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nesmie honorovať pozitívnu prácu, preto je treba znemožniť pri
rodzenú súčinnosť ľudákov s lidovcami, Slovákov s Čechmi. Strana 
vyhľadáva nespokojencov medzi prepustenými úradníkmi, organi
zuje neukojených učiteľov, poštárov a železničiarov, svoláva inva
lidov, pokúša sa o legionárov nie preto, aby im pomohla, ale 
preto, aby ich štvala a aby tajná Informačná katolícka kancelária, 
najnovšie na návrh Bélu Tuku biskupským sborom založená, vy
hlásiť mohla do cudziny nový príliv síl a bojovníkov proti nášmu 
štátu. Je anachronizmom hovoriť o Hlinkovej strane, Hlinka je  
nie vodcom, je  len agitátorom, ktorý musí svojmu voácovi po 
dávať písomné raporty. Nemá, on predprevratový Slovák, už ani 
vplyvu v spoločnosti novoslovákov, ani váhy a úcty. Vedenia ujal 
sa Maďar Dr Tuka Béla, tvrdý, methodický, vzdelaný odchovanec 
parížskeho „Inštitút Catholique“, bývalý policajný úradník a pro
fesor práva na Elizabetinej univerzite v Prešporku. Odtiaľ je  
premyslený systém opozície slovenskej, je j  organizácia a koncepcia.

K eď  položili sme za nadpis „Slovenská opozícia“, len k vôli 
úplnosti sluši pripomenúť inú opozíciu, ktorá užíva toho istého 
arzenálu frá z  a nenávistných slov ako strana ľudová. Je to opo
zícia evanjelického kňaza Martina Rázusa a spoločníkov, ktorý 
však prichádza do veľkej koncepcie slovenskej opozície nevdojak.

*.

VÁCLAV CHALOUPECKÝ:

Staré Slovensko.
Kmeňová území.*)]

Podrobným zkoumáním o historičkám rázu zemé, kterou nyní 
jmenujeme Slovenskem a zejména o její podobé pred počátkem ko- 
lonisace v stol. XIII. lze dospčti k  celkem dosti určité pŕedstavé o pú- 
vodní tvárnosti této krajiny. Byla to pomérné malá zemé, svým cel
kovým rázem podobná asi Moravé, s níž splývala nékdy i v politickou 
jednotu. Jednu i druhou zemi charakterisuje celková orientacs k jihu, 
k  Dunaji, který svým mohutným tokem, ale zejména svým bahnitým 
a lesnatým pásem podél vlastního ŕečišté tvoril vétším dilem prira
zenou a pak i etnografickou i politickou hranici jedné i druhé zeme. 
A  jako M oravu na západ zavíral pomezní les Česko-moravské Vyso
činy (také tento hvozd zustával dlouho neosídlení) a na severu vý
chodní výbéžky Sudet, tak  také staré Slovensko oddéleno bylo od 
východu podobnou mohutnou hradbou hor a lesu (co do rozsahu 
však ješté rozlehlejší!), na severu pak západními výbéžky Beskýd. 
Pŕedélem mezi obéma sesterskými zemémi bylo pohorí Nízkých a Bí- 
lých Karpat. A  jako geografickou a vétším dilem i historickou Mo

*) Dr Václav Chaloupecký, profesor dejín na Komcnského univerzite 
v Bratislave, vydá onedlho väčšiu vedeckú prácu „Staré Slovensko“, ktorej 
tu uverejňuejme X. kapitolu, Na knihu Už teraz našu verejnosť upozorňujeme
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ravu tvorilo a tvorí dosud obvodí Moravy a jejích prítoku, vesmés 
sméŕujících do basinu Dunaje, tak  i geografické a —  jak lze doká- 
zati — i historické Slovensko tvorí a tvoŕily úvaly velkých ŕek  slo
venských, tekoucích z lesnatého pomezí do Dunaje. Ŕeky moravské 
mají vétšinou smér jihovýchodní. Ŕeky slovenské tekou po výtce k ji- 
hozápadu. Údolí Moravy a údolí Váhu stýká se tém éŕ u Bratislavy.

