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MUSIL, František. Pronikání moci raně středověkých Uher na území 
dnešního Slovenska v 11. století a Anonymova bitva o Nitru – legenda vs. 
skutečnost ve světle historické geografie. In SEMOTANOVÁ, Eva (ed.). 
Hranice v krajinách. Praha : Academia, 2020, s. 46 – 115. ISBN 978-80-200-
3063-4.

V minulom roku (2020) vyšla v monografii s názvom Hranice v krajine zaujímavá 
štúdia profesora Františka Musila, ktorá sa priamo dotýka našich národných dejín. 
Jej obsahom je prenikanie ranouhorskej štátnej moci na územie dnešného Sloven-
ska. Zaoberá sa analýzou prameňov, ktoré sa priamo dotýkajú začleňovania územia 
dnešného Slovenska do rodiaceho sa uhorského štátu. Táto téma sa z času na čas 
objavuje v slovenskej historiografii a prekonala v poslednej dobe pomerne zásadný 
vývoj najmä v súvislosti s prácou Jána Steinhübela. Najmä s monografiou Nitrianske 
kniežatstvo od spomínaného autora sa F. Musil vo svojom texte priamo či nepriamo 
konfrontuje. 

Príchod starých Maďarov do Karpatskej kotliny a ich tzv. zaujatia vlasti je téma, 
ktorá hýbe slovenskou historiografiou už celé roky alebo lepšie celé stáročia. Pod-
maniteľská koncepcia verzus pohostinná teória boli otázky, ktorými sa zaoberali 
slovenskí historici už od čias vzniku diela s názvom Obrana slávnej Trenčianskej 
stolice z pera Jána Baltazára Magina z roku 1728, ale, pravdupovediac, aj oveľa skôr 
(Peter Révay). Týka sa to aj témy začlenenia územia dnešného Slovenska do uhor-
ského štátu. Slovenská historiografia už svoje komplexy v tejto téme čiastočne pre-
konala, no o maďarskej sa to stále celkom povedať nedá. F. Musil tak svojím textom 
zacielil na tému, ktorá už názvom môže vzbudiť pozornosť, a to aj z národno-eman-
cipačného hľadiska alebo z hľadiska formovania slovenskej stredovekej národnosti. 
Citlivosť témy dosvedčujú aj emócie, ktoré v minulosti vzbudili témy, ktoré sa obja-
vili v diškurze slovenských historikov (nielen), ako napr. kráľovský titul Svätopluka, 
alebo od kedy možno hovoriť o Slovákoch (starí Slováci) a podobne. Tieto témy ešte 
stále rozdeľujú slovenskú historickú obec, ba celú spoločnosť a vzbudzujú vášne, 
nakoľko sa dotýkajú nášho slovenského národného príbehu. Problematika našich 
raných národných dejín je totiž, aj v stredoveku, výrazne nacionálna, slovensko-
-maďarská. Štúdia od českého historika tak má šancu pozrieť sa na niektoré veci 
nestranne, nezaujato a možno inak, ako by to urobil slovenský alebo maďarský 
historik. Niečo podobné možno pozorovať na prácach archeológa-historika Florina 
Curtu, napr. k dejinám Veľkej Moravy. No má to aj isté úskalia, nakoľko autori zo 
zahraničia nedokážu celkom komplexne reflektovať literatúru k téme, ktorá neustá-
le vychádza často v obrovskom množstve. 

Cieľom kapitoly F. Musila je analyzovať problematiku prenikania ranouhorské-
ho štátu na naše územie najmä za pomoci historickej geografie. Napriek uvedené-
mu autor využíva najmä metódy vlastné samotnej histórii, no priestorový aspekt 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 123-145/ 124

Recenzie
Reviews

skúmanej problematiky je jasne badateľný. Štúdia sa snaží vyriešiť niektoré sporne 
alebo ťažko riešiteľné problémy našej historiografie, ako napr. Anonymova bitka pri 
Nitre a s ňou spojený boj proti Čechom, poľský zábor územia Slovenska a ďalšie. 
Na začiatku autor analyzuje Anonymovu kroniku – Gesta Hungarorum. Historická 
hodnota tohto diela je však sporná. Historici sa rozdeľujú v celom spektre od uzna-
nia jej historickej hodnoty až po jej odmietnutie na úroveň historického románu, 
kam toto dielo aj bezpochyby patrí. A vybrať si musel aj F. Musil. Treba skonštato-
vať, že správne spochybnil jej hodnotu pre históriu, no napriek tomu sa nevyhol jej 
využitiu vo svojej analýze, najmä v otázke prieniku starých Maďarov pod vedením 
vojvodu Borša do povodia Hrona a bitke pri Nitre. Otázka preto naďalej znie: je 
Anonymove, podotýkam, „románové“, dielo aspoň čiastočne inšpirované skutoč-
nosťou? Ak áno, tak v ktorých častiach? Ak v časti stabilizácie uhorsko-poľsko-
-českej hranice na severozápad od Hrona a bitky pri Nitre áno, tak prečo v iných 
častiach sa jedná o fabuláciu? Áno, Ján Steinhübel preceňuje historický význam 
Anonymovej kroniky, no F. Musil ju využil vo svojej analýze rovnako, aj keď s men-
šou intenzitou (najčastejšie na s. 90 – 93). Problémom historiografie je totiž sku-
točnosť, že pre toto rané obdobie uhorských dejín existuje veľmi málo prameňov. 
V opačnom prípade by si historici Anonymovu kroniku „ani nevšimli“. 

Jednou z hlavných teórií predmetnej štúdie (kapitoly) je, že územie dnešného 
Slovenska sa stalo integrálnou súčasťou Uhorska až po roku 1046. Túto teóriu sa po-
tom autor snaží dokázať s využitím dobových prameňov a najmä pomocou priesto-
rovej analýzy. Treba pripomenúť, že F. Musil sa striktne drží prameňov, od ktorých 
odbočuje len minimálne a vtedy sa vyjadruje „se značnou dávkou pravděpodob-
nosti“. Tento prístup je potrebné oceniť, nakoľko sa tým autor vyhýba fabulácii. 
Teória začlenenia územia dnešného Slovenska v spomínanom období je nesmierne 
zaujímavá, nakoľko by sa ňou veľmi elegantne vyriešil problém slovenskej historio-
grafie, prečo kráľ Štefan I. neobnovil Nitrianske biskupstvo, keď vytváral cirkevnú 
štruktúru Uhorska. Nevysvetľuje to síce existenciu nitrianskeho biskupa Bystríka 
v roku 1046, no posúva riešenie problému zaujímavým smerom. Teda, k obnoveniu 
Nitrianskeho biskupstva kráľom Štefanom I. nedošlo preto, lebo toto územie ovlá-
dal Boleslav Chrabrý. Ostáva však veľké množstvo otázok, ktoré zostávajú nevysvet-
lené, resp. vznikajú nové, ktorých je viac, ako tie, čo rieši.

Jednou z veľmi dôležitých otázok je, kde mala novozriadená Ostrihomská ar-
cidiecéza svoje územie, keď vieme, že vznikla v roku 1000. Ak by totiž ľavý breh 
Dunaja nebol pod kontrolou veľkokniežaťa (kráľa) Štefana, ostrihomský arcibiskup 
by nemal spravované územie a „zomrel by hladom“. Územie Ostrihomskej arcidie-
cézy sa okrem okolia Ostrihomu totiž nachádzalo výhradne na území dnešného 
Slovenska. Do vzniku biskupstva v Rábe, pravdepodobne v roku 1009, mohla mať 
Ostrihomská arcidiecéza územie na západe, no v roku 1009 bolo územie dnešného 
Slovenska podľa F. Musila pevne v rukách Boleslava Chrabrého a problém spravo-
vaného územia to teda nerieši.

Ďalšia skutočnosť, ktorá spochybňuje teóriu F. Musila, je existencia dedín, kto-
rých názvy sú etnonymné – odvodené od názvov 7 staromaďarských kmeňov. Ak 
sa starí Maďari alebo Kovari či Sikuli usadili napríklad vo Veľkom Mederi, v Kovar-
ciach alebo v Sekuliach či Šaštíne na Záhorí niekedy v priebehu 10. storočia, bolo by 
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nepredstaviteľné, aby Štefan alebo Gejza rezignovali na správu tohto územia, keď 
tu boli usadení „ich ľudia“. A zrejme nie je možné, aby tieto osady vznikli po roku 
1046, kedy už kmeňová štruktúra starých Maďarov a pomocných etník, ktoré prišli 
v čase tzv. zaujatia vlasti, bola minulosťou. 

Ďalší fakt, ktorý hovorí proti, sú denáre kráľa Štefana I., ktoré boli razené v Bra-
tislave. To, že tieto mince sa razili v Bratislave je fakt, a nič na tom nemení ani 
odmietavý názor György Győrffyho (s. 84). Na reverze mince je nápis „PRESLAVA 
CIV“ a na averze „SPHANUS REX“. Mincovňa teda krátko pôsobila v Bratislave 
(v Preslave alebo v Breslave) po Štefanovej kráľovskej korunovácii 1. januára 1001, 
a to až do poľského vojenského útoku a posunutia hranice na Dunaj a Tisu po 
roku 1001 (1003?), ako o tom hovorí napr. Uhorsko-poľská kronika. Mimochodom, 
okrem názvov riek sa v Uhorsko-poľskej kronike spomína aj Soľný hrad (Castrum 
Salis). K tomuto pozoruhodnému, no dodnes vcelku nezámemu hradu (či hradis-
ku), už viackrát vyslovili historici niekoľko svojich názorov (R. O. Halaga, B Varsik, 
M. Homza, E. Fűgedi alebo najnovšie P. Hudáček). Jeho lokalizácia je však naďalej 
neistá. Najpravdepodobnejšie je jeho stotožnenie s hradiskom na polohe Várhegy, 
južne od dnešného Solivaru. No jeho spájanie s udalosťami z 11. storočia môže byť 
spochybnené tým, že tento hrad sa nespomína v žiadnych relevantných prameňoch 
z obdobia 11. a 12. storočia (napr. v kronike Galla Anonyma), len v Uhorsko-poľ-
skej kronike a pri Anonymovi, čo sú pramene z 13. storočia. Existencia tohto hradu 
v 11. storočí zrejme nie je možná, nakoľko by ho nemal kto postaviť. Tak severne 
alebo južne, či sa na jeho existenciu pozeráme z pohľadu Uhorska alebo Poľska, 
sa hrady, ktoré by sa dostali do správ kronikárov, nevyskytovali. Je to v rozpore 
s historickým vývojom. Vráťme sa však k bratislavskej mincovni, ktorá zrejme exis-
tovala len veľmi krátko, nakoľko spomínaných denárov kráľa Štefana existuje len 
pár kusov. 

Ďalší argument proti takémuto neskorému začleneniu územia severne od Du-
naja do Uhorska je prenesenie hlavného sídla krajiny Gejzom do Ostrihomu. Ne-
existuje dôvod, pre ktorý by si vládca vybral za sídelné mesto pohraničnú lokalitu. 
Vládcovia z dôvodu vedenia vojny presídlili dočasne do pohraničia, no trvalo sídliť 
v meste, ktoré by mohlo byť kedykoľvek nečakane prepadnuté z druhej strany Du-
naja, nie je veľmi reálne. V tejto súvislosti preto pomerne zvláštne pôsobí aj argu-
mentácia o Huntovi a Poznanovi. Ich mená sa spájajú s konkrétnymi územiami na 
Slovenku. Jedno sa nachádzalo v povodí Ipľa a siahlo až po hlavný hrebeň Karpát 
(Orava, Liptov) a druhé sa spája s alternatívnym názvom pre územie Bratislavy 
a okolia. Boli to teda územia na západ a na východ od Ostrihomu. 

