proces, ktorý zahŕňa alebo sa prelína so 

škálou iných aktivít súvisiacich s produkciou, používaním a šírením poznatkov, teda s transferom poznatkov, 

transláciou poznatkov, výmenou poznatkov či manažmentom znalostí (knowledge managment). S týmto 

konceptom doposiaľ operovali najmä kanadskí autori venujúci sa rôznym vedným odborom. Pre históriu mal však 

okrajový význam. Pozri napríklad BENNET, Alex – BENNET, David (eds.). Knowledge mobilization in the social 

sciences and humanities: moving from research to action. Frost, West Virginia : MQI PRESS, 2007, 222 s.  
8 Nárast záujmu historikov o výskum cirkulácie poznatkov je evidentný približne od roku 2003. Koncept 

tematizoval a najviac spropagoval historik vedy Kapil Raj, tvrdiaci, že k cirkulácii poznatkov dochádza 

v ohraničených územiach. Raj vo svojej monografii o cirkulácii a konštruovaní vedeckých poznatkov v južnej Ázii 

a Európe v rokoch 1650–1900 uvádza: „Sledovaním kanálov a heterogénnych sietí výmeny, cez ktoré transfer 

poznatkov prechádzal, lokalizovaním cirkulačných priestorov medzi južnou Áziou a Európou, v ktorých nadobudli 

význam a napokon zameraním na apropriáciu a uzemňovanie týchto poznatkov v konkrétnych lokalitách v rámci 

území cirkulácie; táto kniha sa snaží vrhnúť nové svetlo na ko-produkciu lokálnych a globálnych poznatkov.“ RAJ, 

Kapil. Relocating Modern Science. Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 

1650–1900. Basingstoke; New York : Palgrave Macmillan, 2007, s. 22; KEIM, Wiebke. Conceptualizing 

circulation of knowledge in the social sciences. In Global knowledge in the social sciences. Made in circulation. 

Zost. W.  Keim a kol. Abingdon; New York : Routledge, 2016, s. 87-113; RAJ, Kapil. Introduction: Circulation 

and locality in early modern science. In The British Journal for the History of Science, 2010, roč. 43, č. 4, s. 513-

517. 
9 Zdieľanie poznatkov (knowledge sharing) podľa jednej z definícií predstavuje výmenu poznatkov (exchange of 

knowledge) medzi jednotlivcami alebo skupinami a v rámci nich, pričom ide o výmenu cielenú ako aj necielenú, 

o proces, ktorý nemusí mať a priori úmysel. Niektorí autori tento termín a termín transfer poznatkov používajú 

ako synonymá. PAULIN, Dan – SUNESON, Kaj. Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers 

– Three blurry terms in KM. In The Electronic Journal of Knowledge Management, 2012, roč. 10, č. 1, s. 83. Pre 

príklad použitia termínu v historických prácach o ranom novoveku pozri napríklad BESSEN, James – 

NUVOLARI, Alessandro. Knowledge Sharing Among Inventors: Some Historical Perspectives. In LEM Working 

Paper Series, 2011, č. 21, s. 2-16; BESSEN, James – NUVOLARI, Alessandro. Difusing New Technology without 

Dissipating Rents: Some Historical Case Studies of Knowledge Sharing. In LEM Working Paper Series, 2017, č. 

28, 2-36. 
10 Obojsmerný proces odovzdávania poznatkov medzi rôznymi ľuďmi či skupinami ľudí. K teórii výmeny 

poznatkov pozri taktiež KEIM, W. Conceptualizing circulation, s. 87-113. 
11 Jednosmerný alebo dvojsmerný proces prekladu poznatkov, pričom v klasickom zmysle predstavuje translácia 

proces určitého textového prenosu. V anglofónnych historických prácach sú výrazy výmena poznatkov 

(knowledge exchange) a translácia poznatkov (knowledge translation) často využívané v rovnakých kontextoch. 

S transláciou poznatkov súviseli už koncepty translatio studii a translatio imperii vzniknuté v období vrcholného 

stredoveku s teoretickým pozadím v biblickej Knihe proroka Daniela (Dan 2, 39 – 40). Podľa konceptu Translatio 

studii v dejinách prebieha akýsi preklad (posuv) poznania z jednej zemepisnej oblasti a času do inej zemepisnej 
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(knowledge generation), bariéry poznatkov (knowledge barriers)12 alebo transfer technológií 

(technology transfer) sú rozmanité a súčasne neraz prelínajúce sa.13 Mnohí autori sledujúci 

vývoj ich používania a ich rôznych definícií, uvádzajú, že chápanie a uplatňovanie týchto 

konceptov je pri celkovom pohľade do literatúry nejednoznačné.14 Teoretické prístupy k týmto 

a k príbuzným konceptom sa opodstatnene líšia aj medzi historikmi, a to v prvom rade 

vzhľadom na ich aplikovanie v súvislosti s jednotlivými dejinnými obdobiami. Zároveň na tom 

má podiel aj história samotných slov, ktoré koncepty pomenúvajú. Ako zdôraznil britský 

historik intelektuálnych dejín Quentin Skinner, tieto slová majú vlastné dejiny v priebehu, 

ktorých sa ich významy vyvíjali či menili. Sú odlišné od konceptov a ich použitiu v terminológii 

často už predchádzala existencia konceptov. Preto je rozdiel či ich autori používali len ako 

„slová“ alebo ako termíny konceptov.15  

Pri pohľade do historiografie je teda zrejmé, že jestvujú viaceré koncepty opisujúce 

veľmi podobné alebo úzko súvisiace procesy. Na druhej strane môže existovať viacero 

termínov na označenie jedného konceptu. Niektorí historici venujúci sa šíreniu poznatkov 

reflektovali terminologické nejednotnosti v teoretických častiach svojich textov. Napríklad 

americký historik hospodárskych a sociálnych dejín Patrick Manning spomínal problém 

existencie viacerých termínov uplatňovaných v súvislosti s výskumom translácie vedeckých 

poznatkov. Podľa neho vzišli z úmyslu hľadania najvhodnejšieho termínu pre označenie 

jedného procesu, ale napokon ich vlastne nemožno používať ako náhrady jedného za druhého, 

pretože „zahŕňajú mierne odlišné dynamiky,“16 v dôsledku čoho predstavujú skôr nové 

koncepty. 

Aj napriek teoretickej a metodologickej komplexnosti spomenutých konceptov 

a rôznym preferenciám autorov17 platí, že ich efektívne uplatňovanie vyžaduje primerané 

                                                           
oblasti. Interpretácie sa v priebehu minulosti rôznili. Podľa niektorých poznanie pochádzajúce z antického Grécka 

prešlo do Ríma odtiaľ do Francúzska alebo z Rajskej záhrady – Edenu do Jeruzalema, odtiaľ do Babylonu atď. 

Translatio imperii zas argumentuje postupnosť prekladov impéria (t. j. napríklad prenos „impéria“ z Grécka do 

Ríma, z Ríma do Franskej ríše a z nej do Svätej ríše rímskej a podobne). Ako tvrdil francúzsky medievalista 

Jacques Le Goff, ide o koncepty typické pre stredovek, ktorý sa vyznačoval lineárnym chápaním času. LE GOFF, 

Jacques. Medieval Civilizations 400–1500. Oxford; Cambridge; Massachusetts : Blackwell Publishers Ltd., 1992, 

s. 131-194. V súvislosti s raným novovekom pozri napríklad MANNING, Patrick – OWEN, Abigail (eds.). 

Knowledge in Translation. Global Patterns of Scientific Exchange, 1000–1800 CE. Pittsburgh : University of 

Pittsburgh Press, 2018, 473 s. 
12 Koncept bariéry poznatkov – knowledge barriers – sociológ Paul Attewell definoval ako nedostatok poznatkov 

o novej technológii a o jej uplatnení v organizáciách. Koncept sa využíva hlavne v prípade súdobých dejín, na 

vysvetľovanie dôvodov, prečo sa určitá technológia nešírila v určitom čase alebo do konkrétnych území. 

ATTWELL, Paul. Technology Diffusion and Organizational Learning – the Case of Business Computing. In 

Organization Science, roč. 3, č. 1, s. 1-19. 
13 Pozri napríklad GRECO, John. The Transmission of Knowledge. Cambridge : Cambridge University Press, 2021, 

s. 61. 
14 Pozri napríklad PAULIN, D. – SUNESON, K. Knowledge transfer..., s. 89; WUTTI, Daniel – Hayden, Markus. 

Knowledge Transfer in the Social Sciences and Humanities (SSH) – Definition, Motivators, Obstacles, and 

Visions. In Colloquium: New Philologies, 2017, roč. 2, č. 1, s. 87-101. 
15 SKINNER, Quentin. Language and Social Change. In Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. 

Zost. J. Tully. Princeton : Princeton University Press, 1988, s. 119-132. Skinner vnímajúci, že v súvislosti 

s kľúčovými sociálnymi termínmi „máme do činenia s dvoma odlišnými a vzájomne súvisiacimi doménami: tou 

zo samotného sociálneho sveta a tou z oblasti jazyka“ upozornil na formy redukcionizmu, s ktorými sa sociálni 

historici môžu stretnúť. Ako príklad spomína, že „hoci by sa nepochybne dali napísať dejiny slova originalita a 

jeho rôznych použití, takýto výskum by v žiadnom prípade nebol rovnaký ako skúmanie dejín konceptu originality.“ 

SKINNER, Language and Social..., s. 120, 131. 
16 MANNING, Patrick. Introduction. Knowledge in Translation. In Knowledge in Translation. Global Patterns of 

Scientific Exchange, 1000–1800 CE. Zost. P. Manning, A. Owen, Abigail. Pittsburgh : University of Pittsburgh 

Press, 2018, s. 9. 
17 Veľké množstvo konceptov identifikujúcich témy, ktoré majú mnoho spoločného, nútilo neraz autorov 

venujúcich sa sociálnym a humanitným vedám k aplikovaniu konceptov podľa preferencií. V anglicky hovoriacich 

krajinách majú tieto koncepty svoje skratky vychádzajúce z prvých písmen slov termínov; napríklad knowledge 
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oboznámenie sa s nimi a ich zadefinovanie (vo vzťahu k dejinnému obdobiu), pretože koncepty 

v prvom rade slúžia na identifikáciu (vyčlenenie) skupín sociálnych javov alebo predmetov. 

„Význam konceptu je konštituovaný pravidlami jeho používania.“18 

Problematiku dejín šírenia sklárskych poznatkov v širšom historickom kontexte 

najlepšie zachytáva koncept transfer poznatkov, ktorý jednak zahŕňa širokú škálu činností 

a jednak bol využívaný v profesionálnej historiografii. Transfer poznatkov predstavuje 

jednosmernú cielenú komunikáciu medzi jednotlivcami, skupinami alebo organizáciami, pri 

ktorej dochádzalo k odovzdávaniu (presunu) existujúcich poznatkov (často cez rôzne typy 

hraníc), k ich recepcii inými osobami za predpokladu ich efektívneho uplatnenia a ich 

aplikovania.19 Inými slovami, ide o proces, pri ktorom dochádza ku konfrontácii 

sprostredkovaných poznatkov s jeho prijímateľom alebo prijímateľmi, ktorí ho dosiaľ nepoznali 

a ktorí ho vďaka kognícii prijímajú, spracovávajú a aplikujú, a tak sa nechávajú ovplyvniť 

skúsenosťami iných.20 Z epistemologického hľadiska zohrávalo v rámci transferu poznatkov 

dôležitú úlohu svedectvo, ktorého funkciou bolo odovzdať „poznatky od hovoriaceho 

k poslucháčovi.“21 S tým súvisí samostatná kategória poznatkov, a síce poznatky vyplývajúce 

zo svedectiev (testimonial knowledge).22 

                                                           
transfer (KT), knowledge exchange (KE) či knowledge brokering (KB). V roku 2012 teoretický problém spájajúci 

tieto koncepty vyústil do vzniku vše zastrešujúceho konceptu označeného K*. SILOVA, Iveta – READ, Robyn – 

MUNDY, Karen. The Mobilization of Knowledge. In Crafting a Global Field. Zost. E. H. Epstein. Honk Kong : 

Springer, 2016, s. 155-156. 
18 GOERING, D. Timothy. Concepts, History and the Game of Giving and Asking for Reasons: A Defense of 

Conceptual History. In Journal of the Philosophy of History, 2013, roč. 7, č. 3, s. 430; KOSELLECK, Reinhart. 

Social History and Conceptual History. In International Journal of Politics, Culture, and Society, 1989, roč. 2, č. 

3, s. 308-325. 
19 Slovo transfer v názve konceptu niektorí autori zamieňajú slovom transmisia. Správnejšie sa javí, o transmisii 

uvažovať ako o súčasti procesu transferu poznatkov. Ide práve o v definícii spomínaný akt odovzdania (presunu) 

existujúcich poznatkov. Transmisia v tom prípade predstavovala jeden zo spôsobov akými jednotlivec získaval 

poznatky. V tomto prípade išlo o poznatky, ktoré už jestvovali. Druhou možnosťou bolo poznatky vytvoriť. 

Teoretický rámec transmisie aj generovania poznatkov predkladá americký epistemológ John Greco. Generovanie 

poznatkov, ktoré predchádza ich transfer, definuje ako „produkovanie poznatkov, v zmysle prinášania ich 

k existencii.“ Týka sa poznávania „pre seba“. Na druhej strane transmisia „sa týka poznávania ‘od niekoho iného’ 

ako, keď to človeku je povedané niekým iným, ktorý pozná.“ „Transmisiou sa poznatky sprístupňujú poslucháčovi 

cez hovoriaceho...“ GRECO, J. The Transmission..., s. 1, 44. Sloveso transmitovať (transmit) Stručný oxfordský 

anglický slovník definuje ako „zapríčinenie odovzdania z jedného miesta alebo od jednej osoby k inej“ a ako jeden 

z významov pripúšťa: „komunikovanie (idey alebo emócie).“ SOANES, Catherine – STEVENSON, Angus. 

Concise Oxford English Dictionary. Oxford : Oxford University Press, 2006, s. 1533. V zásade ide o odovzdávanie 

(prevádzanie) poznatkov. KOPECKÁ, Martina – LALIKOVÁ, Tatiana a kol. Staršia slovenská lexika v 

medzijazykových vzťahoch. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 116. Pojem 

transmisia, používaný často v anglofónnej historiografii, sa na Slovensku využíva najmä v súvislosti 

s akademickými odbormi pedagogika či etnológia. Autori píšu napríklad o transmisii poznatkov od učiteľov 

k žiakom. Pozri napríklad MINÁRECHOVÁ, Michaela. História induktívneho prístupu v prírodovednom 

vzdelávaní v USA a jeho súčasná reflexia na Slovensku. In Scientia in educatione, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6; 

KREKOVIČOVÁ, Eva. Vzťah pamäti a transmisie – k niektorým metodologickým problémom. In Tradičná 

kultúra a generácie. Zost. H. Hlôšková. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2000, s. 102-108. Spomedzi prác 

zahraničnej proveniencie pozri napríklad BERKLEY, Jonathan Porter. The Transmission of Knowledge in 

Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education. Princeton : Princeton University Press, 1992, 238 s; 

SAYEED, Asma. Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam. Cambridge; New York : 

Cambridge University Press, 2013, 220 s. 
20 EGGER, Christoph. The Scholar’s Suitcase: Books and the Transfer of Knowledge in Twelfth-Century Europe. 

In Studies in Church History, 2004, roč. 38, s. 87. 
21 GRECO, J. The Transmission..., s. 44. 
22 LACKEY, Jennifer. Testimonial Knowledge and Transmission. In The Philosophical Quarterly, 1999, roč. 49, 

č. 197, s. 471-490; GRECO, J. The Transmission..., 214 s.  
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Transfer technológií (technologický transfer)23 je síce samostatným konceptom, ale 

úzko súvisí s transferom poznatkov, a býva niekedy považovaný za jeho podkategóriu. 