Jako pak M orava nebyla od pradávna jednotná, nýbrž vznikla 
teprve sjednocením slovanských kmeňu, které postihujeme tu  ješté 
v dobé historické a jejichž svérázné zabarvení dochovalo se místy 
až dodnes (moravští Slováci, Hanáci, Holasici), tak bylo tomu i na 
Slovensku. Kmeny slovanské pri osídlení zemé držely se zpravidla 
pomérú pŕírodních, osídlivše krajiny, které už príroda vytvorila a pŕi- 
rozenými mezemi jako ochrannou hradbou uzavrela. Se zjevem tím 
setkáváme se všady ve starší dobé. Byly to zpravidla úvaly ŕek, 
v nichž našly jednotlivé kmeny svou vlast, a po stranách téchto 
úvalú zdvíhající se lesnatá rozvodí, stala se pak pŕirozenou hranici 
téchto primitivnííjh celku. Jako  na Moravé na pŕ. horní úval Mo
ravy (pozdéjší Olomoucko) zaujali Hanáci, a její dolní obvodí (po- 
zdéjší Bŕeclavsko) tuším vlastní M oravané (nyní Slováci zvaní), jako 
v Čechách na pŕ. v poŕíčí Mže sídlili Mžané, tak  mužeme už a priori 
souditi, že mohutné geografické pŕedély, které vytvorila príroda mezi 
údolími velkých ŕek  slovenských, byly podie všeho i hranicemi, které 
oddélovaly kmen od kmene. S tohoto hlediska méli bychom na Slo
vensku asi tri— čtyŕi velká území geografická: údolí Váhu, údolí Nitry, 
údolí Hronu a údolí Ipoly. Všecka .tato  údolí ústí do slovenské du
najské nížiny a sice tak, že vždy dvé a dvé spojují se v jedno.

Zachytiti toto kmeňové rozvrstvení zemé historicky je véc ne- 
snadná a obtížná. Nejen proto, že pro starší dobu našich déjin máme 
tak málo prameňu, ale i z toho duvodu, že historický vývoj zasáhl 
místy rušivé do tohoto plánu, vytýčeného prírodou, a také, že jedno
tlivé kmeny nezachovaly si vždy svá jména, jmenujíce se často podie 
pŕírodních znakú krajiny, v níž sídleli. Tak máme v Čechách na pŕ. 
Žatecko, jehož obyvatelé sluli Lúčané, kraji nékdy srbskému v Če
chách ŕíkalo se Pšovsko a jeho obyvatelum Pšované, jindy opét Mél- 
nicko, až po založení hradu Boleslavé stalo se z ného Boleslavsko. 
Slovanský kmen, sídlící pri horní Moravé, zval a zve se Hanáci, 
podie ŕíčky Hané, k terá krajem tím protéká a pozdéji stalo se z kraje 
toho Olomoucko. Púvodního jména kmene neznáme. Konečné snad 
nám ani o toto jméno tolik nejde, jako pravé o zjišténí fakta, že 
Morava povstala z nékolika kmeňových území, jímž všem, tak  jako 
i lidu, který je obýval, dostalo se pozdéji jména Moravanu. Púvodní 
a stará jména moravských kmeňu se nám nedochovala. Ale my vime, 
že kmeňové ti byli a že teprve pozdéji byli sjednoceni ve vétší celek, 
v dusledku toho potom pozvolné mizely nebo byly aspoň utlumeny 
i pŕirozené pŕedély, které puvodné jednotlivé tyto kraje délily. Avšak 
i po zcelení Moravy žijí pak ješté dá!e tyto geografické a kmeňové 
základy zemé a dlouho ješté po zcelení zachovávají své provinciálni 
zvláštnosti. Ješté v dobé, kdy M orava byla už Moravou, délí se zemé
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na provincie, které mély asi svúj historický základ a dlouho ješté po 
sjednocení zemé známe na Moravé Olomoucko, Bménsko, Bŕeclavsko, 
Znojemsko, které ješté v dobé, o níž máme už více historických zpráv, 
bývalý údély moravských knížat a stály sé základem správního 
rozdélení zemé jak církevního tak  politického.