Zaujímavo pôsobí teória o tom, že Hont a Poznan museli byť vysokí hodnostári 
(možno rovní Štefanovi), a len vďaka tomu mohli Štefana „opásať mečom na ne-
mecký spôsob v rieke Hron“. Klasické poklepanie mečom po pleci, opásanie zbrane 
a pripnutie ostrôh je obrad mladší, typický pre 12. ale najmä pre 13. storočie. No to, 
že dotyčný stál v rieke hovorí o tom, že sa jedná o nejaký starší obrad. Zdá sa, že ide 
o informáciu vloženú do kroniky v 14. storočí, kedy sa už bežne „opásalo mečom na 
nemecký spôsob“. No správa má aj možný starší základ, ktorého zdroj je neznámy, 
keď dotyčný pri iniciačnom obrade stál v rieke. Celý obrad mohol súvisieť s okol-
nosťami okolo prijímania Štefana za knieža. 
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O postavení Honta a Poznana hovorí aj listina, ktorá sa viaže s rokom 1002 pre 
Pannonhalmské opátstvo. Ale ako sa obaja dostali ku svojim majetkom, ak sa tak 
nestalo za vlády kráľa Štefan I.? Po roku 1046? Alebo, ak vlastnili svoje majetky na 
Slovensku ešte pred rokom 997, kedy nastúpil Štefan I. na trón, a Štefan teda nemal 
nad nimi žiadnu zvrchovanú moc ako údelný vojvoda v Nitre, tak prečo mu vojen-
sky pomáhali? Áno, iniciačný rituál opásania mečom sa mohol odohrať aj na inom 
mieste a pri inej príležitosti, ako bola bitka s Kopáňom, no neskôr by už nemal 
zmysel, nakoľko jednak po roku 1001 bol už Štefan kráľom a takéto obrady nepo-
treboval a jednak mal už vyšší vek. Obrázková kronika o nich ďalej píše, že knieža 
Gejza aj Štefan sa na ich pomoc spoliehali. Boli teda v spojení s uhorským dvorom 
pred rokom 997 a kronika ich tituluje ako županov (comitum). Treba však pripo-
menúť, že ide o informáciu z kroniky zo 14. storočia, čo kopista aj úplne otvorene 
priznáva tým, že Gejza a Štefan ich obdarovali veľkými majetkami, čo bolo vidno aj 
v 14. storočí (v jeho súčasnosti).

Nepovšimnutou skutočnosťou zaostalo rozštvrtenie Kopáňa po bitke pri Vespré-
me a pribitie jeho ostatkov na brány štyroch miest. Jedným z nich bol Ostrihom. 
Ak Štefan vyrazil k Vesprému od Ostrihomu, ako tvrdí F. Musil, tak načo posielal 
takýto odkaz do svojho verného sídla? Takéto odkazy sa totiž posielajú do miest, 
ktoré sú (boli) centrami odboja a sú v kategórii „odbojné“. Preto sa Štefan mohol 
z odbojného Ostrihomu stiahnuť do bezpečia, za Dunaj niekde ku Hronu či do 
Bíne, je úplne jedno, kde zhromaždil vojsko zrejme menej početné, keďže na jeho 
čelo postavil cudzinca – Nemca Vencelína. Po porážke svojho soka potom poslal 
„kusy mäsa“ ako správu, aby zlomil odboj neverných. Mimochodom, jeden takýto 
„email“ išiel aj do Sedmohradska do Gyulafehérváru, teda na územie, ktoré spravo-
val jeho ujec Gyula II. (Prokuj), proti ktorému Štefan vojensky zasiahol o šesť rokov. 
Jedným z dôvodov tohto útoku mohlo byť aj to, že Gyula podporoval odboj proti 
Štefanovi v roku 997. 

Nezodpovedanou otázkou však zostáva, na čo slúžilo hradisko v Bíni (s. 75). Ak 
uhorské veľkoknieža (kráľ) sídlil v Ostrihome, načo si tak blízko svojho sídla nechal 
vybudovať alebo ponechal tak silne opevnenú lokalitu? V prípade, že by sa toto hra-
disko dostalo do rúk nepriateľa, bolo by ťažké ich odtiaľ vyhnať. Vysvetlení je viac, 
napr. že hradisko vtedy ešte nestálo alebo už bolo zničené. Alebo ho postavili Poliaci, 
aby blokovali sídlo svojho možného protivníka (Ostrihom). To by na druhej strane 
podporovalo teóriu F. Musila. Poľské hradiská v tomto období však majú konkrétnu 
stavebnú techniku (Přerov alebo Bratislava) a tá by sa prejavila aj na vale v Bíni.

Aj v slovenskej aj v maďarskej historiografii je málo pertraktovanou otázkou ná-
stupníctvo Petra Orseolu na uhorský trón. Pri nástupe Štefana I. v roku 997 išlo 
o zápas princípov starešinstva a primogenitúry a tento zápas sa riešil veľmi krvavo. 
V prípade Petra Orseolu to však bolo tak, akoby nič z toho neplatilo, a v roku 1038 
nastupuje kráľ, ktorý bol dedič koruny „po praslici“, teda v ženskej línii Arpádov-
ského rodu. O pár rokov nato, v roku 1041, si dokonca šľachta (čo znamená slovo 
šľachta v polovici 11. storočia v Uhorsku?) zvolí nového kráľa Abu Samuela. Teda 
k moci sa dostali králi, z ktorých jeden bol dedič v ženskej línii rodu a druhého do-
konca zvolili zo šľachtického (kniežacieho) rodu (Abovcov), aj keď v Uhorsku dobre 
vedeli, že v exile žijú Arpádovci v mužskej línii rodu! Eufemisticky povedané, zdá 
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sa, že v tomto období prirodzený poriadok vecí v Uhorsku prestal fungovať alebo 
nefungoval ešte správne. 

Máme výhrady aj k analýze Arpádovho vojvodu Borša a jeho postupu až ku 
Zvolenu. Rozbor týchto udalostí vychádza z Anonymovej kroniky a pravdepodobne 
ide o románopiscovu licenciu. Tieto udalosti sa zrejme nikdy neuskutočnili. Starí 
Maďari sa asi ku Zvolenu nikdy nedostali. No na druhej strane začlenenie tohto 
územia asi naozaj spadá do začiatku 11. storočia, kedy zaniká veľkomoravské výšin-
né hradisko Kalamárka nad Detvou (P. Šalkovský), no na hradisku Zvolen – Môťová 
(M. Mácelová) naďalej existuje osídlenie, a to až do 12. storočia, kedy na jeho konci 
dochádza k lokačnému posunu na polohu Pustý hrad (V. Hanuliak) vybudovaním 
masívnej kamennej veže už komitátneho hradu. Borša teda nemohol vybudovať 
„veľkú kamennú pevnosť“ Borš – Zvolen. Anonym len opísal situáciu na konci 
12. storočia, kedy na polohe Pustý hrad už stála veľká kamenná veža, ktorá repre-
zentovala moc kráľovského župana Zvolenského komitátu. Poľsko-Česko-Uhorská 
hranica sa tak nemohla nachádzať severozápadne od Hrona (Zvolena), ale tieto tri 
štáty mohli spolu hraničiť niekde na Morave alebo na hrebeni Malých Karpát. Iba 
že by sme pripustili, že Anonym reagoval na krátke obsadenie Nitry za vlády české-
ho kniežaťa Břetislava I. V takom prípade, by českou hranicou bola rieka Hron. No 
Poliaci v tomto období ovládali len stredné Považie.

Správna bola analýza histórie provincie Váh a jej prináležitosť k Poľsku, resp. 
k biskupstvu vo Vratislave, ako aj vzťah územia stredného Považia k obnovenému 
Nitrianskemu biskupstvu, čo je už v historiografii známe. No teória o tom, že k ob-
nove tohto biskupstva došlo za vlády kráľa Ladislava (1077 – 1095) asi správna nie je, 
pretože na základe rozboru tzv. Zoborských listín k tomuto obnoveniu došlo za vlá-
dy kráľa Kolomana (1095 – 1116). Mimochodom, aj Koloman mal blízko k cirkevným 
záležitostiam, veď bol pôvodne biskupom (Jáge alebo Veľký Varadín?). Pri analýze 
provincie Váh sa dal využiť aj argument, že sv. Svorad bol pravdepodobne poľského 
pôvodu, aj keď ide len o hypotézu. No jeho pôsobenie na Skalke pri Trenčíne by na-
značovalo, že zostal na území ovládanom poľským kniežaťom. Medzi pravdepodob-
ne správne názory F. Musila možno zaradiť aj spojenie Anonymovej bitky pri Nitre 
s vyhnaním českých vojsk po útoku Břetislava I. V tejto súvislosti mohol byť do Nitry 
dosadený Arpádovec Domoslav, ktorému české knieža nechalo vojenský kontingent. 
Pri znovuobsadení Nitry došlo k bojom, ktoré sa mohli dostať do Anonymovej kro-
niky. No opäť sa vynára otázka: Má Anonymova kronika nejaký relevantný (prav-
divý) historický obsah? Ak áno, tak prečo práve tento? Bolo to vyháňanie Čechov 
z územia Uhorska, keď v Nitre mohol sídlil Arpádovec Domoslav?

K menším nedostatkom zaraďujeme aj nasledujúce skutočnosti: podľa najnovších 
archeologických výskumov sa zdá, že hradisko v Honte nebolo veľkomoravské 
a bolo postavené len v 11. storočí pomerne zvláštnou technikou tzv. spekaného valu. 
(s. 55). Autorom prvého uhorského zákonníka nebol kráľ Koloman, ale už sv. Štefan 
I., ktorý počas svojej vlády vydal dva zákonníky (s. 110). Výklad boja Štefana proti 
Kopáňovi na s. 72 – 73 pôsobí zmätene a miestami nelogicky. 

Práca Františka Musila je z pohľadu slovenskej (o to viac maďarskej) historio-
grafie veľmi podnetná. Nemožno súhlasiť so všetkými závermi, no profesor Musil 
prináša na niektoré problémy nový pohľad, ktorý je hodný zamyslenia. Je potrebné 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 123-145/ 128

Recenzie
Reviews

taktiež skonštatovať, že na základe hlavného textu a textu poznámok je možné usú-
diť, že predmetná štúdia bola napísaná pod vplyvom textov slovenského historika 
Jána Steinhübela, s ktorým autor vedie polemiku s výnimkou poznámky č. 119, kde 
akoby nerád priznáva, že s ním súhlasí. Treba tiež priznať, že F. Musil polemizuje 
asi so všetkými slovenskými historikmi, ktorí sa venujú tejto téme (nebudeme ich 
menovať), asi s výnimkou Petra Ratkoša. Je to trochu neobjektívne, lebo na maďar-
skej strane vyšlo veľa prác, ktoré sú svojim obsahom hodné väčšej kritiky, nakoľko 
mnohé vychádzajú z axiómy prameniacej zo správy z kroniky opáta Regina, ktorý 
uvádza, že na Veľkej Morave starí Maďari úplne všetko vyľudnili „Ungaris omnia 
usque ad solum depopulantibus“. Konštruktívna polemika je však v historickej vede 
veľmi podnetná a tiež posúva vedu dopredu, a preto aj napriek výhradám vnímame 
text veľmi pozitívne. Text F. Musila nie je zaťažený problematikou zložitých sloven-
sko-maďarských vzťahov, a preto sa pozerá na historické udalosti trochu inak.

Miroslav Huťka

ANTONÍN, Robert et al. Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století. 
Praha : NLN, 2020, 467 s. ISBN 978-80-7422-585-7.