Poznatky sú totiž jeho inherentnou súčasťou. Bez nich nie je možné s jednotlivými predmetmi 

pracovať a využívať ich.24 Preto, keď historici raného novoveku píšu o transfere technických 

alebo mechanických poznatkov,25 dotýkajú sa v podstate oboch týchto konceptov, pretože keď 

sa dial transfer technológií, dochádzalo i k transferu poznatkov.26  

 Ako uviedol hospodársky historik Stephan R. Epstein, technické poznatky sa mohli šíriť 

v pre-modernej dobe (čím myslí cca obdobie rokov 1200–1800) tromi spôsobmi, a teda 

prostredníctvom textov, patentov a migrácie znalých ľudí. Viackrát zdôraznil práve zásadný 

význam migrácie ako prostriedku transferu technických poznatkov, ktorých užitočnú definíciu 

predložil. Tvrdí: „Teda, prakticky všetky pre-moderné technické poznatky – ktoré definujem 

jednoducho ako poznanie ako veci vyrábať a ako ich správne používať – boli transferované 

v ľudských telách.“27 Na základe poznania technických poznatkov mohli remeselníci realizovať 

jednotlivé techniky. Hospodársky historik Elias H. Tuma ich, podobne ako S. Epstein, 

považoval za „procesy výroby a používania zariadení pri produkcii komodít a služieb.“28 

 

Tajnosť a otvorenosť 

 Výskum transferu technických poznatkov v ranom novoveku predstavuje tému 

nachádzajúcu sa na pomedzí dejín vedy a techniky, hospodárskych, intelektuálnych, 

konceptuálnych, sociálnych a kultúrnych dejín. K spôsobom akým sa technické poznatky 

uplatňované remeselníkmi transferovali sa viažu viaceré konceptuálne kategórie, ktoré sú 

predmetmi historických výskumov. Ide v prvom rade o tajnosť, otvorenosť, duševné 

vlastníctvo, autorstvo, vlastníctvo, originalitu, prioritu (t. j. prvenstvo) či patent. O týchto 

konceptoch a slovách tvoriacich ich termíny ešte vo väčšej miere ako o vyššie predstavených 

                                                           
23 Jednoduchú definíciu transferu technológií predložil americký historik techniky Bruce E. Seely. Podľa neho 

transfer technológií označuje „procesy a dôsledky presunu technologických nápadov, zručností, procesov, 

technických náradí, a systémov cez rôzne hranice – národné, geografické, sociálne a kultúrne alebo organizačné 

a inštitucionálne.“ SEELY, Bruce E. Historical Patterns in the Scholarship of Technology Transfer. In 

Comparative Technology Transfer and Society, 2003, roč. 1, č. 1, s. 7. Rozsiahlejšiu definíciu tohto konceptu 

uviedol hospodársky historik Elias H. Tuma. Podľa neho „transfer technológií znamená získanie a adaptovanie 

techniky z jednej krajiny alebo odvetvia do druhej a jej uplatnenie vo výrobnom procese. Transfer sa stane úplným, 

keď sa technika udomácni a využije ako neoddeliteľná súčasť ekonomickej produkcie. Preto je potrebné rozlišovať 

medzi vynájdením techniky alebo jej uvedomením a jej aplikáciou.“ TUMA, Elias H. Technology Transfer and 

Economic Development: Lessons of History. In The Journal of Developing Areas, 1987, roč. 21, č. 4, s. 404. Pre 

viac informácii pozri FISCHER, Holger – SZABADVÁRY, Ferenc a kol. Technologietransfer und 

Wissenschaftsaustausch zwischen Ungarn und Deutschland. Aspekte der historischen Beziehungen in 

Naturwissenschaft und Technik. München : Oldenbourg, 1995, 357 s.; JOLLY, James, A. – CREIGHTON, J. W. 

The technology transfer process: Concepts, framework and methodology. In The Journal of Technology Transfer, 

1977, roč. 1, s. 78. 
24 EPSTEIN, Stephan R. Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300–1800. In American 

Economic Review, 2004, roč. 94, č. 2, s. 382-387; BOZEMAN, Barry. Technology transfer and public policy: a 

review of research and theory. In Research Policy, 2000, roč. 29, č. 4-5, s. 629. 
25 Pozri napríklad EPSTEIN, Stephan R. Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c. 1200 – 

c. 1800. In Technology, Skills and the Pre-Modern Economy in the East and the West. Essays dedicated to the 

memory of S.R. Epstein. Zost. M, Prak, J. L. Van Zanden. Leiden; Boston : Brill, 2013, s. 25-67; ZANETTI, 

Cristiano. The Microcosm: Innovation and Technological Transfer in the Habsburg Empire of the Sixteenth 

Century. In History of Technology 32. Zost. I. INKSTER. London : Bloomsbury Academic, 2014, s. 37-65. Preklad 

anglického slova technology je problematický, pretože sa v slovenčine prekladá slovom technológia ako aj slovom 

technika. 
26 Transfer technológií bol často motivovaný existenciou inovácií. Na Slovensku sa tejto téme venoval napríklad 

M. Lacko. Pozri poznámku pod čiarou č. 5 v tomto článku. 
27 EPSTEIN, S. Transferring Technical..., s. 27. 
28 TUMA, E. Technology Transfer..., s. 404. 
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konceptoch platí zmienená úvaha Quentina Skinnera.29 Napríklad v súvislosti s konceptom 

duševného vlastníctva americká historička vedy a techniky Pamela O. Long tvrdí, že sa vyvinul 

v neskorostredovekom remeselníckom prostredí, storočia predtým ako ho moderná 

terminológia označila.30 

V súvislosti s transferom sklárskych poznatkov je potrebné osvetliť najmä koncepty 

tajnosť (secrecy) a otvorenosť (openness).31 V podstate všetky transfery sklárskych poznatkov 

sa týkajú aktivít, ktoré tieto koncepty identifikujú. 

Ako som naznačil, idea vlastnenia poznatkov má svoj pôvod väčšmi vo svete remesiel, 

než v knižnom prostredí.32 Pre sklárskych odborníkov znamenali ich špecifické poznatky 

predpoklad ich hospodárskych zázemí, čím determinovali ich spoločenské postavenie. Práve 

pri sledovaní vlastných ekonomických zabezpečení boli pre remeselníkov významné tajnosti. 

Vyzradenie remeselných tajností mohlo totiž pre nich znamenať ohrozenie základov ich 

vlastného živobytia.33 Vzhľadom na ich význam hovoria niektorí historici o „ideológii tajnosti 

medzi remeselníkmi“.34 

Tajnosť35 v zmysle definície aplikovanej niektorými historikmi (a pochádzajúcej 

z filozofického skúmania) predstavuje prax intencionálneho utajovania (skrývania).36 Vďaka 

nim sa vytváralo oddelenie medzi zasvätencami poznajúcimi remeselné tajomstvá 

a nezasvätencami. Súčasne prítomnosť tajnosti predpokladala potenciálny spor oboch strán 

v prípade túžby nezasvätencov o poznatky. Tajnosť vo všeobecnosti zas súvisela s viacerými 

ďalšími konceptami. Išlo napríklad o súkromie, intimitu, prohibíciu či posvätnosť.37  

Ako tvrdí Longová, „orálna transmisia remeselných vedomostí v rámci učňovských 

systémov, či už v domácnostiach alebo v dielňach“ mohla mať charakter tajnosti ako aj 

                                                           
29 SKINNER, Q. Language and Social..., s. 119-132. 
30 LONG, Pamela O. Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity 

to the Renaissance. Baltimore; London : The Johns Hopkins University Press, 2001, s. 4-5, 10. 
31 Termín tajnosť na rozdiel od slova tajomstvo používam na označenie konceptu, ktorý zahŕňa aj metódy či 

výsledky utajovania. História konceptu tajnosti poukazuje na ideu vlastnenia nehmotnej entity nezávislej od s ňou 

súvisiacich materiálnych premetov a práce vyvinutej na ich výrobu. Súčasne poukazuje na odlišnosti medzi 

prostredím remesiel a prostredím vedy, respektíve univerzitným prostredím, pre ktoré bol koncept duševného 

vlastníctva blízky. Zjednodušujúci pohľad spomenutý v staršej anglofónnej literatúre, podľa ktorého technológie 

súvisia s tajnosťou a veda s otvorenosťou je prekonaný a na problematiky dejín oboch spomenutých konceptov sa 

nahliada ako na omnoho komplexnejšie a zložitejšie. Ako v mnohých iných prípadoch pokus o stručnú syntézu 

môže viesť k neprimeranému zjednodušeniu, a tak k bádaniu prispieva výskum partikulárnych tém. 
32 Longová uvádza, že „v stredovekom mestskom kontexte sa znalosti remeselných procesov a mechanických 

vynálezov začali považovať za samostatný nehmotný majetok oddelený od remeselných výrobkov a od práce 

potrebnej na ich výrobu.“ LONG, P. Openness, Secrecy..., s. 89; DAVIDS, Karel. Craft Secrecy in Europe in the 

Early Modern Period: A Comparative View. In Early Science and Medicine, 2005, roč. 10, č. 3, s. 342. 
33 EAMON, William. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture. 

Princeton : Princeton University Press, 1994, s. 81. 
34 EAMON, W. Science and the Secrets..., s. 80; DAVIDS, K. Craft Secrecy..., s. 343. 
35 Holandský hospodársky historik Karel Davids sumarizujúc závery historikov, ktorí sa výrazne pričinili 

o výskum remeselných tajností a transferu poznatkov v stredoveku a ranom novoveku (P. Longová, William 

Eamon, Carlo Belfanti či Stephan R. Epstien) tvrdil, že všetci považovali „remeselnú tajnosť za skutočný 

a prominentný jav inštitučného kontextu, v ktorom sa poznanie počas neskorého stredoveku a raného novoveku 

vytvárali a šírili.“ DAVIDS, K. Craft Secrecy..., s. 344. Pozri aj BELFANTI, Carlo Marco. Guilds, Patents, and 

the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age. In Technology and Culture, 

2004, roč. 45, č. 3, s. 569-589. 
36 V origináli „secrecy as intentional concealment“. S. Boková cituje aj encyklopedickú definíciu z roku 1765, 

podľa ktorej ide o „všetko, s čím sme sa niekomu zverili, alebo s čím sa nám niekto zveril s úmyslom, aby sa to 

neprezradilo...“ A dodáva, že „slovo „tajnosť“ (v origináli „secrecy“ – pozn. O. Š.) sa vzťahuje na výsledné 

zatajenie (v origináli „resulting concealment“ – pozn. O. Š.). Označuje tiež metódy používané na utajovanie, ako 

sú kódy alebo maskovanie alebo kamufláž, a praktiky utajovania, ako je obchodné tajomstvo alebo služobná 

(profesijná) dôvernosť.“ BOK, Sissela. Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation. New York : 

Pantheon Books, 1983, s. 5-14. 
37 BOK, S. Secrets: On the Ethics of Concealment..., s. 5-14. 
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otvorenosti38 (už len napríklad hierarchizácia sklárskych komunít napovedá, že niektoré 

poznatky boli v rámci komunít šírené otvorene zatiaľ čo iné tajne). Koncept otvorenosti v jej 

optike predstavuje určitý stupeň slobody sprevádzajúci rozširovanie poznatkov na základe 

komunikácie.39 Okrem otvoreného zdieľania poznatkov v rámci remeselných jednotiek bola pre 

otvorenosť dôležitá mienka, že poznatky majú byť šírené nielen ústne, ale i písomne, aby boli 

dostupné verejnosti. Túto mienku spočiatku presadzovali najmä autori diel o baníctve 

a hutníctve.  

Od 16. storočia vzniklo mnoho kníh venujúcich sa týmto a iným technickým témam. 

Existencia kníhtlače v ranom novoveku síce ohrozovala remeselné tajnosti, v dôsledku čoho sa 

mnohé remeslá mohli javiť ako menej tajomné, avšak autori týchto diel len málokedy mali 

(dostatočné) praktické skúsenosti s tým, o čom informovali. Tieto príručky a knihy preto neraz 

obsahovali zavádzajúce údaje či neúplné opisy jednotlivých techník. S. Epstein v tejto veci 

upozornil na tri problémy. Po prvé uviedol, že títo autori „zvyčajne preceňovali úlohu 

explicitných a výrokových poznatkov v remeselnej a inžinierskej praxi.“40 Po druhé upozornil, 

že aj v tej dobe jestvovali nezhody medzi kvalifikovanými odborníkmi venujúcimi sa rovnakej 

práci, a preto podľa neho „ani jedna pre-moderná inovácia nebola transferovaná len pomocou 

tlače.“41 Tretí problém, na ktorý poukázal je metodologického charakteru. Napriek tomu, že 

mnoho neskorostredovekých a ranonovovekých technických poznatkov nebolo podrobne 

písomne sformulovaných, historik by nemal absenciu týchto textov automaticky vyhodnocovať 

ako dôsledok tajností. Podľa Epsteina je „absencia textov skôr dôkazom toho, že písanie (v 

mnohých prípadoch aj kreslenie) bolo vysoko neúčinným spôsobom transmisie.“42  

Tajnosť ako aj otvorenosť boli trvácnymi aspektami dejín sklárskych komunít. 

V historiografii o transfere poznatkov v stredoveku a ranom novoveku sú dejiny sklárskych 

tajností jedným z najčastejších príkladov utajovania poznatkov.43 Z druhého uhľa pohľadu ide 

však o dejiny zabraňovania a predchádzania otvorenosti, ktorá mohla byť, taktiež ako tajnosť, 

dôsledkom sledovania osobných ekonomických záujmov. Ako príklad na ilustráciu tajnosti 

môžu poslúžiť dejiny sklárstva v Benátkach, ktoré sa, snažili zamedziť mobilite sklárov, 

pretože ich poznatky považovali za všeobecné vlastníctvo, ktoré chceli využívať v prospech 

štátu. 

Benátsky sklársky cech v roku 1271 stanovil, že sklári, ktorí by opustili republiku budú 

pokutovaní. Zároveň bolo zakázané prijímať do cechu mužov, o ktorých sa vedelo, že by raz 

mohli opustiť Benátky. Prísnejšie stanovy prijal cech o desať rokov neskôr v roku 1281. Rôzne 

nariadenia však neboli úplne úspešné, lebo už roku 1295 sa spomína prípad potrestania sklárov, 

ktorí istý čas pracovali mimo Benátok. Na nich sa sťažujúci sklári tvrdili, že kvôli nim vzniklo 

niekoľko sklárskych pecí v iných oblastiach Itálie; že mierne pokuty sú neefektívne, a preto 

treba proti takým mužom prísnejšie zakročiť, zobrať im dokumenty (recepty) viažuce sa k ich 

remeslu a dokonca ich znevažovať. Daní sklári boli z cechu vylúčení a taktiež sa stanovil čas 

počas, ktorého mali zakázané v Benátkach pracovať.44 

Koncom 13. storočia sa benátska sklárska výroba presunula na súostrovie Murano 

nachádzajúce sa v Benátskej lagúne, kde zaznamenala rozmach.45 Presné dôvody toho nie sú 

                                                           
38 LONG, P. Openness, Secrecy..., s. 6. 
39 LONG, P. Openness, Secrecy..., s. 5. 
40 EPSTEIN, S. Transferring Technical..., s. 52. 
41 EPSTEIN, S. Transferring Technical..., s. 53. 
42 EPSTEIN, S. Transferring Technical..., s. 58.; O probléme evidencie v dôsledku tajností píše Longová. LONG, 

P. Openness, Secrecy..., s. 7. 
43 Ako uvádza Longová, „Benátky a samostatne aj benátski sklári boli signifikantnými hráčmi vo vývoji konceptu 

remeselného poznania ako nehmotného majetku.“ LONG, P. Openness, Secrecy..., s. 92. 
44 LONG, P. Openness, Secrecy, s. 90-91. 
45 DRAHOTOVÁ, Oľga. Evropské sklo. Praha : Artia, 1985, s. 33; SEDLÁČKOVÁ, Hedvika – ROHANOVÁ, 

Dana – ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, Petra – LESÁK, Branislav. Typológia a vývoj skla na Slovensku od raného 
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známe, ale ako logické sa zdajú najmä dva. Zníženie rizika požiarov a snaha o kontrolu 

sklárskych poznatkov.46 Sklené predmety sa z Murana šírili do celej Európy, vrátane Uhorska. 