Zjev zcela analogický mužeme sledovati i na Slovensku. I tu, 
jak se zdá, dosti záhy došlo k  centralisaci zemé, snad tím, když si 
kmeňová knížata nitranská podmanila kmeny sousední. O Nitransku 
jako zemi, zabírající území starého Slovenska, zachovalý se nám re- 
miniscence ješté z počátku stol. XIII. Nitranské knížectví, rozlo
žené mezi Hronem, Moravou a Dunajem znal ješté Anonymus, by t 
v jeho predstavách obrážely se nám už pouze nejasné zprávy pamét- 
níku, s nimiž pŕišel snad ve styk. A také v legendé o sv. Zoerardovi 
ze století XI. pŕipomíná se ješté „ t e r r i t o r i u m  N i t r i e “, k némuž 
nepochybné patril i Trenčín s údolím Váhu; podobné pak i v listiné 
z r. 1111, kde se mluví o clech v tomto území, píše se ješté cha
rakteristicky „de t o c i u s  N i t r i e  theloneis“ a k tomu počítá se 
i Pováži.

Naproti tomu v listiné biskupství pražského z r. 1086 doložená 
je zcela výslovné „ p r o v i n c i a ,  c u i  U u a g  n o m e n  e s t “. Na zá- 
kladé historických zkoumání o pomezních hvozdech a strategických 
zaŕízeních na obranu zemé, možno s pravdépodobností dosti určitou 
souditi, osídlená část údolí Váhu končila se neďaleko nad Trenčinem, 
a že tudíž „provintia Uuag“ ležela od Trenčína na jih. Jak  daleko 
tu  sahala, nedá se určité povédéti. Zaujímala celé Pováži až k Du
naji, či pouze onu část, k terá se pak stala územím v XII. stol. 
vzniklé dioecese nitranské? Patrila k ní pouze stolice trenčínská, či 
také povážské části stolice nitranské a stolice bratislavské, pro niž 
možno vykombinovati staré jméno „provintia Poznan"?1) Aug. Sedlá- 
ček, prední znatel místopisu v Čechách, pri zjišfování jmen starých 
kmeňu a kmeňových území, užil ješté jiné methody, ačkoli —  jak 
sám praví —  velmi ošidné. Jm éna jednotlivých kmeňu zračí se po
die jeho mínéní často v názvech osad, po kmenech pojmenovaných.

Máme-li na Slovensku staré osady pojmenované Čechy, Če- 
chynce, Moravce, Krakovany, Sležany, jsou to nepochybné úlomky 
a  ostrúvky Čechu, Moravcu, Krakovanú, Slezanu, které se dostaly

*) Poukázal jsem na véc v článku K nejstarším déjinám Bratislavy 
v Sborníku f. f. bratislavské, roč. 1., str. 223 n. V listiné opatsví na Pan- 
nonské Hore domnéle z r. 1001, padélané však až koncern XII. stol. a také 
v uherských letopisech nékdy z XII. stol. (ovšem dochovaných až v red- 
akcích ze stolj XIV.), píše se o pomoci, kterou poskytli sv. Stépánovi vévo- 
dové Chúnt a Poznan. Jisto je, že pomoci té dostalo se mu ze slovenského 
Podunají a pamét o tom, jak v listiné, tak v letopise je celkem vérohodná, 
byt i nikoli presná. Byla podie všeho píizpúsobena pomérúm v stol. XII. Tu 
pak se mohlo snadno státí, že do textu, jenž byl kompilován v XII. stol. 
snad podie starší listiny, neb paméti z pňvodního „astantíbus ducibus de 
pago Poznano, Cuntio, Orzio“ nebo „de provintia Poznan, Chúnt et Orzii“ 
stalo se pouhé „Poznano, Cuntio, Orzio." Prvá dvé jména obráží se ve jmé- 
nech dvou starých hradu Poznané—Požoné a Chuntu—Hontu.
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sem, nejspíše jako váleční zajatci nékdy pred XII, stol. a byli tu  jako 
otrocké obyvatelstvo usazeni. (Je snad i charakteristické, že osady 
toho jména nájdeme po výtce pouze ve starém, historickém území, 
nikoli v území kolonisačním!) Ve jménech téch zachoval se nám 
ohlas geografických a kmeňových skupin, které bezpečné známe. Po
dobné asi vznikly i na Moravé osady, pro néž zachovala se místní 
jména jako Uhŕice, Uherce, Uhŕínov, Uhnnovice. Najdeme-li na Mo
ravé nékolikráte místní jméno V á ž a n y ,  doložené už k  r. 1167,1) 
mužeme podie analógií výše naznačených souditi, že Vážané bylí 
obyvatelé oné krajiny, kteŕou listina biskupství pražského jmenuje 
„provintia Uuag" a, že nejspíše jako váleční zajatci dostali se nékdy 
pred XII. stol. na Moravu a tu osazeni.2)