Na počátku roku 2021 do e-shopů a na pulty zavřených knihkupectví v České re-
publice i na Slovensku zamířila nová dlouho očekávaná kolektivní monografie, kte-
rá se čistě z historického pohledu zabývá fenoménem čtvrtého lateránského koncilu 
a jeho dalekosáhlým vlivem na utváření vrcholně středověké společnosti v českých 
zemích 13. a 14. století. Publikace vznikla jako hlavní výstup stejnojmenného grantu 
řešeného na medievistických pracovištích Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
a ve spolupráci s tamním výzkumným Centrem pro studium středověké společnos-
ti a kultury – Vivarium. V interdisciplinárním týmu se na ní autorsky pod vedením 
historika Roberta Antonína podíleli rovněž historik Dalibor Janiš, latinská medie-
vistka Anna Pumprová, historička umění Daniela Rywiková a latinský medievista 
Richard Psík.

Tato kolektivní monografie byla vydána coby šestý svazek edice Středověk v pre-
stižním Nakladatelství Lidové noviny a vyznačuje se přes své odborné zaměření 
také čtivostí. Dělí se na šest kapitol. Úvod k celé publikaci z pera Roberta Antonína 
na několika stránkách představuje pozadí vzniku knihy (s. 7 – 9), její hlavní čás-
ti, nastíněné metodologické postupy a zamýšlené cíle, jimž dominuje snaha o po-
chopení dalekosáhlých změn v české vrcholně středověké společnosti, které v roce 
1215 odstartovaly závazné konstituce čtvrtého lateránského koncilu. Bezprostřed-
ně následuje první kapitola Čtvrtý lateránský koncil: evropská civilizace na rozcestí 
(s. 10 – 23) prezentující v širším kontextu příčiny a předpoklady svolání koncilu 
papežem Inocencem III. Antonín v ní uvádí čtenáře do církevních dějin přelomu 
12. a 13. století a speciálně se věnuje celoevropským dopadům koncilu na rozvoj 
étosu křížových výprav i reformní hnutí v latinské církvi.

Druhé, již nepoměrně rozsáhlejší kapitoly Česká a moravská církev v mocenských 
osách středověké společnosti (s. 24 – 82) se autorsky zhostila dvojice historiků Ro-
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bert Antonín a Dalibor Janiš, kteří opustili evropský kontext tématu a zabývali se 
dopady závěrů čtvrtého lateránského koncilu na církevní dějiny a správu českých 
zemí po celé 13. století. Autoři zde vyšli ze situace církevní organizace v českém 
státě 11. až 12. století, tedy z tradičně úzkého sepjetí pražského biskupa s českým 
knížetem (králem) demonstrujícího neskrývanou závislost českých a moravských 
duchovních na fundátorech církevních objektů z řad světské moci, panovníkovi 
a šlechtě, aby podrobně vylíčili přelomový zásah koncilu do fungování Pražské 
a Olomoucké diecéze. Ten se projevil především v narůstající emancipaci katolické 
církve ztělesňovanou jejich ústředními představiteli v čele s pražským biskupem 
Ondřejem či olomouckými biskupy Robertem a Brunem ze Schauenburku. Autoři 
však v příslušných podkapitolách prokázali, že se v Čechách ani na Moravě im-
plementace jednotlivých kánonů čtvrtého lateránského koncilu do církevní praxe 
nerodila snadno.

I další, třetí kapitolu Papežství a šíření církevní (právní) kultury (s. 83 – 172) sepsal 
stejný autorský tandem Antonín – Janiš. Jmenovaní badatelé se protentokrát za-
měřili na vybraná témata spojená s výlučným postavením papeže na křesťanském 
Západě a dopadem čtvrtého lateránského koncilu na právní kulturu se zřetelem 
k proměnám kanonického práva a imunit českých a moravských církevních insti-
tucí. To vše se zaměřením na české země 13. a počátku 14. století. Nicméně v jed-
notlivých podkapitolách o vztazích papežů a jejich kurií k českému prostředí či 
u analýzy imunit a postavení církevních institucí autoři vhodně užívali i starších 
komparací z církevních a právních dějin 11. a 12. století. Následující čtvrtou kapitolu 
Proměny církevní organizace (s. 173 – 252) již napsal sám Dalibor Janiš, specializující 
se ponejvíce na středověké a raně novověké dějiny práva. Autor se ve své kapitole 
zaměřil na vnitřní církevní správu v českých zemích či problematiku (ne)odvádění 
desátků a přinesl cenné údaje ke konání církevních synod, soudnictví či dobové-
mu zákonodárství oscilujícímu mezi církevním a světským (zemským) právem. Za 
zmínku jistě stojí i Janišova v české historiografii dosud nereflektovaná tematika 
proměn manželského práva v návaznosti na jeho úpravu danou 50. až 52. kánonem 
čtvrtého lateránského koncilu.

Na líčení Dalibora Janiše navázal pátou stručnou kapitolou Zbožný život mezi 
ideálem, normou a realitou (s. 253 – 273) historik středoevropských dějin vrcholného 
středověku Robert Antonín, jenž se za užití retrospektivní metody zaměřil na líče-
ní příkladů nemravného životního stylu kněží a biskupů napříč 13. a 14. stoletím, 
jakož i na dopady sledovaného koncilu v otázce zbožnosti laiků. Poslední „řádné“ 
šesté kapitoly Čtvrtý lateránský koncil a vizuální kultura 13. a 14. století (s. 274 – 344) 
se ujala historička středověkého umění Daniela Rywiková, která, ač žádný kánon 
čtvrtého lateránského koncilu přesně nedefinoval žádanou podobu křesťanského 
umění, obšírně z vícera úhlů pohledu pojednala o nepřímém vlivu některých usta-
novení koncilu na vizuální kulturu v českých zemích 13. a 14. století. Jednalo se 
hlavně o nauku o transsubstanciaci, jež se právě na čtvrtém lateránském koncilu 
stala roku 1215 oficiálním učením katolické církve. Rywiková v několika podkapito-
lách umně představila vrcholně i pozdně středověkou náboženskou praxi a spojila 
ji s dobovými náměty křesťanského umění. Publikace dále obsahuje závěrečnou 
stať Roberta Antonína (s. 345 – 352), coby apendix cenný první český překlad všech 
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konstitucí čtvrtého lateránského koncilu od znalců středověké latiny Anny Pumpro-
vé a Richarda Psíka (s. 353 – 400), rozsáhlý seznam použitých pramenů a literatury 
(s. 401 – 439), seznamy zkratek či vyobrazení (s. 440 – 445), resumé v anglickém 
jazyce (s. 446 – 454) a závěrem jmenný i místní rejstřík (s. 455 – 467).

Celá podrobně představená kolektivní monografie představuje, dle mého názo-
ru, kvalitní badatelsky vyzrálý celek, jehož vydání je třeba náležitě ocenit, neboť se 
jedná o první ucelené zpracování zásadního vlivu čtvrtého lateránského koncilu na 
církevní, kulturní i sociální praxi v českých zemích vrcholného středověku. V do-
savadní historiografii na toto téma dosud převládala jen úzce zaměřená pojednání 
o emancipaci církve – napjatém vztahu mezi světskou a církevní mocí, který byl 
vždy interpretován na známém příkladu vyhroceného sporu mezi pražským bis-
kupem Ondřejem a českým králem Přemyslem Otakarem I. vedoucím až k vydání 
Velkého privilegia české církve (1222). To se nyní zásluhou autorů, kteří vykonali 
množství záslužné výzkumné práce, změnilo.

Recenzovaná publikace si poctivě v širokém kontextu vývoje českých zemí vší-
mala množství pečlivě vybraných aspektů, které svými kánony nově ustanovil 
všeobecný čtvrtý lateránský koncil. Domníváme se, že rovněž věrohodným způso-
bem prokázala, že v českých zemích 13. století byla jen tenká hranice mezi laickým 
a církevním světem (s. 346), neboť různé církevní instituce a obecně duchovenstvo 
bylo stále poměrně silně závislé na panovníkovi či šlechtě a nikterak se nelišilo od 
světských osob ani v případě stále se opakujících neřestí, jako byly sexuální nezdr-
ženlivost (konkubinát), opilství či nekontrolované lakomství (s. 254 – 255). Pochvalu 
zaslouží rovněž precizní zpracování knihy, byť kolektivní monografie svým zpraco-
váním s omezeným obrazovým doprovodem a jedinou vloženou barevnou přílo-
hou dozajista neusilovala, na rozdíl od ve stejnou dobu vyšlé kolektivní monografie 
Ludmila: kněžna a světice, o popularizující výpravnost.

I přes nesporný vědecký přínos sledované kolektivní monografie bych chtěl ještě 
upozornit na několik skutečností, které zasluhují připomínku. Dle mého názoru by 
si samotné jednání čtvrtého lateránského koncilu, stejně jako osobnosti a počínání 
dalších koncilních otců, kromě pražského biskupa Ondřeje či koncil svolávajícího 
papeže Inocence III., zasloužily v první uvozující kapitole více prostoru. Stejně tak 
mohly být s českým prostředím ve větší míře komparovány přímé dopady koncilu 
na charakter katolické církve v jiných evropských zemích či alespoň blízkém pří-
hraničí, což by se muselo odrazit na jiném složení kapitol.

Dále jsem měl při čtení občas pocit, že se téma sledovaného vlivu čtvrtého late-
ránského koncilu na českou vrcholně středověkou společnost v některých kapito-
lách zbytečně vytrácí a bylo spíše pojednáváno jen o obecných problémech společ-
nosti či vizuální kultuře ve zvoleném časovém období. V knize tak například není 
naznačena vůbec žádná souvislost s čtvrtým lateránským koncilem u jinak kva-
litně zpracované podkapitoly Daniely Rywikové věnující se ikonologii progresivní 
figurální iniciály Ukřižování v českém benediktinském rukopise Mater verborum 
ze čtyřicátých let 13. století (s. 295 – 304) a podobný problém lze aplikovat i na 
jiné podkapitoly dalších autorů. V celé rozsáhlé kolektivní monografii se nachází 
jen velice malé množství obvyklých nepřesností, které zákonitě uniknou redakční-
mu zpracování. Například dvojice autorů Robert Antonín a Dalibor Janiš ve stejné 
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druhé kapitole jednou užívá první osoby jednotného čísla („uvádím pouze výběrově“, 
s. 25), jednou autorský plurál v množném čísle („výše jsme v rámci analýzy působení 
olomouckého biskupa Bruna upozornili“, s. 79), ale jedná se v kontextu knihy o mar-
ginálii. Dále by bylo možno zvážit zařazení českého překladu konstitucí čtvrtého 
lateránského koncilu nikoli coby appendixu, ale jako řádné kapitoly (hned na úvod 
či na závěr) s možným širším vysvětlujícím textem, neboť tento překlad bude v bu-
doucnu vzhledem ke své kvalitě a dobré dostupnosti jistě badateli hojně využíván.

Jako podnět pro další bádání ve sledované problematice uvádím, že autoři do-
zajista nevyčerpali všechna možná témata k řešení. K problematice čtvrtého late-
ránského koncilu na pozadí českých zemí je navíc možno přistoupit i zcela jinak. 
Věnovat se podrobně analýze jednotlivých konstitucí a především nikoli historic-
kým, ale třeba teologickým souvislostem, změnám v liturgické praxi, přelomovým 
učením o svátostech a podobně. Stejně tak si myslím, že v historickém kontextu 
si ještě bližší pozornost zaslouží výzva koncilu podněcující další vlnu křížových 
výprav, odsouzení svatokupectví či nařízení omezující za určitých podmínek ne-
kontrolované uctívání a prodej relikvií křesťanských světců. Kolektivní monografii 
Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století lze však pro svou nespornou 
historickou kvalitu doporučit každému zájemci o církevní, kulturní, sociální a práv-
ní dějiny či vizuální kulturu českého vrcholného středověku.

Martin Slepička 

HALÁSZOVÁ, Ingrid. Pred portrétom. Úvahy o obsahoch, významoch, 
funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku. Bratislava; 
Trnava : Veda & TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2020, 144 s. ISBN 
978-80-568-0388-2. 