Vrchol produkcie benátskeho skla však autori väčšinou kladú do obdobia renesancie, pričom 

ako jeho zlatý vek sa zvyklo označovať 16. storočie.47 Ako sumarizujú niekoľkí archeológovia 

„začiatkom 2. polovice 15. storočia nabralo nový dych benátske sklárstvo, a to už v 

renesančnom duchu. Znamenalo to nielen nové tvary, medzi ktorými získal vedúce postavenie 

pohár, ale i nové vysoko kvalitné zloženie skla tzv. cristallo“48 Koncentrácia množstva 

odborníkov s prvotriednymi technickými poznatkami, ich kontrola Benátkami a prítomnosť 

tajností sa odzrkadlili v európskom primáte benátskeho skla trvajúceho od toho obdobia až do 

polovice 17. storočia.49  

Interpretácia dejín remeselných tajností v prípade benátskeho sklárstva vyžaduje, tak 

ako aj v prípade iných komunít, pohľad na všeobecné, kolektívne, črty ako aj na vnútorné 

aspekty súvisiace s transferom poznatkov. Tajomstvá muranských sklárov spojených tamojším 

cechom Benátky naďalej aj počas raného novoveku považovali za záležitosť štátu a ich krádež 

spojená s transferom mimo Benátok sa trestala. No predsa, ako upozornila talianska 

hospodárska historička Francesca Trivellato ohľadom správneho definovania tohto cechu 

a podobných cechov, išlo skôr o „oligopolné a nie monopolné subjekty, ktoré umožňovali 

diverzifikáciu a hospodársku súťaž.“50 Dôležitou výskumnou otázkou podľa nej teda nie je „či 

drakonické normy zabránili alebo nezabránili porušovaniu – často nie –, ale skôr do akej miery 

tieto „tajomstvá” zdieľali členovia cechu a aká veľká konkurencia medzi jednotlivými 

remeselníkmi a výrobcami existovala z prísne technologického hľadiska.“51 

Disponovanie tajomstvom v rámci komunity benátskych sklárov, predstavovalo 

výhodu. Spomedzi rôznych incidentov za zmienku stojí prípad muža zamestnaného jedným 

z miestnych sklárskych rodov (Barovier), ktorý v neprítomnosti členov daného rodu ukradol 

ich tajné manuskripty a zaniesol ich konkurenčnému majstrovi, ktorý mu za to umožnil oženiť 

sa s jeho dcérou; neskôr si daný muž aj zaobstaral vlastnú pec. Longová takýto čin klasifikuje 

jednoznačne ako krádež duševného vlastníctva.52 

Benátky sa síce od 15. storočia, kedy roku 1474 prijali (prvý) patentový systém, snažili 

patentami zákonne chrániť vynálezcov,53 ale veľká koncentrácia sklárov na Murane 

spôsobovala rýchlu cirkuláciu poznatkov. Preto bolo udržiavanie tajností na tomto mieste 

náročné. Na druhej strane aj spoločné zmeny a tendencie vo výrobe boli príčinami súťaženia 

                                                           
stredoveku po baroko na príklade Bratislavy. In Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III. Zost. 

D. Staššíková-Štukovská. Bratislava : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2018, s. 180. 
46 W. Patrick McCray toto súostrovie s koncentrovanou sklárskou produkciou označil za raný „priemyselný park.“ 

McCRAY, W. Patrick. Creating Networks of Skill: Technology Transfer and the Glass Industry in Venice. In The 

Journal of European Economic History, 1999, roč. 28, č. 2, s. 304. H. Sedláčková a kolektív uvádzajú, že „benátski 

sklári zakladali nové prevádzky aj v Dalmácii, v Grécku a na Kréte.“ SEDLÁČKOVÁ, H. – ROHANOVÁ, D. – 

ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P. – LESÁK, B. Typológia a vývoj..., s. 180. 
47 TOSO, Gianfranco. Murano. A History of Glass. San Giovanni Lupatoto: Arsena Editrice, 2012, s. 61. 

Zberateľom muranskeho skla bol okrem iných i rímsky cisár a uhorský kráľ Ferdinand I. Habsburský. TOSO, G. 

Murano..., s. 66. 
48 SEDLÁČKOVÁ, H. – ROHANOVÁ, D. – ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P. – LESÁK, B. Typológia a vývoj..., 

s. 183. 
49 Kľúčové boli samozrejme aj materiály. TRIVELLATO, Francesca. Guilds, Technology, and Economic Change 

in Early Modern Venice. In Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400–1800. Zost. S. R. Epstein, M. 

Prak. Cambridge : Cambridge University Press, 2008, s. 225. 
50 TRIVELLATO, F. Guilds, Technology..., s. 224-225. 
51 TRIVELLATO, F. Guilds, Technology..., s. 223. 
52 LONG, Pamela O. Invention, Authorship, „Intellectual Property,“ and the Origin of Patents: Notes toward a 

Conceptual History. In Technology and Culture, 1991, roč. 34, č. 4, s. 874. 
53 Od roku 1474 do záveru 80. rokov 18. storočia benátsky senát vydal celkovo približne dve tisíc patentov. 
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a konkurencie jednotlivých dielní. Napríklad v roku 1743 na súostroví pracovalo dokopy 

stosedemdesiat sklárskych majstrov pri tridsiatich jedných peciach.54  

Americký hospodársky historik W. Patrick McCray, ktorý dospel k záveru, že transfer 

sklárskych poznatkov z Benátok sa dial hlavne cez dva mechanizmy – migráciu a texty, okrem 

toho tvrdí, že úsilie Benátok o elimináciu transferu sklárskych poznatkov z Murana tkvela popri 

inom taktiež v snahe udržať všeobecnú reputáciu benátskeho sklárstva. Renesančné Benátky 

skutočne aj vďaka nemu predstavovali atrakciu pre mnohých ranonovovekých cestovateľov.55 

V súvislosti so strednou Európu možno spomenúť napríklad nemeckého učenca Juraja Agricolu 

(1494–1555), ktorý dvanástu kapitolu svojej knihy De re metallica libri XII z roku 1556, 

venoval v zmysle otvorenosti sklárstvu. Ako uviedol sklenené „umelecké diela a obdivuhodné 

veci som uvidel, keď som kedysi žil dva roky v Benátkach; zvlášť v prvých dňoch sviatku 

Nanebovstúpenia Pána ich prinášajú na predaj z Murana, kde sú sklárne najslávnejšie.“56 Azda 

najznámejším knižným dielom zaoberajúcim sa sklom a súčasne spomínajúcim benátske 

sklárstvo však bola kniha florentského kňaza Antonia Neriho (1576 – 1614) L’Arte Vetraria 

z roku 1612.57 

 

Migrácia ako mechanizmus transferu sklárskych poznatkov na príklade Uhorska 

McCray síce uviedol, že jedným z dvoch primárnych prostriedkov transferu technológii 

z Benátok boli texty (recepty alebo technické pojednania), avšak bol si vedomý, že išlo o menej 

prenikavý mechanizmus.58 Ďalšie historické výskumy však potvrdili a zdôraznili významnosť 

transferu prostredníctvom migrácie skúsených remeselníkov. Anglický historik technológií 

John R. Harris po svojom dlhodobom výskume transferu technológií v 18. storočí dospel k 

záveru, že „remeselná povaha prakticky všetkých technológií (...) znamenala, že napísané opisy, 

plány a nákresy boli užitočné len okrajovo.“59 Rovnaký názor zastával S. Epstein, ktorý tvrdil, 

že neskorostredoveké a ranonovoveké technické poznatky boli do značnej miery „stelesneným 

fenoménom a cirkulácia poznatkov preto otázkou pracovnej migrácie.“60 Transfer sa teda 

„uskutočňoval trvalou emigráciou majstrov remeselníkov a dočasnou migráciou tovarišov.“61 

                                                           
54 TRIVELLATO, F. Guilds, Technology..., s. 204-205. Ešte viac bolo v tom čase v Benátkach majstrov 

vyrábajúcich zrkadlá a majstrov vyrábajúcich koráliky.  
55 McCRAY, P. Creating Networks..., s. 308-311. 
56 AGRICOLA, Georgius. Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. [Z českého prekladu B. Ježka a J. Hummela do 

slov. prel.: PETR, Karel – PETROVÁ, Mária.] Ostrava : Montanex, 2006, s. 546. Pozri aj BROUL, Julius. Zmýlil 

se Georgius Agricola ve stati o výrobě skla na konci svého díla De re metallica? In Z dějin hutnictví, 1995, č. 24, 

s. 5-6. 
57 Za zmienku stojí aj dielo Ars vitraria experimentalis, oder Vollkommene Glasmacher=Kunst (1679) od 

nemeckého chemika Johanna Kunckela († 1703). DRAHOTOVÁ, O. Evropské sklo..., s. 57. Popri ústnej 

transmisii technických poznatkov v rámci exkluzívnych skupín ešte pred obdobím kníhtlače jestvovali snahy 

o otvorené šírenie poznatkov spätých so sklárskym remeslom. Výnimočným príkladom toho je dielo De diversis 

artibus (respektíve Schedula diversarum artium) z 12. storočia, ktorého autorom bol benediktínsky mních Teofil 

(Theophilus Presbyter), pravdepodobne zlatník Roger z Helmarshausenu. Jedna z troch častí (kníh) jeho spisu je 

venovaná práve sklu a približuje trinásť tém, ako sú napríklad stavba sklárskej pece či okenné sklo. 

THEOPHILUS. On Divers Arts. The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glassmaking and Metal work. [Eds. 

et prel.: HAWTHORNE, John G. – SMITH, Cyril Stanley.] New York : Dover publications, 1979, s. 49-74. 
58 McCRAY, P. Creating Networks..., s. 303. 
59 HARRIS, John H. Industrial espionage and technology transfer. Britain and France in the eighteenth century. 

Abingdon; New York : Routledge, 2000, s. 549. 
60 PRAK, Maarten – VAN ZANDEN, Jan Luiten. Introduction: Technology, Skills and the Pre-modern Economy 

in the East and the West. In Technology, Skills and the Pre-Modern Economy in the East and the West. Essays 

dedicated to the memory of S.R. Epstein. Zost. M. Prak, J. L. Van Zanden. Leiden; Boston : Brill, 2013, s. 15. 
61 EPSTEIN, Stephan R. Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Pre-industrial Europe. In 

Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400–1800. Zost. S. R. Epstein, M. Prak. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008, s. 74. 
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S týmto záverom korešpondujú aj historické výskumy ranonovovekých sklární na území 

súčasného Slovenska. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, nevyhnutným predpokladom pre organizáciu 

sklárskej výroby (prevádzkovania sklární) bola prítomnosť sklárskych majstrov, respektíve 

remeselníckych odborníkov, vďaka ktorých poznatkom a zručnostiam mohli šľachtické rody, 

banské komory či rímskokatolícke biskupstvá v Uhorsku podnecovať a 

zabezpečovať produkciu sklených predmetov. Zásadné postavenia preto mali sklárske rody 

a rodiny, ktorých členovia sa sklárskemu remeslu venovali z generácie na generáciu,62 a tak 

zásluhou skúseností a uchovávaním cenných znalostí (neraz tajomstiev) predstavovali 

nositeľov poznatkov súvisiacich s ich remeslom, vďaka čomu boli hlavnými uskutočňovateľmi 

transferu poznatkov. 

Migrácia, ktorá predstavovala súčasť životov ľudí rozličných profesií spätých s výrobou 

a zušľachťovaním skla, mohla mať rôzny charakter.63 Neraz išlo o migráciu naprieč veľkými 

vzdialenosťami (niekoľkými krajinami). Príkladom môžu byť benátski sklári, ktorí v 16. – 17. 

storočí participovali na založení a prevádzkovaní sklární v Londýne, Antverpách či 

Amsterdame64 alebo pre obdobie 18. storočia príznačné mobility sklárskych kompánií. Inokedy 

išlo zas o migráciu medzi regiónmi, v ktorých sa koncentrovalo viacero sklární. V strednej 

Európe boli takými regiónmi napríklad Waldviertel65 v Dolnom Rakúsku či Šumava.66 

Nakoniec možno spomenúť migráciu medzi menšími migračnými okruhmi, „sklárskymi 

mikroregiónmi.“ Spomedzi nich je vhodným príkladom územie predstavujúce panstvo kláštora 

Schlägl v Hornom Rakúsku, územie Hornej Planej v Šumave a jej okolie. Popri tom sa súčasne 

mnohé štáty snažili migrácii sklárov, o ktorých poznatky bol záujem v iných krajinách, 

predísť.67 

 Do regiónov alebo krajín, kde neprebiehala sklárska výroba, alebo kde bolo iba málo 

schopných dostupných odborníkov, pozývali zakladatelia jednotlivých hút počas neskorého 

stredoveku a raného novoveku väčšinou majstrov pochádzajúcich z iných krajín. V prípade 

územia súčasného Slovenska, kde trvalo fungovalo viac sklární ako v zvyšku Uhorska,68 

                                                           
62 Ohľadom žien a sklárstva pozri napríklad TOSO, G. Murano..., s. 46. 
63 Viac o horizontálnom transfere technológií v strednej Európe v kontexte tajnosti a otvorenosti uvádza REITH, 

Reinhold. Know-How, Technologietransfer und die Arcana Artis im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit. In Early 

Science and Medicine, 2005, roč. 10, č. 3, s. 349-377. V súvislosti s historickým sklom pozri JANSSENS, Koen 

– CAGNO, Simone – DE RAEDT, Luc – DEGRYSE, Patrick. Transfer of Glass Manufacturing Technology in 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries from Southern to Northern Europe. Using Trace Element Patterns to 

Reveal the Spread from Venice via Antwerp to London. In Modern Methods for Analysing Archaeological and 

Historical Glass, Volume I. Zost. K. Janssens. New Jersey : John Wiley & Sons, 2013, s. 537-562. O transfere 

technológií často vypovedajú inventáre sklární či sklárske účty. 
64 McCRAY, P. Creating Networks..., s. 314. 
65 Pozri napríklad KÖLLNER, Volkmar. Alte Glashütten in Waldviertel und ihre Meister. In Versuche und Ansätze 

zur Industrialisierung des Waldviertels: Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für 

Landeskunde, 1990, č. 12, s. 85-135. 
66 Pozri napríklad FRÖHLICH, Jiří. Sklářství Šumavy. In Šumava – příroda, historie, život. Zost. P. Zavřel, M. 

Anděra a kol. Praha: Baset, 2003, s. 615-626. 
67 LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Skláři neznali hranice. Migrace osob spojených se sklářstvím v rámci střední Evropy se 

zřetelem k příhraničním oblastem Českého lesa a Šumavy. In Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-

německém pomezí. Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Plzeň : Státní 

oblastní archiv, 2013, s. 138-140, 146. V rokoch 1998, 1999 a 2001 sa uskutočnili v českej Sušici, respektíve vo 

Frauenau v Nemecku, tri medzinárodné semináre nazvané Sklo bez hranic / Glas ohne Grenzen. Sklo bez hranic. 

Glas ohne Grenzen. Sborník příspěvků ze semináře. Sušice, 10. – 11. 9. 1998. Sušice : Muzeum Šumavy, 1998, 

183 s.; Sklo bez hranic. Glas ohne Grenzen. Sborník příspěvků ze semináře. Sušice, 7. – 8. 10. 1999. Sušice : 

Muzeum Šumavy, 1999, 135 s.; Sklo bez hranic. Glas ohne Grenzen. Seminar 1. – 3. November 2001 Frauenau. 

Grafenau : Morsak Verlag, 2003, 236 s. 
68 SÁGHELIY, Lajos. A magyar üvegesipar története. Budapest : Budapesti Üvegesek, üvegcsiszolók, üvegedzők 

és üvegvésők, üveghajlítók, üvegfoncsorozók, üvegforrasztók, üveg-, porcelán- és fayencefestők, mozaikművesek 

és tükörkészítők Ipartestülete, 1938, s. 110, 180. 
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skúsení migrujúci sklári sledujúci transfer poznatkov (t. j. personálny transfer poznatkov) 

prichádzali najčastejšie z nemecky hovoriacich krajín a z krajín Koruny českej.69 Postupne 

nechýbali ani odborníci domácej proveniencie.  