S Povážim sousedil úval Nitry. Obyvatelé tohoto území sluli 
vérojatné N i t r a n  é, tak  tudíž, jak se až dosud jmenují. Pŕímých do- 
kladú historických pfo „Nitrany“ nemáme.3) Ba nemáme ani spole- 
hlivých dokladu místopisných z kraju sousedních. Osada Nitra mimo 
Nitransko je pouze v Novohradé a v Heveši. Snad bychom mohli 
z toho usuzovati, že obé ty  osady vznikly osazením Nitranú v téchto 
krajích ješté pred pripojením Nitranska k  Uhersku.

Geograficky vyslovený útvar od údolí Nitry na východ je úval 
Hronu. A  tak  jako Váh a jeho údolí zabírala „provintia V ag“ a ú- 
dolí Nitry podie všého „provintia N itra", tak  podie nékterých známek 
mužeme souditi, že celé údolí Hronu zabírala „ p r o v i n t i a  G r a n “. 
Pŕímých dokladu není. Území starého Slovenska krylo se celkem 
s diecesí ostrihomskou a sahalo tudíž pH Ostrihomu i na jižní breh 
Dunaje. Častéji se mužeme setkati v starší dobé se zjevem, celkem 
pochopitelným, že jméno hlavního hradu a jméno provincie nebo 
kmeňového území bývají v jisté souvislosti, tak  totiž, že bud  hrad 
dostává jméno po kmeňu (na pŕ. Dúdlebi —  Doudleby; Déčané — 
Déčín; Netolici —  Netolice) anebo obrácené, že podie hradu jmenuje

*) V listine kláštera litomyšlského domnéle z r. 1167, padélané v XII. 
stol., se píše: Dux Otto dedit in Moravia tres vijlas: Pametice (Pamétice), 
W asan (Vážany, okr. Boskovice) et Richonice (Ŕíhovice). Podobné mezi 
statky kláštera Velehradského pŕipomíná se r. 1228 osada „ W a s s a n “ a r. 1221 
v listinč velehradské mezi svédky „Paulik de Wasan“. Na Moravé jsou cel
kem šestery Vážany: na Vyškovsku, u Kroméŕíže, u Hradišté, u Boskovic.

a) Provincia značí častéji území kmene. Srv. na pŕ. „comes ex pro
vincia Sclavorum, que Psow antiquitus nuncupabatur, (P e ka r ,  Nejst. kronika 
česká, str. 138), Ľudmila, filia comitis Sclaviborii de provincia Melnicensi“ 
(Život Sv. Ľudmily Pram.)