V roku 2020 bola v rámci vydavateľstva Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave publikovaná útla kniha od Ingrid Halászovej s názvom Pred portrétom, 
v ktorej sa autorka venuje fenoménu portrétu v ranom novoveku, a to v období vy-
medzenom prvou polovicou 15. storočia do prelomu 17. a 18. storočia. Interpretuje 
ho na základe dobovej a zároveň súčasnej teoretickej spisby zameranej na prob-
lematiku zobrazenia človeka, primárne sústredenej na rôzne významy a funkcie 
portrétov. Halászová sa dlhoročne venuje najmä šľachtickému portrétu v novoveku, 
predovšetkým v súvislosti s portrétmi rodu Pálffyovcov zo 16. a 17. storočia, ktorú 
spracováva s akcentovaním portrétnych pamiatok zo slovenského územia. Pred-
metná publikácia predstavuje autorkinu prvú knižne spracovanú analýzu tohto 
fenoménu na základe „hĺbkovej analýzy niekoľkých celkom bazálnych otázok týka-
júcich sa samotnej povahy a podstaty portrétu ako špecifického dobového obrazového 
fenoménu v novovekých dejinách“ (s. 8). 

Teórii portrétu (nielen) v novoveku, respektíve jeho obsahmi a funkciami sa pre-
dovšetkým v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť v odbornej a populár-
no-náučnej literatúre. Tento výtvarný žáner je interpretovaný v rôznych kontextoch 
a autori sa čoraz častejšie zaoberajú nielen jeho vonkajším, ale najmä obsahovým 
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prostredím z hľadiska významov či postupov, pri ktorých vzniká. Spomenúť možno 
bádanie z hľadiska ikonológie1, antropológie2, sociálnych, politických a ekonomic-
kých faktorov3, analýzy súvislostí medzi portrétom a reakciou diváka4, sémantiky 
a okazionality5, obrazovej analýzy s prihliadnutím na historické a spoločenské pro-
stredie portrétovanej osoby6, problematiky autoportrétov7, úvah o podstate portrétu 
z pohľadu estetiky a filozofie8, metodológie výskumu9, kritickej analýzy10, spôsobov, 
akými sa uskutočňovala komunikácia s divákmi cez portréty11 a ďalšími zreteľmi, 
ktoré sa spájajú so zobrazením človeka. 

V predloženej práci sa autorka sústreďuje na niektoré otázky a kritériá súvisiace 
s charakterom portrétu ako osobitého vizuálneho javu v období novoveku a venuje 
sa jeho účelu, kauzálnym súvislostiam a portrétnej praxi v rámci teoretického dis-
kurzu. Pri formulovaní svojich myšlienok sa opiera o príznačné dobové traktáty 
a pojednania o portréte a zároveň pracuje s textami novodobých a súčasných auto-
rov (napríklad Jacoba Burckharda, Ernsta Gombricha, Hansa Beltinga, Michela Fo-
ucaulta, Michaela Baxandalla, Davida Freedberga, Williama J. T. Mitchella, Alfreda 
Gella či Georgesa Didi-Hubermana, až po „klasikov“ interpretácie vladárskej podo-
bizne Ernsta Kantorowitza, Petra Burkeho či Louisa Marina), ktoré aplikovala na 
rôzne fenomény ranonovovekého portrétu. Text nie je náčrtom historického vývoja 
portrétu prostredníctvom skúmaného obdobia, umelcov či objednávateľov. Ťažis-

1  BELTING, Hans. Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology. In Critical Inquiry, Vol. 31, 
No. 2, 2005, pp. 302 – 319.

2  BELTING, Hans An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body. Princeton : Princeton University 
Press, 2011.

3  Pozri napr.: WOODALL, Dena Marie. Sharing Space: Double Portraiture in Renaissance. Diss. Thes-
is. Case Western Reserve University, 2008, [online]. Dostupné na internete: <http://rave.ohiolink.edu/
etdc/view?acc_num=case1214411123> [22. 02. 2021]; WEST, Shearer. Portraiture. New York : Oxfor Uni-
versity Press, 2004.

4  Pozri napr.: BRILLIANT, Richard. Portraiture. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 
1991 (3. vydanie: London, 2002).

5  Pozri napr.: SUTHOR Nicola. Hans-Georg Gadamer: Die Okkasionalität des Porträts (1960). In PRE-
IMESBERGER, Rudolf – BAADER, Hannah – SUTHOR, Nicola (Hrsg.). Porträt (Geschichte der klas-
sischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren. Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 2000, 
pp. 431 – 439.

6  Pozri napr.: BEYER, Andreas. Das Porträt in der Malerei. München : Hirmer, 2002.
7  Pozri napr.: WAGNER Christoph. Porträt und Selbstbildnis. In DÜLMEN, Richard van (Hrsg.). Die En-
tdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Darmstadt : 
Böhlau Verlag, 2001, pp. 79 – 108.

8  Pozri napr.: MAES, Hans. What is a portrait? In British Journal of Aesthetics, Vol. 55, Issue 3, 2015, pp. 
303 – 322; FREELAND, Cynthia. Portraits and Persons. Oxford : Oxford University Press, 2010.

9  Pozri napr.: SPANKE, Daniel. Portrait – Ikone – Kunst. Methodologische Studien zum Portrait in der 
Kunstliteratur. Zu einer Bildtheorie der Kunst. München : Wilhelm Fink 2004; PREIMESBERGER – BA-
ADER – SUTHOR, Porträt (Geschichte der klassischen Bildgattungen; POMMIER, Édouard. Théories du 
portrait. De la Renaissance aux Lumières. Paris : Gallimard, 1998; LOHMANN-SIEMS, Isa. Begriff und 
Interpretation des Porträts in der kunsthistorischen Literatur. Die begriffliche Bestimmung des Porträts in 
der kunstwissenschaftlichen Literatur bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts; ein Beitrag zum methodischen 
Problem der Bildnis-Interpretation. Diss. Thesis, Hamburg : Hower Verlag, 1972.

10  Pozri napr.: WOODALL, Joanna. Introduction. Facing the subject. In WODALL, Joanna (ed.). Portrai-
ture. Facing the subject. Manchester & New York : Manchester University Press, 1997, pp. 1 – 17.

11  Pozri napr.: RETFORD, Kate. The Conversation Piece: Making Modern Art in 18th-Century Britain. New 
Haven : Yale University Press, 2017.
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kom autorkinho záujmu je skôr spomínané topoi dobového a súčasného odborné-
ho teoretického diskurzu. Publikácia je rozdelená do štyroch nosných tematických 
kapitol rozčlenených na podkapitoly ilustrujúce rôzne javy a taktiky portrétu v skú-
manom období. 

V prvej kapitole autorka rozoberá terminológiu, ktorou sa označovalo zobraze-
nie človeka od jeho počiatkov v starovekom Grécku a Ríme, cez spojenie s istými 
náboženskými súvislosťami (v zmysle kresťanských kultových ikon, čiže „spodo-
bení svätých“), až po jeho vnímanie portrétistami a teoretikmi zo 16. a 17. storo-
čia.12 Treba si totiž uvedomiť, že s označením „portrét“ v dnešnom ponímaní sa 
stretávame až v poslednej tretine 17. storočia. Autorka sa venuje tiež semiotickému 
významu týchto pojmov, a to aj z pohľadu rôznych nápisov a značení na konkrét-
nych maľovaných a najmä grafických dielach. V tejto kapitole rovnako formuluje 
niektoré zo základných kritérií ranonovovekého portrétu a súčasne si kladie otázku 
o jeho podstate ako účinného komunikačného nástroja. Chápe ho ako akúsi sym-
bolizovanú vizualizáciu a zároveň ako určitý artefakt a médium, prostredníctvom 
ktorého je obraz jednotlivca sprostredkovaný divákovi.

V druhej kapitole je pozornosť upriamená na niektoré funkcie a významy, ktorý-
mi autorka definuje ranonovoveký portrét.13 A to aj s ohľadom na istú ambivalenciu 
v jeho vnímaní v predmetnom období – určitej degradácie tohto výtvarného žánru 
v prácach dobových teoretikov a súčasne masového záujmu spoločnosti. Autorka 
skúma samotný proces, pri ktorom portrét získal príslušný efekt, obsahy, významy 
a funkcie prostredníctvom reflexie v dobovej spisbe, umeleckej praxe a medzi laik-
mi. V tomto zmysle sú pre ňu dôležité najmä antropologické a kultúrne významy 
a sociálne funkcie portrétu, ktoré vníma aj cez silu zvečnenia a sprítomnenia jed-
notlivca. Autorka v samostatnej podkapitole sleduje aj komemoratívnu funkciu por-
trétov a jej východiská. V tomto zmysle vysvetľuje dôležité atribúty podobizní ako je 
pamäť, intelekt a vôľa k spomínaniu, na ktoré poukázal taliansky maliar a teoretik 
Giovanni Paolo Lomazzo v 16. storočí. Zmieňuje tiež podobizne zosnulých, ako 
špecifický fenomén komunikácie s publikom. Autorka rozoberá takisto eticko-este-
tickú funkciu portrétu pre vyvolanie pozitívnych pocitov u diváka prostredníctvom 
určitej idealizácie a decora ako dobového estetického kritéria. Z tohto hľadiska uva-
žuje o kráse a cnosti a vtedajších možnostiach, ako ju zachytiť a vyjadriť nielen 
vonkajšiu, ale aj vnútornú krásu jednotlivca, pričom pre svoju interpretáciu zvoli-
la portrétne znázornenia žien. Osobitne analyzuje aj určitú motiváciu, inšpiráciu 
a poučenie, ktoré prinášali ranonovoveké portréty a takisto reprezentačnú funkciu 
s dôrazom na portrét vladára. 

12  Obsahovej a terminologickej profilácii pojmu a rôznym teoretickým aspektom sa autorka venovala už 
vo svojej štúdii: HALÁSZOVÁ, Ingrid. Portrét ako predmet teoretického diskurzu v ranom novoveku. 
Príspevok k obsahovej a terminologickej profilácii pojmu. In HALÁSZOVÁ, Ingrid – HRNČIARIK, 
Erik (eds.). Portrét v toku dejín. Štúdie k teoretickým, historickým a socio-kultúrnym aspektom dejín por-
trétu. Trnava : FF Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 40 – 50. 

13  K téme tiež: HALÁSZOVÁ, Ingrid. ‘Ars magica sive utilitas?’ Reflections on the Magical and Pragmatic 
Aspects of the Power of Portraits in Early Modern Times. In UMĚNÍ / ART, Zv. 67, č. 3, Praha : Ústav 
dějin umění, 2019, pp. 168 – 183.



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 123-145/ 134

Recenzie
Reviews

V tretej kapitole sú nastolené otázky o dôveryhodnosti portrétu ako historické-
ho prameňa poznania a o vizuálnej pravdivosti portrétov, najmä z hľadiska urči-
tej korekcie, manipulácie alebo falšovania reality.14 V zmysle dobových estetických 
konvencií a sociálnych očakávaní autorka prízvukuje, že na portréty treba naze-
rať dobovou optikou a uvedomiť si historický, kultúrny, sociálny a lokálny diskurz 
a dobové spoločenské konvencie. Zároveň sa zamýšľa nad istou dualitou medzi 
„videným“ a „vedeným“ čiže akýmsi vnútorným významom portrétu, s ktorým sú-
visí aj rozpoznateľnosť a idealizácia portrétovaných. Zaoberá sa tiež komunikačnou 
stratégiou portrétu súvisiacou s reprezentáciou jednotlivca. Zmysel reprezentatívnej 
podobizne, ako ho vystihol Robert Chartier, čiže snahu „byť stále na javisku“, vníma 
autorka ako dôležitý aspekt jej povahy a považuje za príhodné zamerať sa na iden-
titu portrétovaného a jeho sociálnu identifikovateľnosť aj v zmysle kultúrno-spolo-
čenského diskurzu. Jedna z podkapitol je venovaná disimulácii a manipulácii s re-
alitou v zmysle interferencie s publikom a úlohy tvorcu, ktorý realitu prispôsobuje 
určitému cieľu – vytvára určitý obraz o jednotlivcovi a zároveň spôsob, ako ho má 
vnímať spoločnosť (publikum). V rámci témy o verifikácii a autentifikácii identity 
portrétovaného je analyzovaná prezentácia jednotlivca, ktorá bola uskutočňovaná 
prostredníctvom „oficiálnej tváre v rôznych kontextoch svojej spoločenskej pozície“ 
(s. 83). Autorka sa v tejto časti zaoberá tiež fikciou identity, jednak prostredníctvom 
idealizácie a nezriedka aj pomocou „krádeže identity“ jednotlivca aplikovanej na 
inú osobu. Prácu umelcov s určitými predlohami a manipuláciu s nimi ilustruje 
prostredníctvom tzv. fiktívnych portrétov na príklade podobizní niektorých uhor-
ských magnátov.