 V prípade stredoveku sa príchod sklárov z nemeckých a českých oblastí na územie 

súčasného Slovenska (tzv. nemecko-česká teória) momentálne zdá pravdepodobnejší 

v porovnaní s tzv. talianskou teóriou (presnejšie by bolo hovoriť o tzv. talianskej hypotéze), 

ktorá zatiaľ nemá žiadny podklad v historických písomných prameňoch. Import benátskeho 

skla na územie Slovenska bol však mnohonásobne dokázaný archeologickými výskumami. 

Nevyriešenou otázkou súvisiacou s talianskou hypotézou je ale názov dediny Venecia neďaleko 

Bardejova (ktorého oblasť má relatívne bohaté dejiny sklárstva) existujúcej už v neskorom 

stredoveku.70 Ak vychádzame z predpokladu, že sa v dedine Venecia kedysi vyrábalo sklo, 

možno stanoviť hypotézu o vplyve tamojších remeselníkov na sklárov v Bardejovskej Novej 

Vsi, kde najneskôr začiatkom 17. storočia stála skláreň. Hypoteticky mohlo dôjsť aj 

k presťahovaniu sklárne z Venecie (v roku 1808 spomínanej ako Benátky) do Bardejovskej 

Novej Vsi, odkiaľ bola už v 40. rokoch 17. storočia výroba presťahovaná do Stebníckej Huty.71 

Vzhľadom na momentálny stav výskumu je viac dokázateľný nepriamy vplyv italských 

sklárskych rodov na hornouhorské sklárstvo v ranom novoveku. Ten mohol existovať vďaka 

sklárom, ktorí odišli z Itálie do nemecky hovoriacich krajín (prípadne českých krajín), odkiaľ 

potom ich potomkovia migrovali smerom na východ.72  

Sklárski odborníci, ktorí sa pričinili o zriadenie jednotlivých sklární sa často následne 

stali prvými árendátormi. Tak to bolo, napríklad v prípade sliezskeho sklára Michala Ulbma, 

s ktorým banskoštiavnická komora uzavrela v roku 1630 zmluvu o výstavbe sklárne pri Novej 

Bani,73 alebo s majstrom Bernardom Hubkom pochádzajúcim z Moravy, ktorý sa v roku 1761 

dohodol s predstaviteľmi Vígľašského panstva na stavbe sklárne pri Detve (Detvianska Huta).74 

                                                           
69 Nemecký vplyv sa odrazil aj na dobovej sklárskej terminológii. BÁRTA, Jan. Vznik sklářství na Slovensku 

a jeho vývoj do poloviny 17. století. In Sborník pro dějiny přirodních věd a techniky, 1955, č. 2, s. 148; 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica. Bola v bratislavskej sklárskej peci panva, pernica alebo sklárska vaňa? 

In Krajinou archeologie, krajinou skla. Studie věnované PhDr. Evě Černé. Zost. K. TOMKOVÁ, N. 

VENCLOVÁ. Praha; Most : Archeologický ústav AV ČR; Ústav archeologické památkové péče severozápadních 

Čech, 2020, s. 118. 
70 Možnosť, že jej lokátor bol z Benátok uvádza RÁBIK, Vladimír. Nemecké osídlenie na území východného 

Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej). Bratislava: SNM – 

Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, 2006, s. 142. Na druhej strane existovala v stredoveku i lokalita Venecia 

blízko Košíc. V tomto prípade išlo zrejme o riekou zaplavované územie. Lokalitu spomína tiež RÁBIK, V. 

Nemecké osídlenie..., s. 211; KOÓŠOVÁ, Petra. Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v 

oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku. In Archaeologia Historica, 2005, roč. 30, č. 1, s. 

497-500; BÁRTA, Ján. Sklárne okolo Bardejova za starých čias. In Historický sborník, 1950, roč. 8, s. 51. 

V prípade, že vo Venecii (dnes časť obce Lukov) pôsobili sklári, išlo by o príklad transferu poznatkov z centra na 

perifériu. Ako príklad sklárskeho centra, z ktorého sa remeselné poznatky šírili v období raného novoveku do 

mnohých krajín Európy možno spomenúť sklárne v Altare neďaleko Janova. DRAHOTOVÁ, O. Evropské sklo..., 

s. 33; BELFANTI, C. Guilds, Patents..., s. 575. 
71 MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (eds.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. XVII. storočie. 

Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 122; Magyar Nemzeti Levéltár – Országos 

Levéltára (ďalej MNL – OL), fond Urbaria et conscriptiones (ďalej f. UC), fasc. 39, č. 2, s. 10. 
72 Pozri napríklad KNITTLER, Herbert. Die Glashütten zu Reichenaw. In: Glasaus dem Böhmerwald. Linz : 

Landesmuseum, 1994, s. 145; ŠÁLY, Ondrej. Glasmacher aus der Familie Schally in Österreich und der Slowakei. 

In Das Waldviertel: Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 2021, roč. 70, 

č. 1, s. 54-57; TARCSAY, Kinga. Frühneuzeitliche Glasproduktion in der Herrschaft Reichenau am Freiwald, 

Niederösterreich. Horn : Ferdinand Berger & Söhne, 2009, s. 49. 
73 „...Glaser aus der Schlesien, Names Michäel Ulbm...“ Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici, f. Banský 

súd v Banskej Štiavnici, inv. č. 103, s. 158. V mladších dokumentoch sa spomína väčšinou ako Michal Ulmb. 

Skláreň a osada sa spočiatku nazývali Sklená Huta, neskôr Stará Huta. 
74 ŽILÁK, Ján. Skláreň v Detvianskej Hute. In Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska. Zost. 

J. Žilák, P. Hlodák. Kalinovo : Kermat, 2012, s. 39. 
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Títo odborníci mohli následne odovzdávať svoje poznatky ostatným členom komunity. Dané 

odovzdávanie (transmisia) vychádzalo zo zaúčania založenom na verbálnej komunikácii a 

práci (počnúc výučbou učňov).  

Iným dôvodom, pre ktorý remeselníci pracujúci so sklom migrovali, a tak prispievali 

k transferu poznatkov, prípadne ku kultúrnemu transferu, bolo odcestovanie za budúcimi 

manželkami. Sklárske rody spájali navzájom rozličné rodinné vzťahy, pričom práve 

prostredníctvom sobášov medzi jednotlivými členmi sklárskych rodov sa zabezpečovalo 

odovzdávanie remesla potomkom.75 Napríklad v prípade významných nemeckých rodov 

z oblasti Českého Lesa, Bavorského lesa, Šumavy a k nej blízkych území dnešného Rakúska 

boli sobáše s ľuďmi nepatriacimi do sklárskej komunity skôr ojedinelé.76 Súčasne 

prostredníctvo migrácie vznikali v rámci jednotlivých významných rodov rôzne vetvy a línie. 

Zo sklárskych rodov zväčša pochádzali sklárski majstri či rôzni špecialisti.77 

Odovzdávanie, prípadne transfer, poznatkov sa v tomto prípade konali v rámci rodín. Členovia 

sklárskych rodov a majstri, ktorí boli zdrojmi technických poznatkov, tvorili však len časť 

sklárskych komunít. Táto skutočnosť jednak vypovedá o prítomností tajností78 v rámci 

komunít, ako aj o ich hierarchizácií. Sklárske osady situované pri „lesných“ hutách vytvárali 

sklári so svojimi rodinami ale i robotníci.79 Z literatúry známa téza, že sklári v období 

stredoveku a raného novoveku žili izolovane od okolitého sveta, a vďaka tomu vytvárali osobitú 

kultúru, zachovávali remeselné postupy v tajnosti a rozširovali ich len medzi sebou, ako je 

zrejmé z vyššie uvedeného, vychádza zo zjednodušenia historickej reality.80 

Deľba a organizácia práce v sklárskych hutách bola individuálna v prípade každej 

sklárskej huty, a to či už vzhľadom na jej charakter alebo na množstvo k nej 

prislúchajúcich remeselníkov a robotníkov.81 Výroba sklených predmetov predstavovala 

proces, do ktorého sa zapájali ľudia rôznych profesií. Podiel na chode huty mávali pisári, 

účtovníci, drevorubači, uhliari, popoliari, salajkári (t. j. výrobcovia potaše),82 stupári (pracujúci 

pri stupníku), kuriči, pomocní robotníci, sklárski učni, rezači skla, sklárski tovariši, tabuliarski 

                                                           
75 Viac o svadbách synov sklárskych majstrov s dcérami iných majstrov pozri WINKELBAUER, Thomas. Die 

Glashütten des Gföhlerwaldes (vor 1628 bis 1728). In Versuche und Ansätze zur Industrialisierung des 

Waldviertels: Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, 1990, č. 12, s. 

205; NOVÝ, Petr. Sklářský rod Wanderů. In Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla. Zost. E. Černá. Most : 

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě; Městské muzeum v Čelákovicích, 2011, s. 

244-245. 
76 LNĚNIČKOVÁ, J. Skláři neznali..., s. 150. 
77 Porovnaj napríklad ŽILÁK, Ján. Skláreň v Sihle. In Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska. 

Zost. J. Žilák, P. Hlodák. Kalinovo : Kermat, 2012, s. 67. 
78 Situácia sklárov na rozdiel od mnohých iných remeselníkov bola výrazne podmienená skutočnosťou, že 

pracovali najmä v sklárňach, ktorými majiteľmi neboli, čo predpokladalo význam tajností medzi nimi samotnými. 

Na druhej strane mohli jednotlivci vyrábať sklené predmety aj v domácnostiach, v prípadoch že disponovali 

„pernicou“ a tzv. primárnym sklom (t. j. polotovar) vyrobeným v hutách. 
79 V ranonovovekých, pred-industriálnych, „lesných“ hutách nachádzajúcich sa na území súčasného Slovenska sa 

síce uplatňovala deľba práce a pracovníci boli špecializovaní, avšak bolo by neprimerané označovať tieto výrobné 

jednotky (sklárne) ako manufaktúry. WILLIAMSON, Oliver E. The Organisation of Work. A Comparative 

Institutional Assessment. In Journal of Economic Behavior and Organization, 1980, roč. 1, č. 1, s. 5-38; 

LNĚNIČKOVÁ, J. Skláři neznali..., s. 138. 
80 Pozri napríklad MURGAŠOVÁ, Irena. Staré slovenské sklárstvo. In Krásy Slovenska, 1964, roč. 41, č. 1, s. 17-

18. 
81 Zatiaľ čo napríklad v roku 1756 v Starej Hute pri Novej Bani pracovalo päť mužov, v roku 1766 pracovalo 

v sklárni v Sihle 19 ľudí. ZREBENÝ, Alexander. Príspevok k dejinám sklárne v Starej Hute pri Novej Bani. In 

Stredné Slovensko. Vlastivedný zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, 1979, roč. 1, s. 126; ŽILÁK, 

Ján. Skláreň v Sihle. In Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska. Zost. J. Žilák, P. Hlodák. 

Kalinovo : Kermat, 2012, s. 67. 
82 GINDL, Jozef. Z dejín výroby drasla. In Zborník Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, 1983, č. 12, 

s. 131-144. 
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tovariši, sklárski majstri a iní.83 Elementárna stratifikácia sklárov spočívala všeobecne 

v rozdelení na majstrov, tovarišov, pracovníkov bez špecifikácie a učňov.84 V hierarchiách 

jednotlivých komunít, prípadne cechov, zaujímali jednotlivci miesto v závislosti od práce, ktorú 

vykonávali, od osobných poznatkov, zručností, skúseností a v neposlednom rade aj od 

rodinného pôvodu.85 Od toho závisel i postup členov na vyššie pozície.86 Najväčšiu autoritu 

požívali sklárski majstri, často totožní s árendátormi sklární. O ich význame okrem iného 

svedčia i viaceré prípady ich nobilitácií.87  

Migrácia skúsených sklárov cez rôzne typy hraníc (tvoriaca súčasť diaľkového 

transferu) anticipovala neskoršiu lokálnu transmisiu poznatkov medzi členmi jednotlivých 

sklárskych komunít. Obe tieto aktivity boli zároveň súčasťou jednej významnej črty 

ranonovovekého sklárstva, ktorým bol fenomén kontinuity v pred-industriálnom sklárstve. 

                                                           
83 BLAU, Josef. Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald in Volkskunde und Kulturgeschichte. Grafenau : 

Morsak, 1983, s. 43-86. Pisárske práce niekedy zabezpečovali aj manželky sklárskych majstrov. ŠÁLY, Ondrej. 

Dejiny sklárstva na panstvá Weitra a Reichenau am Freiwald do roku 1800. In Vox Discipuli Historiae VI. Nitra : 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 244. 
84 TRIVELLATO, F. Guilds, Technology..., s. 216. 
85 ŠÁLY, Ondrej. Remeselníci pracujúci so sklom v období raného novoveku (náčrt problematiky). In Mladá veda, 

2020, roč. 8, č. 2, s. 270-271. 
86 O funkciách, ktoré jednotliví remeselníci, prípadne robotníci, zastávali často vypovedajú dobové cirkevné 

matriky, ktorých výskum je pre poznanie sklární a sklárskych osád na území Slovenska dôležitý. Uvádzanie 

profesií jednotlivcov matrikármi malo partikulárny charakter, a preto sú výpovedné hodnoty matričných záznamov 

rôzne. Napríklad matrikári rímsko-katolíckej farnosti Zborov od založenia matriky v roku 1695 až do konca 18. 

storočia nikdy neuviedli prácu vykonávanú farníkmi zo Stebníckej Huty, patriacej panstvu Makovica, kde sa sklo 

vyrábalo cca v rokoch 1640–1850. V takom prípade je pri bádaní sklárskych rodov nutný komplexný pohľad do 

matrík a iných historických písomných prameňov (ako sú napríklad kanonické vizitácie, súpisy duší a urbáre), 

vďaka čomu môžu do popredia plasticky vystúpiť niektoré rodiny, respektíve rody. V prípade Stebníckej Huty išlo 

o Ropiakovcov (t. j. Brodzákovci), Želinských a Csadinszkých. Pozri napríklad: Štátny archív v Prešove (ďalej 

ŠA P), fond Zbierka cirkevných matrík (ďalej f. ZCM) Zborov, matrika pokrstených 1695–1750; ŠA P, f. ZCM 

Zborov, matrika pokrstených 1751–1762; ŠA P, f. ZCM Zborov, matrika pokrstených 1763–1807; Archivum 

Archidioecesis Cassoviensis, f. Košické biskupstvo, oddelenie Kánonické vizitácie, farnosť Zborov.  
87 Pozri napríklad ADLER, Jiří. Nobilitovaní skláři Eisnerové. In Listy Genealogické a heraldické společnosti, 

1971, č. 15, s. 25–27. Vážení sklárski majstri popri práci alebo po mnohých odpracovaných rokoch v sklárskych 

hutách zastávali neraz aj posty vo verejnej správe. Príkladom môže byť majster Jakub Bartoš (1701–1761) zo 

Starej Huty nachádzajúcej sa neďaleko mesta Nová Baňa a špecializujúcej sa na výrobu laboratórneho (t. j. dutého) 

skla. Ako syn sklárskeho tovariša rovnakej sklárne, Michala Bartoša, sa priučil remeslu v rodnej osade, od prvej 

polovice 30. rokov 18. storočia v Starej Hute pôsobil ako sklársky majster, počas 40. rokov zakúpil majetky 

v Novej Bani a každoročne zastával funkciu člena širšej mestskej rady alebo jedného zo senátorov, pričom 

nakoniec v rokoch 1753–1755 a 1759 bol richtárom mesta. Štátny archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠA BB), f. 

ZCM Nová Baňa, matrika pokrstených 1648–1749, s. 134, 161; ŠA BB, ZCM Nová Baňa, matrika zomrelých 

1733–1778, s. 196; ŠA BB, ZCM Nová Baňa, matrika zomrelých 1648–1745, s. 609; ŠA BB, f. ZCM Nová Baňa, 

matrika sobášených 1688–1715, s. 39; ŠA BB pracovisko Archív Kremnica (ďalej pAK), fond Magistrát mesta 

Nová Baňa (ďalej f. MM NB), Kuriálne protokoly 1732–1738, s. 266-267; ŠA BB – pAK, f. MM NB, Kuriálne 

protokoly 1739–1746, s. 111, 169, 346; ŠA BB – pAK, f. MM NB, Kuriálne protokoly 1746–1778, s. 16, 29; ŠA 

BB – pAK, f. MM NB, Kuriálne protokoly 1746–1778, s. 101, 111, 125, 172.  
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Okrem kontinuity transmisie poznatkov išlo o kontinuitu hospodárskeho vývoja88 

(problematika tzv. sťahovavých sklární),89 kontinuitu osídlenia90 a personálnu kontinuitu.91 

  

Záver 

 Transfer sklárskych poznatkov predstavoval v ranom novoveku proces zahŕňajúci 

množstvo aktivít. Jeho priebeh mohol byť charakterizovaný otvorenosťou ako aj tajnosťou. 

Dejiny sklárstva tvoria významnú časť neskorostredovekých a ranonovovekých dejín oboch 

týchto konceptov. Najefektívnejším mechanizmom, ktorý zabezpečoval odovzdávanie 

poznatkov bola migrácia, respektíve mobilita, skúsených remeselníkov. 
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USEFUL KNOWLEDGE AND THE GREAT DIVERGENCE 
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Abstrakt: Historiografiou Veľkej Divergencie sa dlhodobo prelína dvojica otázok, čo bolo 

hlavným hýbateľom, ktorý v sérii nevyhnutných podmienok dokázal najväčšou mierou prispieť 

k spusteniu udalostí priemyselnej revolúcie, a prečo bolo prepojenie týchto podmienok možné 

v niektorých častiach sveta skôr ako v iných. Koncept Useful Knowledge kladie osobitný dôraz 

na šírenie vedomostí, rozvíjané najmä osvietenskou intelektuálnou sférou a vhodnou alokáciou 

nositeľov poznania: dvojicu faktorov, ktoré mali prispieť k ekonomickej špecializácii a stať sa 

nositeľmi moderného hospodárskeho rastu. Príspevok prvýkrát predstaví koncept Useful 

Knowledge v kontexte Veľkej Divergencie, ďalej ponúkne príklady historickej praxe opomínané 

v odlišných interpretačných prístupoch, a konečne načrtne limity a možnosti jeho zvláštneho 

významu. 

Klíčová slova: Useful Knowledge, veľká divergencia, priemyselná revolúcia, osvietenie, 

technológie, pokrok. 

 

Abstract: Couple of questions seems indispensable in the last twenty years of the Great 

Divergence research: What was the initiator that in a series of necessary conditions contributed 

the most to the Industrial Revolution events and why it emerged in some countries rather than 

in others. The theory of Useful Knowledge offers a specific view on the knowledge 

dissemination, dressing the emphasis on enlightened intellectual sphere and the appropriate 

allocation of knowledge holders, through which the necessary economic specialization and 

accelerated growth could occur. The paper pursues three goals: at first to introduce the 

concept of Useful Knowledge in the context of Great Divergence theories. Secondly to offer 

historical examples pointing especially to phenomenon that would be left behind in different 

approaches. The interpretation will be concluded by outlining the different starting points 

arguments. 

Keywords: Useful Knowledge, Great Divergence, Industrial Revolution, Enlightenment, 

technology, progress 

 

Introduction 

The concept of Useful Knowledge is an integral part of the Industrial Revolution 

research, bringing the attention to the way how knowledge was disseminated and passed. 

Knowledge stands for acquaintance with nature and the purpose to employ this acquaintance in 

scientific and technological development, while functioning of society and economic laws lies 

sideways to his interest. Thus, the attention is primarily focused on the basic knowledge of 

objects, materials and energies, its refinement into usefulness and its subsequent adoption. 

Secondly, it dresses the question of who are those who know, in what environment they act, 

what is the openness and access of economies to this knowledge or its partial forms, as well as 

economic impacts, of course if a quantitative tool is available. 

The history of the concept is not so profound as we might have expected. Being 

overshadowed by general history of technology and the one of scientific revolution, it first 

appeared as a complement to these. Still in the second half of twentieth century the concept 

itself was lacking any greater interest – as it seemed to be obvious and clear that pre-industrial 

Europe was characterized by debate circles open to free discussion, the institutional background 

of the first academies and learned societies, or a strong patent system in the field of technology. 

The need for Useful Knowledge could has been an appendix to any of these fields, with no 

special significance. In 1962, Simon Kuznets stated that “it is no accident that the last two 
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centuries were also periods of enormous acceleration in the contribution to the stock of useful 

knowledge,”1 to add ten years later that “institutions employed in translating the existing stock 

of technological and other useful knowledge.”2 Arora's 1997 article already focuses on how the 

purpose of technologies is being spread and applied into multiple sectors, bringing a “simple 

treatment of how science's abstract and explicit representation of knowledge becomes useful.”3 

In 2000, Stephen Parente and Edward Prescott will be able to begin their work on different 

national incomes with thesis that “the level of the industrial leader primarily grows because of 

the accumulation of useable knowledge,”4 and further build the work around the idea. The 

concept will be fully developed in 2005 in Joel Mokyr's Gifts of Athena,5 to become pivotal 

four years later in his next work Enlighted Economy6 and there put in the context of technology 

adoption on a global scale. 

Like other useful categories we may find in historiography, also the one of Useful 

Knowledge went through an elementary descriptive phase, in which the necessity to clarify its 

intention and make a background quantitative research was accomplished, including the 

domains of local transfers of knowledge, experiments in learned societies, established 

institutions, the work of inventors or the adoption of technology. While bridging the 21st century 

all areas mentioned already have a rich descriptive base, which allows the formation of 

concepts. 

Concepts are of particular importance when placed in a global context or in the actual 

debate that accompanies contemporary research. What makes Useful Knowledge concept 

extraordinary is its liability to both requirements. Contemporary research is the question of the 

Industrial Revolution causes, in which the concept of Useful Knowledge has gained its own 

place, actual debate stands for so-called Great Divergence. It is in these contexts that the concept 

will be introduced in this paper. 

 

Discussion of the Great Divergence 

Current historical approaches to the Industrial Revolution are inclining to two questions: 

1) What was the main driver that, in a series of necessary conditions, contributed most 

significantly to triggering of events known as the Industrial Revolution?7 and 2) Why was the 

interconnection of these conditions possible in some parts of the world earlier than in others? 

It has long been believed that the difference between industrialized countries on the one 

hand and the “rest of the world” on the other was the logical outcome of the Industrial 

Revolution that began in England in the mid-18th century. As the European economic centre 

moved from Mediterranean to North, far-reaching agricultural, trade and demographic changes 

were to take place, confirming a widely accepted view that Western Europe had maintained a 

world lead since the middle of the second millennium. At the end of the 20th century however 

                                                           
1 KUZNETS, Simon. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. In The American Economic Review, 

vol. 63, no. 3, p. 251. 
2 KUZNETS, Simon. Concluding Remarks. In The Measurement of Economic and Social Performance. Ed. M. 

Moss. NBER, 1973, p. 582. 
3 BRESNAHAN, Timothy – GABARDELLA, Alfonso. The Division of Inventive Labor and The Extent of The 

Market. [online]. 1997 [cit. 3.9.2021]. Accessible at internet: 

https://www.researchgate.net/publication/23740987_The_Division_of_Inventive_Labor_and_The_Extent_of_Th

e_Market. 
4 PARENTE, Stephen L. – PRESCOTT, Edward C. Barriers to Riches. The MIT Press, 2000, p. 25. 
5 MOKYR, Joel. The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton University Press, 

2005. 
6 MOKYR, Joel. The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 100–1850. Yale University Press, 

2009. 
7 In The Industrial Revolution: A Very Short Introduction (2017) Robert C. Allen summarizes the factors and notes 

that in Britain brought together a series of revolutions necessary for the emergence of what we now call the 

Industrial Revolution. 
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a thesis appeared that Southeast Asia had a similar background which contributed to the 

emergence of the Industrial Revolution in Europe. To explain why Europe, why Britain, 

something more was suddenly needed. The original narrative was challenged by so-called 

California School. 

In a context of global history the scope of research has expanded to the rest of world 

economies. The results of Southeast Asia – Europe comparison could be summarized as 

follows: 1) in 1750–1800 a standard of living there was like the European 2) markets at both 

ends of the continent functioned as efficiently, Chinese perhaps better than European; 3) Asian 

agriculture was more sophisticated and productive than European agriculture; and 4) both the 

European and Asian economies were based on an agrarian economy with similar Malthusian 

growth constraints. 

A significant feature of redefining the origin of the Industrial Revolution in the global 

context of great divergence is the interest in abandoning any Eurocentric interpretation of 

economic history. The reasons why the Industrial Revolution was to take place in Europe could 

no longer be sought in an exceptional cultural background. A representative of the California 

School, Roy Bin Wong, opens his book Before and Beyond Divergence (2011) by asking “why 

did China decline between 1400 and 1980, while Europe, an area suffering from conflict and a 

collapsing economy since the fall of Rome, became the cradle of modern economic growth?”8 

European rising could also not be seen through technological progress, as perceived by previous 

authors9 – it turned out that selected areas of Asia had similar technologies in the fields of 

textiles, metallurgy and agriculture until the Industrial Revolution. Likewise, the Eastern 

institutions did not compete with the European ones at the level of rationality or the degree of 

despotism.10 

 

Useful knowledge and the idea of progress 

Useful Knowledge concept is mostly based on the European society specificities, and 

its contribution to the modern growth has been most pronounced in Great Britain. The rejection 

of absolutist government and the adoption of constitution, the rejection of Catholic monarchs 

and the impossibility of their return, or creation of fruitful financial environment bring a solid 

ground for the Industrial Revolution. Free dissemination of knowledge can be traced in Britain 

since the end of the 17th century, and it has been exacerbated by several phenomena. Civil 

society development went hand in hand with the non-renewal of the law on press censorship in 

1695,11 ideas spreading through literature thus having doors opened widely. On the background 

of these processes, there is a fundamental reversal on the field of thinking. Together with the 

ancient regime any boundaries set for human knowledge were brought down, leaving place for 

new ways of thinking. Francis Bacon's New Organon published in 1620 foresaw several 

distinctive features that philosophy of the second half of the seventeenth century has to been 

taken into account. While educational dictionaries, encyclopaedias and versatile professional 

journals appeared, codified knowledge was still not enough; it was necessary “to pass on” the 

knowledge, not just to gather it. At this point, learned associations and academies come to the 

fore; Baconian Houses of Salomon, where scholars met and tested and pushed the boundaries 

of knowledge through experiments. 

                                                           
8 WONG, Roy Bing – ROSENTHAL, Jean-Laurent. Before and Beyond Divergence. London : Harvard University 

Press, 2011, s. ix. 
9 See W. W. Rostow, Stages of Economic Growth (1962) or How it All Began (1975), David Landes, Unbound 

Prometheus (1969), Carlo M. Cipolla, Before the Industrial Revolution (1974). 
10 FRANK, Andre Gunder. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. University of California Press, 1998, 

pp. 20-24. 
11 Licensing of the Press Act, firstly authorized in 1662. 
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And while historiography of the Great Divergence examinates the commercial and 

technological background, it is difficult to find any systematic difference between Europe and 

Asia in 1700; however, the Industrial Revolution was also based on Useful Knowledge and new 

techniques that caused a revolution in production and productivity. 

Posing a question How was an extraordinary accumulation of knowledge in Europe 

possible? concept of Useful Knowledge offers a premise that the growth of modern West was 

based not only on the discovery of new technological ideas, but also on improved access to 

these ideas throughout society, thanks to a broad intellectual network involving universities, 

publishers, professional sciences and related institutions. Beginning in 1500 Europe's 

intellectual background dramatically changed and paved the way for the Enlightenment. The 

changes took place notably in three dimensions: At first, with the growth of the bourgeoisie, 

there was not only its economic strengthening, but also a higher access of the whole social class 

to knowledge; then the rights of the individual were strengthened, and the way was opened for 

the free dissemination of knowledge, and finally, empirical research and systematic 

observations were becoming an acceptable form of persuasion. 

Starting with the eighteenth century a vision of progress emerges, with everything 

understood within its broad definition becoming a desirable purpose.12 Mankind has had to 

accumulate inventions and improve technology since ancient times and a peak of knowledge – 

at least in Britain – stemmed from empiricism. From this thinking arose the enlightened idea of 

progress seeking to improve society with new technologies ensuring growing production. 

The perception of progress thus becomes an indicator of how the knowledge of one 

generation surpasses the usefulness of the previous one. The inability to challenge old forms of 

knowledge does not remain unique for China – it was the Middle East or even the European 

Jewish community. Although they were experts in many fields, their knowledge would have 

been “useful” to guarantee progress, otherwise it would have been useless.13 

A key element of European intellectual development should have become its political 

fragmentation. Religious rivalry of Catholics and Protestants was not unique for Europe; 

religious disputes between Sunnis and Shiites accompanied the Middle East and continued to 

Hindu South Asia, and in the Southeast Chinese Confucianism expelled Buddhism, however, 

nowhere else in the world did it arise in a transnational discussion forum based on critical 

reason.14 The potential of the power of knowledge in Europe was also characterized by the 

repressive power of institutions – books burning by the Inquisition or the Jesuits. In pre-

Enlightenment Europe, non-conformist intellectual elites received asylum from rival rulers, and 

since the Enlightenment bloom they might have shared their ideas in the background of so 

called République des Lettres. Asia did not show similar phenomena in any of the periods, and 

its centralized power has proven to be more effective in suppressing heterodoxies. In Europe, 

admiration for “ancients” turned into a recognized scepticism, in Asia the ancient tradition was 

unquestionable.15 

The ability to argue and compete intellectually with opposing views has long been 

recognized as a driving force of progress. In China such an environment did not exist and could 

not – the authority of knowledge was universal, and no one dared to refute it. 

                                                           
12 Using sources of the time one can read the interest in progress as a delimitation from the previous backward 

period. Progress is therefore not a retrospective historical term, such as civil society or class consciousness. As an 

example may serve so called The Battle of the Books in Britain or the Querelle des Anciens et des Modernes in 

France. 
13 They were also educated in medicine, but none of the medical pioneers were Jews. 
14 See also JIANG, Jin. Heresy and Persecution in Late Ming Society: Reinterpreting the Case of Li Zhi. In Late 

Imperial China, vol. 22, 2001, pp. 16-18. 
15 Difference is also reflected in the social order, when new class of traders or scientists is gaining their fortunes 

thanks to advanced knowledge. 
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An example of successful suppression of heterodoxy can be Li Zhi (1527–1602), who sought 

to reconcile his own interest with the concepts of public morality. His work Book to burn 

already foresaw its fate in the title, after its publication he was imprisoned and died in prison. 

Ho Hsin-yin (1517–1579) understood humanity as the essence of the mind, emphasizing the 

importance of critical discussions with teachers, being imprisoned and died in prison too. 

Another notable innovator in the late Ming Dynasty was Xu Guangqi (1562–1633); Deputy 

Prime Minister, who after discussions with Jesuits successfully reformed Chinese calendar, and 

even converted to Christianity. His work Nongngeng quanshu dedicated to agriculture is unique 

in the world of the time (published in 1639) due to its learning and scope. Unlike the later 

monumental works of Europe, however, there was no spread – few years after its publication, 

the philosopher Lio Xanting complained that it was practically impossible to find a single 

edition.16 No new edition appeared for two centuries. Comparison with rapid diffusion of 

eighteenth-century encyclopaedias in Europe may become a symbol of Chinese and European 

environment difference. 