V záverečnej kapitole je pozornosť venovaná medializácii „obrazovej politiky“ 
s ohľadom na význam rodiny, rodu, určitých politických alebo úradných povinností 
alebo konkrétneho sociálneho statusu portrétovaného. Táto časť publikácie pojed-
náva o reprezentácii, cez ktorú sú komunikované rôzne významy portrétov pros-
tredníctvom určitých kódov, ktoré sa nezriedka opakujú. Pri tematike reprezentácie 
a interferencie pohľadov autorka zohľadňuje stratégie, ktorými sa deklarovali isté 
posolstvá a tiež charakteristický mediálny účinok cez ranonovoveké portréty. Tie 
vníma ako obrazové konštrukty, v ktorých je „imitácia fyzickej stránky modelu podri-
adená dosiahnutiu objektívnej a výstižnej portrétnej reprezentácie jeho identity“ (s. 107). 
V závere sa venuje reprezentácii a konceptu portrétu vladára, pri ktorom považuje 
za dôležitú súčasť jeho prezentáciu súvisiacu s kontrolou inštitúcií a slúžiacu záuj-
mom politickej moci. Sústreďuje sa aj na, v odbornej literatúre často reflektované 
pojmy, ako Self-Fashionig a Fabrication, ktoré sa vzťahujú k budovaniu imidžu vla-
dára a medializácii jeho portrétu.

Grafické spracovanie publikácie je zamerané na príslušnú textovú zložku, kto-
rú doplňuje jednoduchá obálka s akcentovaním vybraného portrétneho diela. Sa-
motný text sprevádza primeraný obrazový materiál, ktorý tvoria najmä pamiatky 
zo slovenského územia. Nie veľmi početnú obrazovú prílohu autorka už v úvode 

14  K téme tiež: HALÁSZOVÁ, Ingrid. VERA EFFIGIES… (?): The Limits of Truth in the Early Modern Por-
trait. In Czech and Slovak Journal of Humanities: Historiae Artium [Časopis humanitních věd Filozofic-
ké fakulty v Olomouci], Olomouc : Filozofická fakulta v Olomouci, 2018, Vol. 8, No. 3, 2018, pp. 59 - 85.
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vysvetľuje zameraním publikácie skôr na teóriu a metodológiu problematiky pros-
tredníctvom vybraných textov. Tento zámer sa autorke podaril, najmä interpretácia 
dobovej spisby spolu s aktuálnymi metodologickými prístupmi, ktorými reflektuje 
podstatu ranonovovekého portrétu. Pre menej zorientovaného čitateľa je však po-
merne skromná obrazová príloha určitým mínusom. Pozitívom však je, že niektoré 
dôležité pojmy či definície sú v texte vyznačené odlišnými druhmi písma a čitateľ 
tak dokáže vnímať niektoré skúmané aspekty oveľa plastickejšie. Rovnako je prí-
hodné aj začlenenie menného registra na koniec publikácie pre lepšiu orientáciu. 
Adekvátnymi sú takisto pripojené citácie pre ilustráciu originálnych myšlienok spo-
menutých autorov a zároveň utvorenie si vlastného názoru pri ich čítaní. 

Samotný text s pripojením skutočne obsažného zoznamu literatúry, z ktorej au-
torka čerpala, môže byť inšpiráciou pre širokospektrálne odborné publikum, keďže 
otvára mnoho otázok súvisiacich so zobrazením človeka v ranom novoveku. V ne-
poslednom rade treba povedať, že predstavená publikácia prostredníctvom ľahkého 
pera autorky je atraktívna aj pre laického čitateľa. Súčasne otvára rôzne ďalšie témy 
pre potencionálnych bádateľov, aj v zmysle skúmania funkcií a významov podobiz-
ní v neskorších obdobiach. 

Martina Vyskupová

HOLEC, Roman. Andrej Hlinka. Otec národa? Bratislava : Marenčin PT, 
2019, 320 s. ISBN 978-80-569-0440-4.

Biografie spolu s opismi vojenských udalostí sú azda najstaršími historiografickými 
žánrami. Knižné spracovanie životného príbehu vybranej osobnosti môže byť na 
jednej strane vďaka presne vymedzenej téme o niečo jednoduchšie, na druhej stra-
ne, ak ide autorovi o objektívny prístup, môže ísť o nevďačnú úlohu. Na niekoľko 
desiatok či stoviek strán vmestiť nielen faktografické údaje, ale pokúsiť sa zrekon-
štruovať motivácie či zámery predmetnej osobnosti je neraz nadľudský výkon. O to 
ťažšie sa píšu dejiny známych a exponovaných osobností, ktoré vo verejnej pamäti 
zanechali výraznejšiu stopu či víria emócie. Na nich majú rôzne skupiny odbornej 
i laickej verejnosti disparátne úsudky, ktoré sa častejším tematizovaním polarizujú. 
To potvrdzuje aj životný príbeh Andrej Hlinku, na ktorého komplexné a ideologicky 
či názorovo nezaťažené spracovanie sme čakali viac ako 80 rokov od jeho smrti. Aj 
preto možno očakávať, že názory jeho na najnovšiu biografiu budú ambivalentné.

Slovenský historik Roman Holec patrí do užšieho spektra odborníkov, ktorí sa 
už roky kriticky-vedecky venujú témam spojeným zo životom a pôsobením An-
dreja Hlinku. Ide o autora komplexnej knižnej práce o Černovskej tragédii, ktorá je 
s osobou, a najmä mystifikáciou Hlinku bytostne spojená.1 O tom, že téma Černovej 
mu „stále leží na stole“, sa R. Holec vyjadril na vedeckom seminári organizovanom 
pri 110. výročí tragédie a nové poznatky k téme priniesol aj po dvoch dekádach od 

1  HOLEC, Roman. Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin : Matica slovenská, 1997.
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vzniku prvej monografie.2 Hlinkov príbeh však nie je len o Černovej, a ako sa au-
tor na prvých stranách knihy vyjadril, nároky na spracovanie takejto biografie sú 
vysoké. Autor, resp. autori by sa mali dobre orientovať v dejinách 19. a 20. storočia, 
keďže ústredná postava jeho knižnej práce bola aktívna ako za monarchie, tak za 
republiky. R. Holec sa nakoniec na túto prácu podujal a pripravil vyše 300-stranovú 
monografiu, postavenú primárne na novom archívnom výskume.

Kniha prináša jedenásť kapitol usporiadaných chronologickým princípom, kto-
rým predchádza Úvod a završuje Záver. Autor otvára biografiu predstavením ro-
dinného a sociálneho podhubia, z ktorého mladý Černovčan pochádzal. Hlinka je 
predstavený ako mladý klerik, ktorý síce nemal v štúdiu väčšie problémy, ale me-
dzi rovesníkmi intelektovo nevynikal. Dá sa povedať, že už tu R. Holec demýtizuje 
inak publicisticky aktívneho politika, ktorý však vyššie ako seminárne vzdelanie 
nedosiahol. To však Hlinku nelimitovalo, napríklad v dôraznej argumentácii pri 
verejnej debate, či skôr „kultúrnej vojne“, na tému povinného zavedenia civilných 
manželstiev. Autor monografie pri analýze kázní, ktoré si Hlinka k téme pripravo-
val ukázal, že jeho homiletická erudovanosť argumentačne nijako nepodliezala do-
bový diskurz katolíckych klerikov. Potvrdzuje to aj jeho verejná polemika s Jánom 
Mudrončekom, ktorá by sa však v knihe dala zasadiť do širšieho kontextu sloven-
skej či celouhorskej verejnej diskusie o téme liberalizačných zákonov.

Životopis Hlinku ďalej pokračuje ako príbeh kňaza, ktorý na Liptove začal na 
seba upozorňovať ešte pred svojimi tridsiatymi narodeninami, kedy sa stal fará-
rom v Troch (dnes Liptovských) Sliačoch. Išlo o nemalú dedinu, ktorá mala svoje 
nezanedbateľné miesto aj v politickom systéme a miestny kňaz hral dôležitú úlohu 
pri formovaní politického názoru miestnych voličov. Aj preto sa Hlinkovi ľahšie 
vstúpilo do novej uhorskej katolíckej politickej strany Néppárt. Hoci bol jeho vplyv 
pre stranu výhodný, sami predstavitelia sa od farára zo Sliačov na konci 90. rokov 
19. storočia, pred voľbami, odklonili a podporili iného kandidáta. Hlinka pôsobil 
ako neriadená strela, ktorého kroky boli ťažko predvídateľné. Tu Holec podčiar-
kuje reakciu oklamaného nádejného politika, ktorý katolíckej strane zradu neod-
pustil a v roku 1901 podporil vo volebnom okrese vládneho liberálneho kandidáta. 
Prichádza na rad ďalšia častokrát opomínaná udalosť, kedy sa Hlinka pre vlastnú 
pomstychtivosť či ješitnosť otočil chrbtom nielen maďarskému katolíckemu prúdu, 
ale aj slovenskému národnému, za čo bol verejne kritizovaný. V tomto konaní mož-
no nájsť zásadnú škvrnu na Hlinkovom prudko pozitívnom obraze, ktorý je dodnes 
kreovaný skupinou jeho apologétov.

Monografia o Hlinkovi sa logicky venuje aj téme o udalostiach v Černovej v ok-
tóbri 1907. Čitatelia, ktorí poznajú autorov text k téme z roku 2018 (pozri pozn. 2 tejto 
recenzie), sa dozvedia len veľmi málo nového. To samo o sebe chybou nie je, väčšiu 
výčitku možno adresovať voči tomu, že v kapitole sa Hlinka takmer úplne vytratil 
a časť je venovaná udalostiam pred streľbou a po nej. Na tomto mieste by sa dalo 
podrobnejšie analyzovať napríklad ako prakticky a hmatateľne sa Hlinka zaslúžil 

2  HOLEC, Roman. Úvahy o černovskej tragédii vo svetle najnovšieho výskumu a interpretácií. In Čer-
novská tragédia: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černo-
vských udalostí. Ed. Peter Zmátlo. Ružomberok : Mesto Ružomberok, 2018, s. 9 – 35.
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o stavbu kostola, kde vznikla myšlienka ku stavbe, resp. čo jej predchádzalo. Tieto 
otázky sú doteraz spracované len parciálne a ich syntetizovanie by znamenalo pre 
knihu ďalší prínos. Na druhej strane, oceňujem autorovou paralelu Černovej s Bra-
tislavskou tragédiou z roku 1919, čo čitateľovi otvára nové korelácie a priestor na 
komparovanie.