It might seem strange that China, which was the only one that lacked an institutionalized 

religion, that could be interpreted by the untouchable writings of the past, adhered most to 

ancient forms of knowledge of all countries and empires. Chinese significance of canon-lists 

was attributed to social prestige associated with the civil service, for which tests of knowledge 

of classical thought were required.17 In the same way, the rulers sought to connect a knowledge 

of classical thought with personal prestige, and derived administrative legitimacy from their 

breadth. Scepticism about earlier forms of knowledge emanating across Europe thus had no 

chance to emerge in China. 

The idea of progress therefore remains a purely European invention, intellectual 

debates for economic and scientific growth. Progress should be obtained not by improving 

access to freedom or even by reforming political institutions, but above all by mastery of nature 

and by technological progress that resulted from it. 

 

Useful Knowledge and technologies 

Enlightenment rationality and the experiments that carried the first scientific results 

contributed to technological improvement and were a central point for the interpretive position 

of the Industrial Revolution. Importance of the role of disseminating knowledge in the gears of 

the Industrial Revolution places particular emphasis on the ability to take over foreign 

technologies and put them into practice. Joel Mokyr introduces the term “gap-filling”; an 

exceptional British adaptability in a sector where knowledge transfer is needed. In general, 

macro-inventions were intended to open the door to further improvements and reduce the cost 

of production. For their full commissioning, however, it was necessary to come with series of 

partial steps, which had to meet at the appropriate time. 

An example may be a steam engine, where “the idea that a harnessed horse has the 

same use as a coal-fired boiler may have seemed absurd for a long time.”18 In 1690 Denis Papin 

comes with a piston prototype, but the first successful steam engine was not introduced until 

1712 by Thomas Newcomen. Despite its size and fuel consumption, it was used as a pump in 

mines (where there was enough fuel). For its final use, however, series of microinventions was 

needed, including Watt's separate condenser, which was the final addition, so that the steam 

engine could become the bearer of the economic boom. A similar fate accompanied the textile 

industry at the level of spinning, which resulted in the processing of cotton, which could have 

                                                           
16 See also MOKYR, Joel. Progress, Useful Knowledge and the Origins of the Industrial Revolution. In Inovation 

and Industrialization: Essays in Economic History and Development. Eds. A. G. Greif, L. Kiesling, J. Nye. 

Princeton University Press, 2015, pp. 46-51. 
17 JIANG, J. Heresy and Persecution…, p. 22. 
18 MOKYR, J. The Enlightened Economy…, p. 104. 
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been done faster, cheaper and of better quality, which by its importance preceded woollen and 

linen industry. 

For microinventions to come together in a series that will have a direct impact on 

technological progress, they need to be connected at the right time. By being useful and well 

allocated the knowledge merged a link that had allowed theory and practice to intersect and 

made this possible. Taking an example of Coal could become a driving force of the Industrial 

Revolution only at the moment of sufficient knowledge background. Transfers of Useful 

Knowledge did not have to take place only regionally or within Europe – Maxine Berg is taking 

an example of how the skills of Chinese porcelain producers became a useful knowledge for 

potters in Staffordshire.19 According to Joel Mokyr20 geography and trade (as two preconditions 

for revolution) could replace each other in the country's development, while knowledge 

complemented and multiplied their importance. 

Appropriate allocation of useful knowledge accelerating modern growth is a distinctive 

element in the why the Industrial Revolution was British discussion, examining notably the 

theory of wage levels, as presented by Luiten van Zanden or Robert Allen.21 According to them 

the price labor in Britain labour was very high whilst energy cheap and widely available, which 

made it unique in the world with low labour cost and high cost energies. 

If Britain wanted to remain competitive on international level, it had to pay less for work 

or find an alternative source of fuel. In Allen's submission, it is a high demand for an alternative 

source, as well as a high demand for high wages explaining the significant demand for 

technological inventions that were supposed to replace manual work.22 Globally taken however, 

inferring the theory of differential modern growth from the fact that Chinese wages were lower 

than European wages is misleading, since no evidence can be found that technological progress 

during the Industrial Revolution was in any way connected with savings of labour cost – it was 

supposed to save resources and energy, or to increase the quality of products. This thesis 

supports the idea of British industrial growth through micro inventions: the economy always 

specializes in what works best for the nation, and the British have succeeded in continuously 

improving established technologies – figuratively speaking, bringing macro inventions, 

exporting micro inventions. Many thinkers came to Britain from corners of Europe, where the 

revolution had not yet begun, and they were able to excel thanks to the growing demand for 

their goods.23 

Transformations in the leading intellectual Enlightenment sphere and its contribution to 

the technological boom became a knowledge bearer of the Industrial Revolution. In addition to 

the very knowledge of the laws of nature, it was primarily a way in which humanity was able 

to perfect inventions. Later it followed British creative adaptability in the field of inventions. 

Britain was not the only enlightened – at the same time the Enlightenment spread to Central 

Europe, nor was it the centre of innovation – the world owes it to steam and textile engines, but 

improvements in other industries came from elsewhere (the chemical industry boomed in 

France). It only successfully introduced inventions from other parts of the world and thus 

became an economic leader. While all the countries had capable inventors and designers, the 

British ones were able to make the most of them. 

A favourable factor for the dissemination of knowledge was the lack of restrictions on 

the movement of workforce, which created an environment in which workers often alternated 

                                                           
19 BERG, Maxine. Britain’s Asian Century: Porcelain And Global History In The Long Eighteen Century. In The 

Birth of Modern Europe. Eds. L. Cruz, J. Mokyr. Brill, 2010, p. 150. 
20 MOKYR, J. The Gifts of Athena…, pp. 168-175. 
21 See also CRAFTS, Nicholas. Explaining the first Industrial Revolution: two views. In European Review of 

Economic History, vol. 15, 2011, pp. 153-168. 
22 ALLEN, Robert C. The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge University Press, 2009, 

p. 9. 
23 Especially from the side of middling sort and its demand in porcelain, clocks, tapestries or music boxes. 
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between different fields. As a result, inventors were able to come up with their own initiative 

in solving design problems. Furthermore, the difference between Britain and other nations was 

in the favourable allocation of bearers of useful knowledge. Leading thinkers on the continent 

found employment in the service of the military, but it – controlled by the state – determined 

exactly what their creativity should observe. In Britain, on the other hand, intellectual leaders 

were looking for employment in the private sphere. 

 

End word 

Sharing knowledge about nature and moving it towards productivity was at the birth of 

modern growth. The difference between Europe and the rest of the world became fully apparent 

during the Enlightenment and its emphasis on technological and scientific progress. In the 

search for differences between the West on the one hand and the East or the rest of the world 

on the other in their path to modern growth, the question based on the Useful Knowledge 

concept should be: Why the Enlightenment took place in Europe? 
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Abstrakt: Pri sledovaní rekatolizácie existujú medzi jednotlivými oblasťami Uhorska rozdiely. 

Tieto rozdiely možno nájsť aj v malom regióne, akým je stolica. V priebehu rekatolizácie v 

Užskej stolici existujú viaceré rozdiely, ktoré je možné jasne odprezentovať na príklade centra 

(Užhorod) a periférie (okolité mestečká a dedinky). Záujem sústredím na obdobie prvej 

polovice 18. storočia, kde sa zameriam na determinanty, ktoré napomáhali rekatolizácii. 

Pozornosť zameriavam na farskú sieť a jej utváranie, na jazykovú príslušnosť lokalít stolice, 

ako aj formy protireformácie, ktoré používali miestni správcovia farností a zemepáni. Okrem 

uvedeného budem sledovať aj možnosti obrany voči rekatolizácii a narúšaniu farských sieti. 

Ďalším parametrom, ktorý ovplyvňoval protireformáciu, bola aj možnosť vzdelania. Rozdiely 

medzi perifériou a centrom spočívali v rýchlosti regenerácie, flexibilnosti reagovať na zmeny 

a podnety, ako aj v postoji zemepánov. Tieto momenty sú dôkazmi špecifického (odlišného) 

vývoja regiónov. 

Kľúčové slová: Užská stolica, rekatolizácia, školstvo, katolícka cirkev, reformovaná cirkev, 

18. storočie. 

 

Abstract: Recatholization of the Ung county in the first half of the 18th century (comparison 

of the centre and outskirts). During observation of the recatholization, there are differences 

amongst the specific areas of Hungary. These differences can be found even in a small region, 

such as a county. In the process of recatholization in Ung county, there are multiple differences 

which are possible to be presented clearly with the example of the centre (Užhorod) and the 

preriphery (surrounding towns and villages). I interest will be concentrated on the first half of 

the 18th century, where I will focus on the determinants which assisted with recatholization. I 

focus attention on the parochial network and its formation, on the language of the given locality 

of the county, as well as the forms of counter-reformation used by the local parish 

administration and landowners. In addition, I will observe the options of defence against 

recatholization and the disruption of parish networks. Another parameter that influenced 

counter-reformation was the option of education. The differences between the preriphery and 

the centre wasrooted in the speed of regeneration, the flexibility of reaction to changes and 

stimuli as well as in the attitude of the landowners. These moments are the proof of the specific 

(different) development of regions. 

Keywords: Ung county, recatholization, education, catholic church, reformed church, 18th 

century.  

 

Priebeh rekatolizácie v priestore Užskej stolice je osobitný príbeh, ktorý je jedinečný 

svojím priebehom, zvratmi a práve aj odlišnosťami v centre/centrách a na periférii. Pri 

vymedzovaní centra, resp. centier, som použil kritéria, v rámci ktorých beriem do úvahy 

veľkosť sídla, existenciu remeselnej výroby, ako aj rezidovanie miestnych šľachticov 

a zemepánov. Cirkevná štruktúra v tomto kontexte nebola úplne rozhodujúca, nakoľko po 

povstaní Františka II. Rákociho a morovej epidémii bola výrazne narušená. Perifériu som si 

definoval na vybranom príklade podľa blízkosti k centru a stupňa rozvoja. Na území stolice je 

viacero lokalít, ktoré je možné zaradiť do oboch skupín, preto som si zvolil reprezentanta, ktorý 

hypoteticky patrí do oboch skupín, aby bolo možné, čo najobjektívnejšie priblížiť situáciu 

                                                           
1 Štúdia je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0477/20 Pramene k dejinám cirkví na Slovensku v ranom 

novoveku. 
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v jednotlivých regiónoch. Pri sledovaní dejinného vývoja danej lokality nezabúdam prihliadať 

ani na špecifiká celého regiónu, ako aj vývoj v spoločenskej a sociálnej oblasti.  

Užská stolica sa nachádzala na severovýchode Uhorska, na jej území neležalo žiadne 

slobodné kráľovské mesto, len zemepanské mestečká. Prirodzeným centrom stolice bolo mesto 

Užhorod, ktoré bolo dlhé obdobie vo vlastníctve rodiny Drugetovcov, neskôr po ich vymretí sa 

stalo kráľovským majetkom.2 Medzi ostatné lokality, ktoré by sa vo vymedzenom období mohli 

považovať za mestečká, patria Sobrance, Veľké Kapušany, Pavlovce nad Uhom, Vinné 

a Seredné [Середнє] ich majiteľmi boli rôzne rody, ako Sztáray, Barkóczi, Gombos, Török 

alebo prepošt z Lelesu. Tieto lokality boli centrami lokálneho významu. Počas 18. storočia boli 

akýmisi strediskami (administratívnymi, ekonomickými, majetkovými), ktoré však nemali 

v konfesionálnej otázke vždy status centra. Pre rozsah štúdie zameriam svoju pozornosť na 

mesto Užhorod, ktoré bolo prirodzeným centrom. Napriek tomu, že Sobrance boli považované 

za mestečko a lokálne centrum, vnímam ho ako perifériu lokalitu. Samotné mestečko v tom 

čase bolo rozlohou menšie ako dedina, postupne sa zväčšovala jeho rozloha a boli s tým spojené 

aj snahy o usídlenie obyvateľstva rôznych konfesií.  

Najväčším mestom stolice bol Užhorod, ktorý je situovaný uprostred stolice. Ako 

bývalé centrum drugetovského panstva v stolici malo aj patrične rozvinuté cirkevné štruktúry. 

Približne po roku 1610 sa podarilo obnoviť latinskú farnosť v Užhorode, ktorú čiastočne 

spravovali aj jezuiti. Práve jezuiti vykonávali od roku 1613 rekatolizačné misie v meste 

a v okolí.3 Užhorod bol aj miestom uzavretia cirkevnej únie, ako aj ráznych rekatolizačných 

zásahov. V roku 1626 nechal Ján X. Druget zbúrať reformovaný chrám a na jeho mieste 

postavil súčasný Chrám sv. Juraja.4 Po povstaní Františka II. Rákociho bola cirkevná otázka 

viac než vratká. Jezuitské kolégium bolo takmer zničené. V tom čase (po roku 1715) viedli 

misiu v Užhorode len traja rehoľníci.5 Latinská farnosť sa tiež postupne obnovila, práve od roku 

1715 sú dostupné matriky z farnosti Užhorod.6  

 

Užhorodskí uniati 

Počas povstania zanikla uniatská farnosť v Užhorode, keďže sa tu po povstaní 

nenachádzala žiadna uniatská cirkevná stavba.7 Napriek tomu, že o existencii chrámu 

v Užhorode pred rokom 1720 neexistujú spoľahlivé správy, predpokladám, že tu mohol stáť 

drevený chrám, ktorý bol však v dôsledku bojov počas posledného stavovského povstania 

zničený. Poukazuje na to aj stavebný vývoj v meste.8 V 20. rokoch 18. storočia sa postupne 

menil význam mesta v uniatských štruktúrach. Napriek nízkemu počtu informácií je možné 

predpokladať, že postupne vznikla uniatská farnosť, ktorá rýchlo získala štatút náboženského 

                                                           
2 Державний архів Закарпатської області – ДАЗО (ďalej ŠAZO), ф 4 Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород 

Угорського королівства (ďalej 4)/2, 1250, pag1-4; Szatmári Püspöki és Káptalani Levéltár (ďalej SPKL), fond 

Visitatio Canonica (ďalej VC), Ung 1734.  
3 ŽEŇUCH, Vavrinec. Od misie ku škole – dejiny pôsobenia jezuitov v Užhorode do povstania Juraja i. Rákócziho. 

In Annales historici Presovienses, 2020, roč. 20, č. 1, s. 119; ФЕРКОВ, Оксана Василівна. Місіонерська 

діяльність ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів Північно-Східної 

Угорщини у XVII ст. In Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія, 2019, roč. 40, č. 1, 

s. 175-176. 
4 Štátny archív v Prešove, fond Druget Humenné, inventárne číslo 652/6.; ŠAZO, 4/2, inv. č. 466, s. 1; HARASZY, 

Károly (ed.). Az Ungi református egyházmegye. Nagykapos : Heiman Vilmos Nyomása, 1931, s. 394-396. 
5 MÉSZÁROS, Károly. Ungvár története, a legrégibb időktől maig. Pesten : Ráth Mór könyvkereskedésében s 

bizottmányában, 1861, s. 92-93. 
6 ŠAZO, ф 1606 Колекція церковних метричних книг Підкарпатської Русі; Schematismus cleri almae 

dioecesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi 1864. Szathmárini : Ludovici Mayer, 1864, s. 50-51. 
7 ŽEŇUCH, Vavrinec. Konfesionálny obraz vybraných zemepanských mestečiek v Užskej stolici v polovici 18. 

storočia. In Zemepanské mestá a mestečká v priebehu stáročí. Zost. A. Kónyová, P. Kónya. Prešov : Vydavateľstvo 

Prešovskej univerzity, 2020, s. 150. 
8 SPKL, VC, Ung 1734; SPKL, VC, Ung 1746. 
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centra Užského regiónu. Dňa 3. decembra 1726 sa v Užhorode uskutočnilo synodálne 

zhromaždenie, ktoré prijímalo závery Zamośćskej synody. Zhromaždeniu predsedal synkel 

mukačevského obradového vikára – Ján Jozef Hodermarský. Užhorod reprezentoval 

archipresbyter Bazil Dripakovič.9 Miestny správca mal aj výraznú dominanciu v požehnávaní 

nových sakrálnych stavieb v okolí Užhorodu (napr. Koromľa).10 Na základe týchto indícií je 

pravdepodobné, že uniatský chrám v Užhorode bol postavený po povstaní Františka II. 