Nasledujúce desiatky strán odkrývajú zaujímavý kontext, v ktorom sa Hlinka po 
dvojročnom väzení v Segedíne uzmieril s biskupom Párvym. Dá sa skonštatovať, 
že ružomberský farár v druhej dekáde 20. storočia, najmä v rokoch Prvej svetovej 
vojny, akoby opustil pozíciu politického opozičníka a nevyvíjal voči uhorskej vláde 
žiadny tlak. Dôvody tohto konania Holec zvlášť netematizuje, hoci Ľubomír Lipták 
toto vakantné obdobie v Hlinkovej politickej činnosti vysvetlil jeho vyťaženosťou 
v pozícii ružomberského rímsko-katolíckeho farára.3 Tak či onak, predseda Slo-
venskej ľudovej strany sa na celonárodnej úrovni politicky prejavil až vo finálnej 
fáze národno-emancipačného hnutia, na jar 1918 a následne sa stal martinským 
deklarantom, čo mu otvorilo dvere medzi slovenskú politickú elitu. Tu jeho seba 
idealizujúci obraz „neohroziteľného bojovníka za slovenský národ“ naberá vážne 
trhliny, a preto je táto časť jeho života častokrát opomínaná jeho životopiscami. 

Autor monografie ďalej zachytáva, ako sa Hlinka v prvých mesiacoch od vzniku 
novej republiky extrémne rýchlo snažil zorientovať v politickom rybníku, avšak ne-
našiel inú pozíciu, ako tú, ktorú zastával ešte v prvej dekáde 20. storočia. Nezmene-
ný bojovník za práva Slovákov odmietol miesto vo výkonnej funkcii. Keď mu Vavro 
Šrobár ponúkal pozíciu tajomníka pre cirkevné záležitosti na Ministerstve s plnou 
mocou pre správu Slovenska, na pozvanie k spolupráci nereagoval a takmer okam-
žite sa postavil do opozičnej roly. Zakrátko však Hlinka medzi ideovými odporcami 
našiel aj nového cirkevného tajomníka Karola Antona Medveckého či prvých slo-
venských biskupov najmä Karola Kmeťka a Jozefa Čárskeho. Konfliktnou povahou 
Holec interpretuje príčiny pre ktoré sa Hlinka neposadil na biskupský stolec, hoci 
sám veľmi chcel a bol navrhovaný aj istou skupinou kléru.

Do nového svetla osobnosť ružomberského farára stavia kapitola Bankár, v kto-
rej autor knihy rozpracoval úlohu A. Hlinku pri založení a vedení Ľudovej banky. 
Obyvatelia Ružomberka a blízkeho okolia, obdivovatelia slávneho rodáka sa aj dnes 
radi pýšia tým, že charizmatický farár pomáhal obyčajným ľuďom vedením banko-
vého inštitútu a vybudoval jej impozantnú sídelnú budovu v centre mesta. R. Holec 
však túto stránku Hlinkovej aktivity uvádza do svetla faktov a dát. V ňom sa Hlinka 
javí ako málo kompetentný finančník, ktorý nielen sám nepoznal základy bankov-
níctva a finančného trhu, ale nedokázal sa obklopiť ani schopnejšími spolupracov-
níkmi. Na príklade viacerých príbehov možno Hlinku sledovať ako pragmatického 
biznismena, ktorý nechal skrachovať niekoľkých svojich podporovateľov. Jeho až 
hazardné správanie na uhorskej burze prinieslo banke obrovské dlhy, ktoré ju pri-
viedli na hranicu bankrotu. Problém zdedilo československé ministerstvo financií, 
ktoré nezávislým šetrením odhalilo nehospodárne nakladanie. Vláda preto banku 
musela ozdraviť a „naliať“ do nej chýbajúce milióny, čo Hlinka opäť využil v poli-

3  LIPTÁK, Ľubomír. Andrej Hlinka. In KOVÁČ, Dušan a kol. Muži deklarácie. Bratislava : Veda, 2000, s. 65.
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tickom boji a označil správu o vedení banky za spolitizovanú, ktorá mala ublížiť 
Slovenskej ľudovej strane.

Kniha tematizuje ústrednú postavu aj ako človeka konfliktu, ktorý o ideových 
odporcov nemal núdzu. V pestrej plejáde zoznamu jeho nepriateľov možno nájsť 
pôvodne jeho spolustraníkov a katolíckych kňazov Ferdiša Jurigu a Floriána To-
mánka, niekdajšieho priateľa, s ktorým sa ideovo, politicky a ľudsky definitívne 
rozišli, Vavra Šrobára. Dlhoročnými nepriateľmi predsedu najsilnejšej slovenskej 
politickej strany s primárne katolíckym charakterom boli Česi a Židia či politickí 
súperi „mičuráci“ – spolupracovníci Martina Mičuru, predsedu slovenskej frakcie 
Lidovej strany pod vedením Jana Šrámka, „agrárnici“ a „sociálni demokrati“. Talent 
na získavanie nepriateľov mal podľa viacerých slovenských historikov najmä preto, 
lebo ako politik nedokázal robiť kompromisy. V tom nepochopil politiku ako ume-
nie nemožného a tvrdohlavo stál za svojou „neomylnou“ pravdou.4

V závere knihy Holec prezentuje ako okamžite po smrti ružomberského farára 
ľudácky režim zakonzervoval vo verejnej pamäti obraz „neohroziteľného bojovníka 
za Slovákov“. Tým sa začala okamžitá mystifikácia Hlinku, ktorého kult a meno 
boli spojené bytostne s vojnovou Slovenskou republikou a nespravodlivo prelinko-
vané najmä s polovojenskou organizáciou Hlinkova garda. Po roku 1945, a najmä 
po februári 1948, sa jeho meno stalo predmetom nenávisti a ako persóna bol pred-
metom démonizovania. Po novembri 1989 sa hŕstka pamätníkov a národných po-
litikov vracala k jeho menu skôr ako k marketingovému ťahu bez toho, že by chceli 
bližšie a plastickejšie spoznať jeho motívy či politický život. Fakt, že politikom o to 
nešlo a asi ani nepôjde, sa demonštroval v roku 2007, kedy sa Národná rada Slo-
venskej republiky pokúsila legitimovať A. Hlinku ako otca národa, čo sa jej de iure 
nepodarilo, hoci zákon bol prijatý v pozmenenej úprave. Pri búrlivom rokovaní 
o zákone sa do názorového konfliktu dostávali nielen politici a verejní diskutéri, ale 
meno Hlinka opäť rozdelilo historikov na „národných“ a „liberálnych“.5

Hoci obsah knihy je skutočne pestrý, vyčerpávajúci viacero tém, možno skon-
štatovať, že pri skúmaní Hlinkovho života sa dalo otvoriť aj niekoľko ďalších tém. 
Vcelku zaujímavé by bolo pozorovanie Hlinku ako bežného človeka, ukázať viac 
z jeho koníčkov, či vzťahov s rodinou alebo priateľmi, s ktorými ho nespájal poli-
tický či iný verejný život. Rovnako by som uvítal dôslednejšie analyzovanie Hlinku 
ako katolíckeho kňaza. Cirkevné pramene by mohli viac prezradiť o jeho pastorač-
ných aktivitách či úspechoch v boji s neresťami svojich veriacich. V knihe absentuje 
aj téma tlačiarne Lev a Hlinkovej účasti či komplexnejšie spracovanie jeho zdra-
votného stavu, operácií a rekonvalescencií v kontexte ich vplyvu na jeho verejný 
a politický život. Pri spomenutí týchto parciálnych tém si uvedomujem, že je vždy 
dobrým autorovým právom, v akom mieste sa rozhodne tému ukončiť a určiť čo 
nekorešponduje s jeho koncepciou. Ako negatívum „z iného súdka“ možno zhod-
notiť kvalitu zalomenia knihy. Veľmi často sa čitateľ stretáva s tzv. sirotou a vdovou, 

4  Pozri dokumentárny film Andrej Hlinka. Otec národa? Rozhlas a televízia Slovenska – Slovenský filmo-
vý ústav, réžia Vladislava Sárkány, 2018.

5  MICHELA, Miroslav. Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo niektorých diskusií 
o dejinách Slovenska. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 9 – 10.
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teda prípadom, že nový odsek začínal na poslednom riadku strany. Dôkladnejšou 
kontrolou grafickej práce, by sa tieto chyby dali ľahko odstrániť.

Na posledných stranách knihy si autor kladie otázku, či označenie otec národa, 
prameniace v 19. storočí, má pre dnešnú dobu a pre budúcnosť ešte opodstatne-
nie. S trochou humoru sa pýta, že ak by mal byť Hlinka otec národa, kto by mal 
byť matka? Holecova racionálna argumentácia je presvedčivá a s kritikou umelého 
hľadania otcov národa sa dá iba súhlasiť, rovnako ako s triezvym a vecným hodno-
tením hlavnej postavy tejto knihy. Toto okiadzanie historických, a najmä politických 
osobností, je korčuľovaním na tenkom ľade, s ktorým sa aj v súčasnosti necitlivo 
brnká na senzitívnu národoveckú strunu. Objavovanie otca národa či podobne ťaž-
ko uchopiteľných konštruktov je problematické aj preto, lebo väčšinu diskutujúcich 
viac ako seriózne historické poznanie motivuje vytváranie mýtov okolo dotknutej 
osobnosti. To je, žiaľ, prípad aj Andreja Hlinku.

Ján Golian

SZABÓ, Miloslav. Klérofašisti. Bratislava : Slovart, 2019, 207 s. ISBN 978-80-
556-3902-4.

Uplynulé storočie môžeme označiť v rámci slovenských dejín storočím vznikov 
a zánikov. Obyvatelia žijúci na našom území sa niekoľkokrát stali príslušníkmi štát-
neho zriadenia, ktoré sa o pár rokov zmenilo, premenovalo alebo definitívne zanik-
lo. Jedným z takých štátnych celkov bola aj Slovenská republika, ktorá existovala od 
21. júla 1939 až do 8. mája 1945, teda do konca druhej svetovej vojny. Jej krátka exis-
tencia je dodnes otvorenou témou a stále sa odhaľujú nové poznatky o jej fungovaní.

Autor publikácie Miloslav Szabó sa zameriava na doteraz nezachytený a nespra-
covaný pohľad činnosti a vzťahov vybraných osôb v spomínanom štáte. Už samot-
ný názov knihy predpovedá, že sa týka členov cirkvi, kňazov. Spojenie dvoch slov 
klérus a fašizmus do názvu Klérofašisti, bude zaiste pôsobiť pre niektorých šokujúco 
a môže názorovo rozdeliť budúcich čitateľov. Je to autorov cieľ, podnietiť k zamys-
leniu konzervatívne založených čitateľov pri konfrontácií nových poznatkov? Alebo 
zneistiť ich názorové, možno aj náboženské, presvedčenie?

Kniha začína prológom, úvodom, nemá kapitoly, ale časti a je zakončená epiló-
gom. Jednotlivé časti publikácie nemajú názvy, ale ich označujú prívlastky, podľa 
konkrétnych osôb, ktorým sa tieto časti venujú. Samotné názvy častí publikácie 
sú ešte rozdelené na podnázvy. Osoby v knihe sú príslušníci cirkvi, katolícki kňazi 
a jeden evanjelický. 

V prvej časti nazvanej „Aktivisti“ sa autor venuje Karolovi Körperovi, katolícke-
mu kňazovi a duchovnému správcovi Hlinkovej gardy. Körper sa angažoval v spo-
ločenských otázkach, bol tzv. hlasom Katolíckej akcie a stal sa dokonca aj redak-
torom časopisu Kultúra. Pochádzal zo slovensko-rakúskej rodiny, čo nebolo ničím 
nezvyčajným na prelome 19. a 20. storočia. Autor to spomína, akoby to bol predpo-
klad pre jeho budúci výber a obdiv vtedajšej moci. 
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Exkurz prvej časti rozoberá nie politika, ale tomistického filozofa a morálneho 
teológa Ladislava Hanusa. Vyštudoval v rakúskom Innsbrucku, kde sídli prestížna 
univerzita a teologická fakulta. V jeho kňazskom a osobnom živote zohrali dôležitú 
úlohu dve skutočnosti: jeho biskupom bol Ján Vojtaššák a istý čas bol ako kaplán 
na fare v Ružomberku u Andreja Hlinku. Autor vníma túto skutočnosť ako jednu 
z možných pohnútok, prečo sa tak neangažoval v politike a vo verejných veciach 
ako Körper. Pre toto tvrdenie chýba akceptovateľný dôkaz, sú to len domnienky.