Rákociho. Aj vo vizitácii z roku 1746 sa uvádza, že chrám má približne 30 rokov.11 Chrám bol 

murovaný s patrocíniom Nanebovstúpenie Pána. Miestny správca poberal jedno z najvyšších 

finančných krytí (57 zl. 42 gr.) v Užskej stolici spomedzi uniatských presbyterov. Vďaka 

finančnej stabilite a na základe nariadení vikára De Camellisa bola v Užhorode zriadená 

fundácia pre uniatského učiteľa. Jeho príjem v roku 1741 bol 24 zlatých. Je to približne tretina 

celkového príjmu uniatskej farnosti (57+24 zl).12 Rýchlo vybudovaná uniatská farnosť 

v Užhorode (prípadne jej obnovená štruktúra) sa stala centrom cirkevnej štruktúry v Užskej 

stolici. Medzi základné znaky patria murovaný chrám, stabilné a vysoké finančné zabezpečenie 

a možnosť vydržiavať učiteľa. 

 

Reformovaní v Užhorode 

Situácia reformovaných veriacich v Užhorode bola výrazne zložitá. Samotní 

reformovaní mali garantovanú náboženskú slobodu, nakoľko stolica ratifikovala výnos kráľa 

o cirkvách z roku 1714, ale reformovaným garantovala slobody vymedzené podľa Šopronských 

článkov.13 Reformovaní veriaci sa na sneme v Ruskej (1710) dohodli, že post kazateľa 

v Užhorode nechajú neobsadený, keďže sa báli rekatolizačného zásahu zo strany jezuitov. 

Paradoxne, reformovaný cirkevný zbor nemal svojho kazateľa, ale v Užhorode žili vždy aspoň 

dvaja reformovaní kazatelia, ktorí ilegálne spravovali reformovaný cirkevný zbor.14 Napriek 

všeobecnej dohode z Ruskej je miesto správcu zboru v kanonických vizitáciách reformovanej 

cirkvi obsadené riadnym správcom. V roku 1717 spravoval zbor v Užhorode Ladislav 

R[ima]sombati, ktorý však mohol byť ministrom v niektorom z blízkych zborov pri meste 

(Radvánka, Minaj).15 Ako ukázala prax v reformovanej cirkvi, sídlo zboru sa nemusí zhodovať 

s reziduálnym označením.16 Stále ostáva otázne, kde sa reformovaní z Užhorodu stretávali, 

nakoľko nemali svoju vlastnú sakrálnu stavbu. Je možné, že im slúžila kúria niektorého zo 

zámožných obyvateľov Užhorodu (Horváth). V roku 1721 bol vizitovaný zbor v Užhorode, 

ktorého správcom bol Martin Szombathy. Vizitácia sa uskutočnila 13. januára a miestny 

správca bol označený za novoordinovaného.17 Post užhorodského správcu nebol spojený s 

                                                           
9 ŠAZO, ф 151 Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород (ďalej 151)/1, inv. č. 402. 
10 VÉGHSEŐ, Tamás et al. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez Olsavszky Mihály 

Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai. Nyíregyháza : Szent Atanáz 

Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, s. 584. 
11 SPKL, VC, Ung 1746. 
12 VÉGHSEŐ, Tamás – TERDIK, Szilveszter – SIMON, Katalin. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-

összeírása. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014, s. 37. 
13 ŠAZO, 4/2, inv. č. 1647 s. 1; KÓNYA, Peter. Šopronské články, Resolutio Carolina a Tolerančný patent – tri 

zákonné normy pre existenciu protestantov v Uhorsku v 17. – 18. storočí. In Historia Ecclesiastica, 2012, roč. 3, 

č. 1, s. 169-170.  
14 Tiszáninneni Református Egyházi Levéltár Sárospatak (ďalej TIRELS), inv. o. KGGV, pag. 207; FODOR, 

Gusztáv. Református múltunk kezesség I. Adattár: kárpátaljai református gyülekezettörténeti kutatásokhoz 1523–

2016. Tiszaszentimre : Narancsik Imre Kutatói Műhely, 2016, s. 143-144; MÉSZÁROS, K. Ungvár története..., 

s. 78. 
15 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 66-105. 
16 KÓNYA, Peter. Reformovaný cirkevný zbor vo Veľkých Kapušanoch medzi reformáciou, rekatolizáciou 

a toleranciou. In Historia Ecclesiastica, 2019, roč. 10, č. 1, s. 44. 
17 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 144. 
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dominantným postavením v cirkevnej štruktúre reformovanej cirkvi, nakoľko seniorom bol 

správca v dedine Čičarovce.18 Už v roku 1730 bol Užhorod náboženským centrom 

reformovaných v stolici, respektíve v Užskom senioráte. Podľa vizitácie z 8. februára 1730 bol 

v Užhorode matkocirkevný zbor so zemepanským chrámom (Visitata est Nobilis Eccla 

Ungvariensis). Správcom miestneho zboru bol senior Juraj Dieszegi. Senior bol zároveň 

správcom matkocirkevného zboru ale v Užhorode pôsobil aj iný kazateľ, a to Pavol 

Doboš(Dobos) Obaja reformovaní kazatelia bývali v meste so svojimi rodinami. Príjem zboru 

bol 82 zlatých, ktoré plynuli z osobitých dávok pre kazateľov (40 zl), ako aj zisku z majetkov 

vymedzených pre cirkev (42 zl). Ako miestni presbyteri (vo význame kurátor) pôsobili Štefan 

Nagi (z Radvánky), Štefan Gyorgyesi, František Szabo, František Kovats, Ján Szathmari 

a František Eloh.19 Reformovaný matkocirkevný zbor v roku 1733 v dôsledku zásahov jezuitov 

a správcu latinskej farnosti zanikla.20 Podľa latinskej vizitácie z roku 1734 sa v Užhorode 

spomínajú 107 reformovaní veriaci. Dokonca sa uvádza vo vizitácii, že v Užhorode žila babica, 

ktorá bola reformovanej konfesie. Rovnako v roku 1734 sa uvádza, že kazatelia skutočne 

pôsobia v Užhorode ilegálne. Títo kazatelia však mali byť správcami zborov v Radvánke (Ján 

Szolánczi) a Minaji (Gašpar Bocsárdi).21 

Napriek konštatovaniam v latinskej vizitácii z roku 1734 sa reformovaný 

matkocirkevný zbor Užhorod nachádza medzi vizitovanými reformovanými zbormi z roku 

1735. Vizitačný zápis datuje návštevu k 18. februáru 1735, keď boli vizitované zbory Tarnovec, 

Jovra a Užhorod. Ako zemepáni podporujúci matkocirkevný zbor sú uvedení František Szabo, 

František Horvath, Benedikt Varsanyi a Štefan Szabo. Ako miestny pastor je uvedený Štefan 

Kovats, ktorý je všetkými chválený. Chrám je popisovaný ako zemepanský dom.22 Už v roku 

1736 sa uvádza spomínaný Štefan Kováts ako správca zboru v Radvánke, čo poukazuje na 

možné presídlenie zboru.23  

O desaťročie neskôr, v roku 1746, žilo v Užhorode už len 90 reformovaných veriacich. 

Podľa informácií latinskej farnosti konvertovali v tom roku traja reformovaní na katolicizmus, 

čo bolo výsledkom rekatolizačného snaženia.24 Farnosť sa podľa latinských prameňov 

nachádzala v Radvánke, kde veriacim slúžilo oratórium, respektíve dom šľachtica Goreja. 

Kazateľom v cirkevnom zbore bol Jozef Pataki.25 Reformovaný zbor v prvej polovici storočia 

bol prirodzeným centrom reformovanej cirkvi v Užskej stolici, ako aj senioráte, avšak pre 

prítomnosť jezuitov bol jej rozvoj výrazne sťažený. Štatút reformovaného zboru bol výrazne 

oklieštený, pričom sa riadil Šopronskými článkami a Karolovou rezolúciou.26  

 

Latinský rítus v Užhorode 

V Užhorode existovala aj latinská farnosť, ktorá bola prirodzeným centrom latinského 

ritu v stolici. Ako je uvedené vyššie, z Užhorodu pochádzajú najstaršie dochované latinské 

matriky v stolici a miestne štruktúry boli dominantné, keďže okrem rezidujúceho farára 

v Užhorode pôsobili aj jezuiti, ktorí mali v správe miestne kolégium.27 Podľa latinskej vizitácie 

                                                           
18 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 142. 
19 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 201. 
20 SPKL, VC, Ung 1734. 
21 SPKL, VC, Ung 1734. 
22 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 211. 
23 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 213. 
24 ŽEŇUCH, V. Konfesionálny obraz..., s. 151-152. 
25 ŽEŇUCH, V. Konfesionálny obraz..., s. 152. 
26 KÓNYA, P. Šopronské články..., s. 169-170. 
27 Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Budapest (ďalej JTMRB), I. Manuscript (ďalej I), Kötetes 

anyagok, Historia Collegii Homonna – Unghvariensis Societatis Iesu, 151 (ďalej 151); BIZOŇOVÁ, Monika. 

Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Užhorode v 17. a 18. storočí. In Historia Ecclesiastica, 2016, 

roč. 7, č. 2, s. 138-184. 
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v roku 1734 žilo v Užhorode 330 katolíkov (uniatov aj latinský rítus). Miesto latinského farára 

bolo riadne obsadené, jeho príjem bol 90 zlatých. Hlavný chrám v meste bol s patrocíniom sv. 

Juraja, mal päť oltárov (sv. Ladislava a sv. Štefana Uhorského, sv. Juraja, Panny Márie, sv. 

Alžbety a sv. Kataríny, sv. Jána Nepomuckého spolu so sv. Rozáliou a Kristom Pánom), z toho 

tri boli riadne a dve menšie. Mobiliár chrámu bol bohato vybavený (5 kalichov), v chráme sa 

nachádzala aj bočná kaplnka k úcte sv. Štefana Uhorského. Patronátne právo nad farnosťou 

mala Spišská komora, ktorá spravovala majetok po vymretí rodu Drugetovcov. Fara, ako aj 

chrám boli murované stavby. K majetku farnosti patrili poľnosti, ako aj tri vinice. V Užhorode 

bola pri fare zriadená aj škola, kde bol učiteľom Andrej Ordélyi, ktorý bol zároveň kantorom.28 

Podľa informácií z roku 1746 prešiel chrám prestavbou, zmenili sa oltáre, ktoré sa 

nachádzali v chráme. V chráme sa stále nachádzalo päť oltárov, ich patrocíniá sa však zmenili 

(sv. Juraj, Sv. Kríž, sv. Vavrinec, Matka Bolestná, Nepoškvrnené počatie). Chrám bol rozšírený 

o kaplnku, do ktorej bol presunutý oltár s patrocíniom sv. Jána Nepomuckého. Financovanie 

chrámu sa výrazne navýšilo, miestny správca poberal príjem 171 zlatých, chrám mal príjem 44 

zlatých a 30 grajciarov. Príjem bol dokonca postačujúci na to, aby farnosť požičiavala peniaze 

(dĺžili mu 104 zlatých). Podľa dostupných informácií žilo v Užhorode 684 obyvateľov, z toho 

bolo 392 latinského rítu, 259 gréckeho rítu, 90 reformovaných, 8 evanjelikov a 16 židov. 

Katolíci tvorili výraznú väčšinu obyvateľov a Užhorod bol početnosťou najväčšmi obývanou 

lokalitou Užskej stolice.29 

Latinská farnosť v Užhorode bola ukážkou riadne fungujúcej farnosti v stolici 

s bohatým príjmom, ako aj riadne existujúcimi štruktúrami ako kantor, učiteľ či kostolník 

a bohato vybaveným mobiliárom. Finančná prosperita sa odrážala aj v snahe stavebne upraviť 

chrám, ale aj schopnosťou zabezpečiť riadne bývanie pre miestneho správcu farnosti. Obaja 

správcovia – Imrich Kelemen (1734) a Ján Enickej (1746), mali viac ako 40 rokov, boli už 

staršími kňazmi, ktorí ovládali viacero jazykov. Užhorod bol v tom období multietnickým 

mestom, kde sa aktívne hovorilo nemecky, maďarsky, rusínsky a slovensky. Kňazi ovládali 

slovenčinu a maďarčinu, čím dokázali osloviť majoritné jazykové skupiny.30 Užhorod bol aj 

centrom archidiakonátu, keďže obaja uvedení kňazi boli zároveň aj užskými archidiakonmi.  

Ako vyplýva z archívnych prameňov, centrum stolice malo prirodzene blízko 

k okolitým dedinkám. Reformovaní inklinovali k dedinám Radvánka, Minaj, Tarnovec a Jovra. 

Tieto lokality sa nachádzali v tesnej blízkosti mesta.31 Reformovaná farnosť dokonca po roku 

1735 sídlila v blízkej Radvánke a bola pomenovaná ako farnosť Užhorod. Podľa správ 

v latinskej vizitácii navštevovali reformovaní veriaci Radvánku a Minaj. Samotný Tarnovec 

a Jovra boli najbližšie riadne fungujúce farnosti v blízkom okolí mesta.32 Radvánka mala 

osobité postavenie aj z pohľadu latinskej cirkvi, keďže v nej pôsobili reformovaní kazatelia, ale 

nachádzal sa v nej filiálny Chrám sv. Anny. Miestny chrám bol spravovaný spoločne 

s jezuitskými pátrami, ktorí pomáhali duchovne sa starať o miestny chrám. Do chrámu 

v Radvánke sa presunul aj starší bočný oltár z Chrámu sv. Juraja.33 Rovnako v blízkosti 

Užhorodu existovala aj latinská farnosť, ktorá tesne hraničila s Užhorodom a nachádzala sa 

v Jovre. Ako jedna z mála mala aj učiteľa, ktorý by pôsobil v miestnej škole, čo možno 

považovať za vplyv užhorodskej farnosti.34 Aj pre východný obrad mala Radvánka a Jovra 

osobité postavenie. V Radvánke sa nachádzala uniatská farnosť, ktorá v mnohom pomáhala 

miestnej užhorodskej farnosti. V čase neexistencie uniatského chrámu sa veriaci schádzali 

                                                           
28 SPKL, VC, Ung 1734. 
29 SPKL, VC, Ung 1746. 
30 SPKL, VC, Ung 1734; SPKL, VC, Ung 1746. 
31 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 210-211; SPKL, VC, Ung 1734; SPKL, VC, Ung 1746. 
32 TIRELS, inv. o. KGGV, s. 210-211. 
33 SPKL, VC, Ung 1746. 
34 SPKL, VC, Ung 1746. 
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v Radvánke, prípadne vo vzdialenejšej Jovre. Príležitostne (v roku 1712) využíval uniatský 

archidiakon aj jezuitský chrám.35 

Rekatolizácia reformovaných v Užhorode bola posilnená prítomnosťou jezuitov, ako aj 

farnosťou východného rítu. Nakoľko nevznikalo náboženské napätie medzi gréckym 

a latinským rítom, mohla sa rekatolizačná pozornosť plne zamerať práve na reformovanú 

cirkev. Preto sa v Užhorode nepodarilo utvoriť reálne zázemie na vznik reformovanej školy 

alebo riadnej farnosti. 