Druhá časť je venovaná kňazovi, rovnako pochádzajúcemu z pôvodne nemec-
kého prostredia – z Banskej Štiavnice, Vladimírovi Riesovi. Popri pastoračnej čin-
nosti sa venoval aj písaniu básní a tie uverejňoval pod pseudonymom Ivan Javor. 
Jeho zbierky sa vydávali spolu s ďalšími vtedy známymi menami, kňazmi básnik-
mi ako Rudolf Dilong, Andrej Žarnov či Pavol Hlbina. Autor pomenoval túto stať 
„Extrémista“. Odôvodňuje to tým, že na Riesa výrazne vplýval banskoštiavnický 
farár a člen HSĽS František Jankovič, ktorý mu v roku 1935 zveril redigovanie no-
vého týždenníka Štiavničan. V tomto týždenníku uverejnil svoje dielo Omarovo 
pokušenie. V ňom opisuje rozpoltenosť syna tureckého obchodníka s kobercami, 
majiteľa háremu. Ten mal v tejto básni iba dva ciele: veľa peňazí a veľa žien. Die-
lo údajne vykazuje prvky západných predsudkov voči islamu a to má byť totožné 
s antisemitizmom, pretože Židia, Turci či Arabi sú tu vykresľovaní ako materialisti, 
pudmi zmietaní orientálci, ktorým ide iba o ukojenie hladu po majetku a ženách. 
Pri čítaní tejto básne a snahe pochopiť jej pisateľa, je legitímne položiť si otázku: 
môže kňaz, ktorý zastáva morálny zákon takto zmýšľať a písať? Alebo sú odstupom 
času iba zle pochopené jeho myšlienky? 

Riesa príliš nešetril, keď mu dáva pomenovania extrémista – národný socialista, 
až apoštol nacizmu. V súčasnej dobe sa za všetkými takýmito prívlastkami môže 
byť človek, ktorý porušuje zákon. Ale príbeh o básnikovi Riesovi ešte nekončí, jeho 
charakter sa rozvíja ďalej. Na celej časti venovanej Riesovi je asi najzaujímavejší ex-
kurz s názvom „Apoštol nacizmu“. Spájať kňaza ako apoštola Evanjelia s ideológiou 
nacizmu by malo byť neprijateľné a neakceptovateľné. Najmä z dôvodu, že v roku 
1937 bola vydaná pápežom encyklika Mit brennender Sorge, ako reakcia na vládu 
národného socializmu v Nemeckej ríši. V nej sa priamo píše: „… Kto podľa údajných 
starogermánskych predkresťanských predstáv stavia pochmúrny neosobný osud na 
miesto osobného Boha, ten zapiera Božiu múdrosť a prozreteľnosť […] kto rasu alebo 
národ, alebo štát, alebo štátnu formu, alebo nositeľov štátnej moci, alebo iné hodnoty 
spoločenského života – ktoré v rámci pozemského poriadku zaujímajú dôležité a ctihod-
né postavenie – vytrháva z ich pozemskej hodnotovej stupnice a robí z nich najvyššiu 
normu všetkých ostatných… Taký človek má ďaleko k pravej viere v Boha a k chápaniu 
života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou…“1

Ale čo v prípade, že kňaz sa, aj napriek jasným varovaniam pápeža pred národ-
ným socializmom, angažoval v politike a nechal sa fanaticky strhnúť chuťou sily 
a moci? A týmto smerom sa vydal aj Vladimír Ries, začal sa viacej venovať písaniu 
básní s politickým podtextom. V denníku Slovák sa objavila reakcia na jeho články, 

1  <https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mit-bren-
nender-sorge> [20. 01. 2021]
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kde ho vykresľujú ako megalomana s túžbou po vyniknutí za každú cenu. Jeho 
aktivity zašli až do takej miery, že spišský biskup Ján Vojtaššák žiadal trnavského 
biskupa Pavla Jantauscha o zbavenie Riesa kňazských činností, teda o suspendova-
nie. Trnavský biskup ho neskôr údajne aj exkomunikoval. 

Ries sa stal po suspendovaní redaktorom nového časopisu Náš boj, ktorý vy-
chádzal pod nemeckým dohľadom. Preberal články od nemeckej tlačovej služby, 
mal aj obrazovú prílohu a šepkalo sa, že bol financovaný gestapom. Hájil jednu 
propagandistickú líniu – zápas o novú Európu pod nacistickou nadvládou. Uverej-
ňoval Riesove články, v ktorých píše, že Spojené štáty sa stali útočiskom anglických 
puritánov a ekonomický liberalizmus so svojou orientáciou na hmotný zisk vypu-
dil odtiaľ všetko duchovné. Stelesnením Amerikanizmu bol podľa neho New York, 
opisovaný ako židovský pelech.

V tomto časopise nebolo miesta ani pre Ameriku ani pre Rusko. Napríklad ruská 
výdrž nie je hrdinstvom, ale zmesou stádovitosti jeho obyvateľstva. V pravom slova 
zmysle kňaz Vladimír Ries istotne nebol nacista (ako napr. Rudolf Hess či Joseph 
Goebbels). Bol až veľmi zapálený, no za nesprávnu vec. V tejto časti autor veľmi 
dôkladne a správne odhaľuje, ako veľmi sa môže aj vzdelaný človek nechať pomýliť 
v snahe prekonať svoj vlastný tieň. 

V celku sa recenzovaná publikácia dobre číta, aj keď nie je hneď jasné, na čo 
má poukázať. Správne odsudzuje režim, postavený na ideológií, ktorá dokázala na 
citlivých spoločensko-politických témach zmanipulovať masy. Je správne aj kon-
štatovanie, že viacero katolíckych klerikov sa až prehnane angažovalo v politickom 
nasadení a zabudli na svoje poslanie. Zároveň, ako veľmi nebezpečné považujem, 
že autor vytvoril svoj profil prezentovaných postáv. Kriticky neporovnáva ich činy 
v kontexte historických súvislostí a možností, ale vykonáva nepodložené závery. 
Ako napr. v exkurze Idealista: „S inými klérofašistami však Ladislava Hanusa spájalo 
ešte čosi iné, […] ba až istá samoľúbosť…“

Iba ťažko sa dá rozlíšiť, či sa autor cielene zameriava na vytvorenie psychologic-
kého profilu osôb alebo iba na jasné poukázanie omylov v ich v konaní v kontexte 
doby. Ak áno, bolo by vhodné to na začiatku publikácie ujasniť. V tom prípade by 
sa to nedalo vôbec vytknúť. Neprehľadne pôsobí aj samotné rozdelenie publikácie 
do častí, resp. ich podčastí. Jednotlivé celky sú označené pomenovaním, ktoré dáva 
síce pri čítaní textu zmysel a javí sa ako odôvodnené, ale pri čítaní druhej polovice 
„kapitoly“ sa stráca význam názvu a tiež nosná myšlienka. Ako príklad uvediem 
druhú časť, ktorá sa začína „Extrémistami“ pokračuje „Odpadlíkom“ a vyústi až 
k „Luteránovi“. 

Za veľké pozitívum tejto publikácie považujem, že sa nevenuje už veľakrát pre-
skúmaným a opisovaným osobnostiam obdobia 30. a 40. rokov, ako sú Jozef Tiso, 
Vojtech Tuka či Alexander Mach. Autor sa snaží odkryť aj iné osoby, ktoré neboli 
doteraz buď také zaujímavé alebo ostali úplne zabudnuté. Tiež je vidieť zrkadlové 
postavenie vybraných osôb v zmysle ich postojov. Kým Körper, Ries, Šalát sú akoby 
tí „negatívni“, tak Hanus, Rolko, Veselý sú tí „pozitívni“, pretože neboli žiadnym sú-
dom odsúdení. Je to zaujímavé, toto prehľadné porovnanie postáv je určite plusom 
pre čitateľa. Oceňujem tiež použitie zahraničnej literatúry, najmä nemeckej. Určite 
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prínosom by bolo citovať aj slovenských historikov, ktorí sa zaoberajú cirkevnými 
dejinami, v množstve viac než jedna knižka. 

Veľmi zvláštnym, výrazne moralizujúcim až útočným dojmom pôsobí záver pub-
likácie – epilóg. V úvode sa spomína mediálne známy katolícky kňaz Marián Kuffa. 
Autor prirovnáva Kuffu k udalostiam a osobám z diametrálne odlišného obdobia 
a jediné čo je tu spoločné, je ich náboženská príslušnosť. Zaiste, sú tu viditeľné mno-
hé spoločné vlastnosti, ako prílišná horlivosť, možno až naivita. 

Autor sa pohybuje až na hrane kompetencie a odchyľuje sa od cieľa publikácie, 
keď vyzýva cirkev, aby sa ohradila voči svojim predstaviteľom a zároveň jej pripomí-
na, že stále sa neospravedlnila za činnosť kňazov, ktorí sú v knihe spomínaní. Pred-
metom spomínanej publikácie nie je rozbor vnútorných nástrojov riadenia cirkvi, 
ale historické predstavenie vybraných osobností a ich osudov danej doby. 

Stanislav Žlnay

ROTH, Paul Andrew. The Philosophical Structure of Historical Explanation. 
Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 2020, 188 pp. ISBN 978-0-
8101-4087-5.

Úvahy o povahe histórie nás sprevádzajú stáročiami a púšťajú sa do nich tak sa-
motní historici, ako aj teoretici a filozofi histórie. S „filozofovaním“ o histórii sa 
však pravidelne vynárajú otázky, či je vôbec potrebné a aký je jeho význam. Musí 
historik uvažovať o povahe svojho remesla, aby bol dobrým historikom? Pomáhajú 
mu takéto úvahy nejakým spôsobom v jeho každodennej práci? Sú často kompli-
kované filozofické dišputy prínosom pre porozumenie histórii alebo sú to skôr od 
praxe odtrhnuté debaty? Čokoľvek si o tejto téme myslíme, faktom je, že teoretické 
úvahy o histórii tu sú dodnes. Navyše, niektoré z nich sú dosť provokatívne. Príkla-
dom z posledných desaťročí môžu byť práce Haydena Whita, amerického autora, 
ktorý upozornil na podobnosti medzi umeleckou literatúrou a historickými nará-
ciami či na morálny a ideologický náboj v pozadí historikovej práce. Práve pre svoje 
kontroverzné názory a prirovnania bol White opakovane považovaný za toho, kto 
spochybňuje vedeckosť historickej disciplíny. Či už ide o správny alebo nesprávny 
výklad, Whitove dielo dokladá, že teoretické úvahy o histórii môžu vzbudiť nega-
tívne reakcie.

Predpokladám, že na množstvo historikov môžu podobne kontroverzne zapô-
sobiť aj niektoré myšlienky súčasného amerického filozofa histórie, Paula Rotha. 
V tomto texte sa pokúsim predstaviť jeho nedávnu knihu, The Philosophical Struc-
ture of Historical Explanation. Ide o prácu pozostávajúcu hlavne z upravených statí, 
ktoré autor už jednotlivo publikoval v minulosti. I preto možno o tejto monografii 
povedať, že predstavuje výstižné zhrnutie jeho názorov rámcované originálnym ná-
vrhom chápania historickej explanácie.

Pre lepšie porozumenie je vhodné uviesť, že Paul Roth je analytický filozof pô-
sobiaci na University of California, Santa Cruz, ktorý je odborníkom napríklad na 
dielo W. V. O. Quina, venuje sa dejinám analytickej filozofie, otázkam filozofie soci-
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álnych vied, hlása metodologický naturalizmus a, samozrejme, zaujíma ho povaha 
histórie. Pre zbehlejších vo filozofických škatuľkách čo-to naznačí, že Roth je kritik 
esencializmu, spochybňuje existenciu prirodzených druhov, zastáva naturalizmus 
a tiež to, čo niekedy nazýva irealizmom. Namiesto abstraktného výkladu jeho sta-
novísk bude lepšie, ak sa pozrieme na závery prezentované v jeho knihe – tie totiž 
najlepšie ilustrujú vyššie uvedené škatuľky.

Rothova kniha obsahuje sedem kapitol (1 Reviving Analytical Philosophy 
of History, 2 Problems for Narrative Explanations: The Case of History, 3 The 
Pasts, 4 Essentially Narrative Explanations, 5 The Silence of the Norms, 
6 Kuhn’s Narrative Construction of Normal Science, 7 Methodological Naturalism 
and Its Consequences) a záver. Kľúč k jeho pozícii čitateľ nájde najmä v prvých 
troch kapitolách, ilustráciu jeho stanoviska na spôsob prípadovej štúdie ponúka 
šiesta kapitola a záver výstižne zhŕňa viaceré Rothove hlavné myšlienky.

Hneď na úvod treba povedať, že Rothove úvahy sa rozvíjajú na pozadí nasle-
dovnej dilemy. Na jednej strane je historikom a čitateľom historických diel jasné, že 
príbehy, resp. naratívne historické diela prinášajú vysvetlenia, no na druhej strane 
existuje pochybnosť, či naratívna forma, podanie vo forme príbehov, je dostatočne 
vedecké. Nie je to tak, že naratívna forma historických diel z nich robí naozaj vý-
tvory blízke umeleckej literatúre? Nie je následne problém s ich posúdením? Veď 
nie je nijak výnimočné, že o tej istej udalosti zvyknú rôzni historici rozprávať dosť 
odlišné príbehy. Nemal by práve tento fakt diskvalifikovať naratívnu explanáciu 
z vedeckej histórie? Verný svojmu naturalistickému nastaveniu – v skratke, filozofi 
by nemali navrhovať reformu zvyklostí a praxe disciplíny, ktorú analyzujú, ale skôr 
rešpektovať danú disciplínu – Roth podčiarkuje, že teoretici aj filozofi musia prijať 
skutočnosť, že historické práce, historické vysvetlenia, majú bežne podobu rozprá-
vania. Takže degradovanie praxe rozprávania, ani „prevýchova“ historikov nepripa-
dá do úvahy. Skôr ostáva len porozumieť tejto praxi, porozumieť tomu, ako funguje 
historické vysvetľovanie prostredníctvom tvorby príbehov. O to vlastne Rothovi aj 
v celej knihe ide. Ukázať, že historické vysvetlenia sú naratívne, že to nie je nič, čo 
by nás malo znepokojovať, ale dokonca, práve táto naratívna historická explaná-
cia je „formou vedeckého poznávania“ (s. 147). Takže črta, ktorá môže niektorých 
zástancov vedeckosti histórie znepokojovať, je podľa Rotha skôr garantom toho, že 
história je vedou.

Práve uvedené asi nevyznieva výrazne kontroverzne. Veď Roth predsa háji rele-
vantnosť praxe v histórii. To zásadné však prichádza s jeho objasnením toho, ako 
vlastne naratívna historická explanácia funguje. Vo svojich úvahách o tejto veci 
Roth nadväzuje na názory predchodcov, filozofov Arthura Danta a Louisa Minka.

Prvý autor upozorňuje, že v histórii nie je kľúčové svedectvo, ale retrospektív-
ny pohľad. Inak povedané, najviac sa o minulej udalosti nedozvieme vtedy, ak sa 
jej zúčastňujeme, ak ju sledujeme, ak sa na nej podieľame. Bohatšie porozumenie 
tomu, čo sa stalo, často prichádza až oveľa neskôr, keď sa udalosť prepojí s nejakými 
jej dôsledkami. Keď sa na skoršiu udalosť pozrieme z perspektívy niečoho, čo sa 
stalo po nej. Napríklad prebiehajúcej pandémii neporozumieme hneď, ako ľudia, 
ktorí komplikovanú situáciu zažívajú, ale až neskôr, vo svetle toho, čo sa stalo po 
nej. Možno pandémia vyústi do celosvetovej krízy, možno do vojnových konfliktov, 
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možno naopak do reformných krokov a možno nám prinesie výraznejšiu spoločen-
skú kohéziu. Až neskôr, a cez optiku dopadov, sa zrejme budeme vedieť zmyslupl-
nejšie pozrieť na súčasné dianie. 

Druhý autor, u ktorého mimochodom Paul Roth i osobne študoval, zase prichá-
dza s kritikou myšlienky, že celé dejiny sú akýmsi hotovým nevyrozprávaným príbe-
hom. Mink konkrétne oponuje stanovisku, podľa ktorého je samotná realita príbe-
hom, podľa ktorého ľudia priamo žijú príbehy. Keby tomu tak bolo, úlohou historika 
by bolo vlastne len čo najvernejšie zachytiť prežitú príbehovú predlohu. Prežitý prí-
beh by bolo potrebné preklopiť do historického diela. Mink však vo svojich prácach 
trvá na tom, že tu ide o optický klam. Ľudia nežijú sformované príbehy, dejiny ne-
majú vopred naratívne štruktúrovanú podobu. Až historici (resp. bežní ľudia alebo 
spisovatelia) tvoria príbehy, keď sa k minulým udalostiach a činom spätne vracajú.

Práve dôraz na retrospektívny pohľad a konštrukčnú aktivitu v histórii rámcujú 
Rothove názory. Vo svojej koncepcii naratívnej historickej explanácie následne zdô-
razňuje jej nasledovné tri črty (s. 9 – 15, 66 – 67). 1) Explanandum je neoddeliteľné 
od vysvetľujúcej narácie. Znamená to, že vysvetľovaná udalosť (explanandum) sa 
v nejakom zmysle konštituuje v príbehu, ktorý o danej udalosti historik rozpráva. 
Podľa Rotha sa teda napríklad Francúzska revolúcia, Slovenské národné povstanie 
či pandémia ochorenia Covid-19 ako také sformovali až v historickom rozprávaní. 
Neexistovali vopred ako jasne vyčlenené kúsky reality s vopred daným významom. 
S tým úzko súvisí druhé upozornenie. 2) Podľa Rotha vysvetľované udalosti nemajú 
štandardizované opisy, ktoré by objektívne zachytávali vopred sformované minulé 
udalosti v rámci nejakej štandardnej teórie. 3) Keďže vysvetľovaná udalosť je konšti-
tuovaná v príbehu, ktorý ju vysvetľuje, podľa Rotha je typickou črtou historických 
diel skutočnosť, že sa nedajú zhrnúť do jednej vety. Inak povedané, závery historic-
kých prác sú neoddeliteľné od samotných naratívnych formulácií.

Uvedené úvahy vedú Rotha k nasledovným zásadným konštatovaniam:

„Udalosť vyvstáva ako udalosť iba preto, že naše záujmy ju konštituujú; takto konštit-
uované udalosti pritom nepredstavujú nejaký prirodzený druh.“ (s. 21)1

„… vysvetľované udalosti, ako aj udalosti, ktoré by ich mali vysvetliť, sa ukazujú ako 
časť a súčasť narácie, ktorej patria. Narácia konštruuje tak explanans ako aj explanan-
dum.“ (s. 14)2

Práve tieto a podobné vyjadrenia môžu na viacerých pôsobiť kontroverzne. Roth 
totiž upozorňuje, že v určitom zmysle sa historické udalosti tvoria až v naratívnych 
historických dielach. Sú akoby konštrukty či produkty rozprávaní, a teda neexistujú 
vopred ako fixné, jasne ohraničené a inherentne zmysluplné prvky reality. Takýto 
pohľad si, samozrejme, vyžaduje aspoň krátky komentár.

Originálnosť takéhoto vnímania netreba podceniť, ale ani preceniť jeho radikál-
nosť. Roth určite netvrdí, že v realite nič neexistuje, že počas Francúzskej revolúcie 

1  „The event emerges as an event only because our interests call it into being; events so constituted do not 
embody some natural kind.“ (p. 21)

2  „… events to be explained, and the events used to explain it, turn out to be part and parcel of the narrative to 
which they belong. A narrative constructs both the explanans and the explanandum.“ (p. 14)
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či Slovenského národného povstania k ničomu nedošlo a že až historici tvoria mi-
nulú realitu. Nie. Podľa neho sa v realite niečo stalo. Avšak až záujem historikov 
chaos rôznorodých okolností a činov sformoval do podoby revolúcie či povstania. 
Až historici či iní ľudia sa začali o nejaké udalosti v nejakých obdobiach špeciálne 
zaujímať a dovolili si ich opísať tým či oným spôsobom. Čiže v takomto zmysle sú 
tieto udalosti produktom historických diel. Určite Roth netvrdí, že tu ide o tvorbu 
ex nihilo. Ide tu o konštitúciu udalosti ako udalosti toho či onoho druhu.

Ak na chvíľu akceptujeme takýto pohľad na vec, Roth nám ponúka zaujímavý 
návrh, ako porozumieť naratívnej historickej explanácii. Prečo vlastne naratívne vy-
svetľovanie funguje? Práve preto, že príbeh v historickom diele vysvetľovanú udalosť 
zároveň konštituuje aj vysvetľuje. Práve preto na nás pôsobí naratívne predstavenie 
diania tak „prirodzene“. Veď predsa príbeh o dianí koncom 18. storočia v určitých 
častiach Francúzska konštituuje Francúzsku revolúciu, a preto je ten príbeh, ktorý 
ju na jednej strane „vytvorí“, na druhej strane tak explanačne pôsobivý.

Oponent Rotha a zástanca tradičnejšieho prístupu by sa na vec pozrel inak. Vy-
svetľovaná udalosť – či už Francúzska revolúcia alebo Slovenské národné povstanie 
– tu jestvuje vopred ako hotová a fixná udalosť. Na takúto udalosť historik natra-
fí a následne čelí problému, ako ju vysvetliť. Vynára sa tak neľahká otázka. Ako 
je možné, že práve rozprávanie nám pomáha porozumieť tejto vopred existujúcej 
udalosti? Samozrejme, oponent Rotha dokáže nejakým spôsobom odpovedať, ale 
odpoveď je nutne komplikovaná a musí predpokladať nejakú sofistikovanú teóriu 
o tom, prečo má naratívna forma explanačnú silu. Rothova odpoveď je úspornejšia 
a elegantnejšia. Veď predsa vysvetľovaná udalosť nie je niečo od príbehu izolované, 
ale je to niečo v príbehu a príbehom konštituované. Práve preto je príbeh zároveň 
vhodným a organickým nositeľom vysvetlenia toho, čo konštituuje.

Roth nesporne ponúka zaujímavý, hoci pre niektorých ťažko prijateľný pohľad 
na historické vysvetlenie a celkovo na historikovu prácu. Domnievam sa, že jeho 
konštruktivistický, antirealistický či (v jeho terminológii) irealistický pohľad na 
konštitúciu udalostí ústi do elegantného riešenia problému naratívnej explanácie. 
Ak nastúpime do Rothovho rýchlika, prekvapivo rýchlo sa dostaneme do cieľovej 
stanice a dokážeme sa vysporiadať s úvodnou dilemou – ako je možné, že roz-
právania sa nám javia ako úspešní nositelia vysvetlenia, hoci povesť narácie nie je 
veľmi vedecká a skôr sa spája s umeleckou literatúrou. Asi najväčší otáznik sa však 
pre väčšinu čitateľov bude spájať so slovíčkom „ak“. Nastúpiť do jeho rýchlika totiž 
znamená akceptovať odvážny pohľad na to, čo a ako historici uchopujú.

Eugen Zeleňák