 

Sobrance 

Odlišný prípad reprezentuje mestečko Sobrance. Z pohľadu administratívneho členenia 

bolo považované za lokálne centrum, v ktorom sa však nedarilo obnoviť stabilné osídlenie.36 

V roku 1715 mali Sobrance podľa krajinského sčítania len tri usadlosti, na ktorých bývali Ján 

Truchan, Ján Gombošik (Gombosik) a Ján Marič (Marics).37 Situácia sa nezlepšila ani v roku 

1718, keď sú v Sobranciach uvedení Ján Kombočik (Kombócsik) a Ján Tenkáv. Pravdepodobne 

ide o skomoleninu mien z roku 1715. Kombočik obýval štvrtinovú usadlosť a Tekav 

polovičnú.38 V roku 1720 nemali Sobrance ani jedného usadlíka.39  

V Sobranciach stál pôvodný rímskokatolícky gotický chrám, ktorý v závere 17. storočia 

a na začiatku 18. storočia používali reformovaní spolu s uniatmi.40 Po celkovej výmene 

obyvateľov získali Sobrance nové konfesionálne zloženie. Do regiónu Užskej stolice totiž 

prichádzalo nové obyvateľstvo z Haliče, ktoré vyznávalo pravoslávie. Viacero dnes 

významných gréckokatolíckych farností (napr. Klokočov, Koromľa) sa v tom čase vrátilo 

k pravosláviu.41 Napriek tomu, že sa v meste nachádzala sakrálna stavba, ktorá nebola nikým 

používaná, neprivlastnila si ju žiadna z konfesií. Uniati sa sústredili do blízkej Nižnej Rybnice 

a Choňkoviec. Podobný osud mali aj sakrálne stavby v Tibave a Vojnatine. Na rozdiel od 

chrámu v Sobranciach boli ich poslední užívatelia reformovaní veriaci. Po výmene 

obyvateľstva zanikli všetky reformované farnosti v blízkom okolí mesta, ale šľachta ostala 

reformovaná. Tieto dediny a mesto už neboli ani vizitované reformovanými vizitátormi, teda 

miestna šľachta si nezriadila zemepanské oratóriá ani zbory.42  

Všetky tri sakrálne stavby (Sobrance, Vojnatina, Tibava) si vyžadovali opravy po 

poslednom stavovskom povstaní, ako aj prestavbu liturgického priestoru pre katolícku 

konfesiu. Ako prvý priestor vhodný na úpravy bola zvolená Vojnatina.43 Pre rekatolizáciu 

miestneho regiónu nebolo zvolenie Vojnatiny najvhodnejšie, nenachádzala sa v blízkosti 

hlavných cestných spojov, nebola ani regionálnym centrom, nenachádzal sa tu vhodný priestor, 

ktorý by slúžil na ubytovanie farára. Vo Vojnatine sa začalo s prestavbou v roku 1717 a ako 

patrocínium chrámu bolo zvolené kristologické patrocínium (Povýšenie Sv. Kríža), ktoré malo 

napomôcť pri rekatolizovaní miestneho reformovaného obyvateľstva. Pre nedostatok kňazov, 

ako aj pre neexistujúce ubytovacie priestory pre kňaza, bol do danej lokality vyslaný misijný 

                                                           
35 JTMRB, I, 151, s. 31. 
36 KÓNYA, Peter. Spoločnosť Zemplínskych a Užských mestečiek v 18. storočí. . In Zemepanské mestá a 

mestečká v priebehu stáročí. Zost. A. Kónyová, P. Kónya. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 

51-52. 
37 Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár (ďalej MNL-OL), N 78, šk. 10, s. 124,196. 
38 MNL-OL, E 156, fasc. 105. – č. 003. s. 81. 
39 KÓNYA, P. Spoločnosť Zemplínskych..., s. 52. 
40 LESKÓ, József. Adatok az egri egyházmegye történelméhez IV. Eger : Nyomatott az érseki lyceumi nyomdában, 

1908, s. 305. 
41 MNL-OL, N 79, Ung.  
42 TIRELS, inv. o. KGGV. pag 66-350. 
43 SPKL, VC, Ung 1734. 
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kňaz (Ján Patkovič). Sobrance boli (1734) súčasťou tejto farnosti, nakoľko 24 gbelov tvorilo 

majetok vojnatinského provizória.44 

V roku 1746 sa konfesijná situácia výrazne zmenila. Postupne sa rátalo s opravou 

sakrálnych priestorov v Sobranciach, ako aj s farnosťou Sobrance. V tom čase mesto malo 189 

obyvateľov, z ktorých boli len 35 rímskokatolíci, 9 boli evanjelici, 40 reformovaní 

a dominantné postavenie mali uniati, ktorých bolo 112. Vo Vojnatine sa už nespomína misijná 

farnosť, ale dedinka bola inkorporovaná do farnosti Sobrance. V roku 1746 chrám 

v Sobranciach nebol v stave, aby sa mohol používať, dominantne si ho prisvojila 

rímskokatolícka cirkev. Chrám podľa dostupných informácií naposledy aktívne používali 

reformovaní. Mohlo ísť o veriacich z obdobia okolo roku 1717. Vizitátor (F. Barkóci) 

konštatoval, že oprava by stála minimálne 300 zlatých. Renovačné práce nijako nenapredovali, 

gróf Mikuláš Fekete bol ochotný na renováciu prispieť sumou 80 zlatých, čo nebola ani 

polovica potrebného. Zo záznamov jasne vyplýva, že aspoň veža chrámu sa využívala ako 

zvonica a nachádzal sa v nej aj zvon.45  

Náboženské pomery sa v roku 1746 výrazne zmenili, a tak sa chrám v Sobranciach ani 

v Tibave nepodarilo opraviť. Vo Vojnatine sa nezačalo s budovaním farských priestorov, 

farnosť bola vedená v Sobranciach, ale v lokalite nepôsobil žiaden kňaz. Cirkevnú správu nad 

farnosťou prebral farár z Vinného, ktorý bol menovaný len ako formálny správca farnosti.46 

O sakrálne stavby sa starali zemepanské rody ako Sztárai, Draveczky, Niviczky, Pribek, Fekete 

a Szeméri, ktoré mali patronátne právo v daných lokalitách.47  

Keďže sa nedarilo rozvíjať katolícke cirkevné štruktúry, zemepáni sa väčšmi zamerali 

na uniatov. Uniati nemali chrám v Sobranciach, hoci patrili medzi posledných používateľov 

miestnej ruiny.48 Uniati mali svoje chrámy v Nižnej Rybnici a Choňkovciach, tieto dedinky 

priamo susedili s lokalitami kde stáli sakrálne stavby, ktoré si prisvojila latinská cirkev. Už 

spomenutí patróni mali rovnako patronátne právo aj nad uniatskými farnosťami a stavbami. 

V tomto kontexte sa väčšmi ukazuje vzťah ku katolíckej cirkvi a vnímanie jednoty medzi 

východným a západným obradom. Príslušníci zemepanských rodín v nemožnosti zúčastňovať 

sa latinských bohoslužieb začali navštevovať tie uniatské. Práve z toho dôvodu sa začalo so 

stavbou murovaného uniatského chrámu v Choňkovciach, ako aj so zabezpečením všetkého 

materiálneho, čo bolo potrebné pre uniatské farnosti a ich asistenciu.49 

Rozdiel medzi centrom a perifériou v otázke postupu rekatolizácie je v rozvinutosti 

štruktúr jednotlivých cirkví. Mesto Sobrance, ako aj celá sobranecká oblasť boli výrazne 

poznačené epidémiou, ako aj posledným povstaním, čo výrazne spomalilo utváranie či prípadne 

obnovovanie farností ktorejkoľvek konfesie. Najväčšie problémy mali reformovaní, ktorých 

formálne postihla rekatolizácia najviac, nakoľko pre štátne obštrukcie im boli odňaté chrámy. 

V Sobranciach či Tibave nevznikol zemepanský reformovaný zbor, naproti tomu v Užhorode 

zemepán využil právo mať vlastné oratórium, o ktoré sa delil s okolitými veriacimi čo už bol 

protiprávny krok. O reformovaných v Sobranciach a okolí sa starali kazatelia z Lúčok, ale do 

akej miery títo kazatelia aj navštevovali Sobrance sa už nedá povedať (oficiálne sa to nesmelo). 

Miestna šľachta bola aj protestantská, ale v Sobranciach sa nenachádzali centrá ich majetkov, 

preto necítili ani potrebu utvárať oratórium. Sztáraiovci,ktorí majetkovo postupne dominovali 

okoliu Sobraniec, mali vo vlastníctve početné majetky v Michalovciach či Vinnom, a teda sa 

väčšmi sústredili na Michalovské oblasti svojho majetku.50  

                                                           
44 SPKL, VC, Ung 1734. 
45 SPKL, VC, Ung 1734; SPKL, VC, Ung 1746. 
46 SPKL, VC, Ung 1746. 
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48 LESKÓ, J. Adatok az egri..., s. 305. 
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Centrum a periféria 

Na rekatolizáciu vplývala prítomnosť reholí, zvlášť jezuitov, ktorí v minulosti iniciovali 

rekatolizačné zásahy. Do mesta sa vrátili v roku 1711, z ktorého pochádza zápis v histórii 

domu.51 V Užhorode z toho dôvodu nebola zriadená riadna reformovaná farnosť a kazatelia 

pôsobili v ilegalite. Jezuiti nevykonali počas sledovaného obdobia žiadne násilné rekatolizačné 

zásahy, dokonca sa nespomínajú ani inde v celej stolici.52 Vo svojich výročných správach 

uvádzajú príležitostne počty konvertitov, medzi ktorými uvádzajú okrem protestantov aj 

pravoslávnych.53 Práve pre príchod nového obyvateľstva boli viacerí Rusíni pravoslávnymi, 

prípadne ich za pravoslávnych pokladali, nakoľko poľskí uniati nepoznali cirkevné pomery 

v Uhorsku, resp. bežní kňazi nepoznali cirkevné pomery v Poľsku. V Sobranciach (Vojnatine) 

však pôsobil v roku 1734 misijný kňaz, ktorý rekatolizoval aj medzi Rusínmi. Z dochovaných 

správ vyplýva, že „rekatolizoval“ aj uniatov.54 Podľa doložených správ vykonávali jezuiti svoje 

misie v širšom okolí Sobraniec, veď blízky Úbrež, bol majetkom užhorodských jezuitov.55 

Podľa výročných správ jezuitov pochádzali konvertiti aj zo Sobraniec, ale primárne z blízkeho 

okolia Užhorodu.56 Nevýhodou Sobraniec oproti Užhorodu bola diaľka sídla rehole a veriacich, 

ktorých bolo možné rekatolizovať. Keďže mesto Sobrance boli vzdialené približne tri hodiny 

(15 km) cesty pešo, bolo problematické vykonávať každý deň misie. Pokiaľ jezuita chcel 

v meste prespať, nikde v okolí sa nenachádzala fungujúca farnosť, ktorá by poskytovala 

možnosť ubytovať hosťa. V Užhorode sa rezidencia nachádzala v blízkosti hradu, a tak mohli 

byť obyvatelia mesta pomerne často v kontakte so šírením rekatolizačných myšlienok.  

Centrum stolice malo síce konfesionálne diverzifikované obyvateľstvo, kde sa podarilo 

v rámci možností fungovať trom farnostiam. Reformovaný zbor, ako aj veriaci boli viacnásobne 

vystavení rekatolizácii, ktorá však nebola úspešná pre postoj zemepánov, ako aj obyvateľov, 

ktorí boli aktívni v náboženskom živote. Reformovaní v Sobranciach žili z hľadiska územného 

členenia v periférnej oblasti stolice, ktorá bola postupne osídľovaná. Sobrance boli 

dcérocirkevným zborom, kde zemepán nemal potrebu zriadiť oratórium, prípadne zemepáni 

boli katolíci. Miestni veriaci boli z hľadiska okolitých reformovaných zborov periférnou 

oblasťou, nakoľko blízke zbory (Jenkovce, Polianka, Lúčky, Užhorod) boli vzdialené viac ako 

10 kilometrov, čo sťažovalo udržanie konfesionálnej identity. Každý úkon ako krst, sobáš alebo 

pohreb bol výraznou komplikáciou, keďže vzdialenosť, ako aj štátne obmedzenia smerovali 

obyvateľov k rekatolizácii.  

Osobitou otázkou pri rekatolizácii v porovnaní centra a periférie ostali uniati. Ako už 

vyplýva z uvedeného, uniati v Užhorode mali pri svojom rozvoji všeobecnú podporu, nakoľko 

sa podarilo postaviť chrám, dočasne sa slúžila liturgia v jezuitskom chráme, prípadne 

v Radvánke. Po prísahe vernosti v roku 1646 a obnovení únie v roku 1726 bola pozícia uniatov 

v regióne stabilná, dokonca až progresívna. V 17. storočí, zvlášť po povstaní Imricha Tököliho, 

užívali uniati viaceré protestantské chrámy a tento trend pokračoval ešte aj v 18. storočí.57 Síce 

v Užhorode bola situácia voči uniatom priaznivá (postupne sa vyčleňovali pre presbyterov 

a farnosti poľnosti, vinice, domy pre kantora), nie je to však výsledok umiestnenia farnosti 

(centrum). V celej stolici sa začali v prvej polovici 18. storočia aktívne utvárať fundácie 

v prospech uniatských farností, najmarkantnejšie je to možné sledovať v 40. rokoch 18. 

storočia, keď prebehla séria vizitácii, ktoré nasledovali tesne po sebe. Práve aj farnosti okolo 

Sobraniec (Nižná Rybnica, Choňkovce, Hlivištia) boli v tom čase viackrát navštívené 
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vizitátorom. Sobrance patrili do farnosti Nižná Rybnica, kde sa Sobrančania spomínajú ako 

užívatelia farských pozemkov. V Rybnici neboli zabezpečené základné majetky pre kantora ani 

pre farára, čo sa postupne zmenilo. Vývoj bol z pohľadu centra a periférie podobný a východný 

obrad sa vďaka dostupnosti stal aj lákavým pre reformovaných veriacich, ktorí väčšmi 

konvertovali práve k uniatom. Jednak to súviselo so spoločným užívaním chrámov (i úniou 

v 17. storočí medzi reformovanými a pravoslávnymi), kde obyvatelia boli zvyknutí na 

prítomnosť východného rítu, a druhým dôvodom bola dostupnosť.58 Ešte aj v polovici 18. 

storočia mali uniati na viacerých územiach Uhorska podobné fungovanie obradov ako 

v reformovanej cirkvi, napríklad spoločné spovedanie. Tieto rysy boli ľahko využiteľné pri 

rekatolizácii regiónu hlavne v periférnej oblasti. V centrálnej oblasti sa dôraz kládol na iné 

piliere, ako ženba duchovných a komunitné fungovanie, čo malo občas za následok stratu 

maďarsky hovoriacich veriacich. Jazyk však v periférnej oblasti nezohral až takú veľkú úlohu, 

nakoľko uniati prosperovali aj v periférnych oblastiach stolice, kde žilo primárne maďarsky 

hovoriace obyvateľstvo (Slemence, Ptrukša, Ruská, Paláď, Galóč).59 

Centrum a periféria mali z hľadiska rekatolizácie spoločné, ale aj odlišné momenty. 

Rekatolizácia v sledovanom období neustále napredovala. Nešlo síce o násilnú protireformáciu 

zo 17. storočia, ale systematicky okliešťujúcu, kde sa primárne ťažilo z obmedzení 

a nedostupnosti. Výrazným faktorom v priebehu rekatolizácie sa stali uniati, ktorí mali 

dominantnejšie postavenie na periférnych územiach. Latinská cirkev, ktorá je často považovaná 

za hlavného rekatolizátora, nemohla zaujať v periférnej oblasti svoje dominantné postavenie, 

ktoré sa jej darilo udržať len v centrách, a to tiež len za pomoci reholí (v prípade Užhorodu 

jezuitov). Protestanti boli počas rekatolizácie primárne chránení zemepánmi. Centrum stolice 

ťažilo z blízkych dediniek, v ktorých bolo jednoduchšie dotovať farnosť, prípadne utvárať 

prostredie na spravovanie zemepanského zboru. Periféria v tejto oblasti nebola jednotná, síce 

som sa zameral na Sobrance a sobraneckú oblasť, ale v periférnej oblasti Veľkých Kapušian 

a Čopu mali reformovaní dominantné postavenie vďaka pretrvaniu štruktúr zo 17. storočia. 

Pohľad na problematiku centra a periférie ukazuje, že existujú podobné problémy v oboch 

oblastiach, ale riešenia, ako aj samotný postup museli byť zvolené rozdielne, nakoľko nie je 

možné aplikovať rozhodnutia plošne, ale s dôrazom na špecifiká danej lokality bez ohľadu na 

jeho príslušnosť k danej kategórii.  
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