8) Viching jmenuje se r. 880 „episcopus s. ecclesis Nitrensis“. V Con- 
versio Bagvar. et Carant. c. XI. píše se o Prívinovi, že arcibiskup pasovský „in 
sua proprietate loco vocato Nitrava“ posvétil kostel. V legende sv, Zoerarda 
z 2. pol. XI. stol. píše se „in ciuitate Nitria“, „in Nitriensi territorio“. V li- 
stiné opatstvf zuberského z r. 1111 „de tocius Nitrie theloneis", „comes ci- 
vitatis Nitrie‘‘. v listiné z r. 1113 píše se „cum tota provincia (sc. Nitra)". 
( F e j é r p a t a k y  1. c. 42—43) atd. V Novohradé je osada Nitra v okresu lu- 
čeneckém. Na púvod jejiho obyvatelstva z Nitry mohlo by ukazovati i to, že 
pri osadé je dvorec Dolní a Horní Zobor. — Nitra v Heveši leží na úpätí 
Matry v okresu Gyôngyds-Pata.
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se kraj a potom podie ného i jeho obyvatelé (Nitra ŕeka, podie ní 
pojmenován hrad a pak kraj; podobné Trenčín atd.). S taré jm éna 
Ostrihomu je „ G r a n “. Zachovalo se dosud jako némecké jméno 
hradu a mésta. Není ovšem pochybnosti o tom, že druhé jméno O stri
hom má (nebo dokonce první a puvodní jméno) a je v pŕímé sou- 
vislosti s jménem ŕeky Hronu, která sa nedaleko vlévá do Dunaje. 
Nicméné zdá se, že jméno hradu Granu nenaznačuje pouze vztah  
k  ústí Hronu, ale i k  celému údolí této ŕeky. Ba, zdá se, že hrad 
Gran byl právč hradem, který strehl vstup do Pohroní touto z nej- 
význačnéjších z bran dunajských a že proto dostal své dvojí jméno r 
Gran — Ostrihom.1) Ostrihom byl snad nékdy nejduležitéjším hradem  
Pohroní, tak  asi jako Bratislava, ležící pri druhém z nejdúležitéjších 
pŕechodú dunajských, byla pŕedním hradem Pováži. Ostatné Gran —  
Ostrihom zachoval si s Pohroním a vubec s krajem na sever Dunaje 
trvalou souvislost práve tím, že dioecese ostrihomská méla své území 
v téchto krajích. Staré Slovensko patrilo církevní správou k Ostri
homu. A  naopak: Ostrihom patril k starému Slovensku, jehož Po
hroní bylo pouze částí. Nová strediska nevznikají rázem. Ostrihom 
byl podie všeho stŕediskem Pohroní už dávno pred tím, než se sta l 
„kathedrálním “ sídlem dioecese ostrihomské a potom i církevní „me- 
tropolí“ Uher. Je-li tato úvaha správná, pak  Pohroní sahalo až p a  
Gran-Ostŕihom a bylo snad i osídleno zvláštním kmenem.

Už v listiné opatství sv. Benedikta nad Hronem z r. 1075 pŕi- 
pomíná se „villa, que vocatur P a g r a n "  a stejné v listiné téhož k lá- 
štefa z r. 1209 („pŕedium Pagran“), jakož i v listiné opatství Zuber- 
ského z r. 1113 („villa Pogran“) a potom častéji. Jsou to Pograníce 
či novéjším zpfisobem psaní P o h r o n i e  e, osada, ležící na východním 
upätí zubrické hory, nedaleko Nitry, ale velmi vzdálená Hronu.2) 
Téžko rozhodnouti, zda teprve opat sv. Benedikta nad Hronem pŕi- 
vedl a usídlil tu tyto „Pohŕonce“, či zda se tak  stalo už dŕíve pred 
založením kláštera. Nicméné z dokladu toho múžeme s dosti bez
pečnou pravdépodobností souditi, že obyvatelé Pohroní jmenovali se 
už v XI. stol. Pohronci.

Z krajň starého Slovenska zbývá ješté H o n t  v údolí Ipoly. 
Jakousi vzpomínku na Hont, jako na zvláštni provincii, našli jsme 
už v paméti o t. f. vzpouŕe šumoďské, kde k  r. 998  pripomína se 
„vévoda Chúnt“. Tušíme, že jeho ,,vévodství“ bylo vérojatné v Honté, 
který býval nékdy skutečné velikou pohraniční provincií, sahající 
hluboko do pomezných hvozdú na východ i na sever. Rozsáhlost 
Hontu patm a je i z toho, že patril k nemu i Malohont, že jeho území

*) Snad není treba vysvétlovati, že maďarské jméno Ostrihomu „Eszter- 
gom‘‘ vzniklo z korene sterg-(stŕehu). Učinil to ostatné dobre už jazykozpytec 
J. š  k u l t  é t y  v Slov. Pohľ. roč. XXV. (1914), str. 195.

*} Pohronice, maď. Pográny v stolici nitranské, okr. Nitra jsou od této  
vzdáleny asi 7 km. Od kláštera sv. Benedikta nad Hronem jsou víc než 20 
km. O zboží to délily se opatství sv. Benedikta nad Hronem a zuberský 
klášter. R. 1340 píipomíná se „Nicolaus presbiter, capellanus noster (t. j. zu
berský) de P a g u r a n " ,  ale r. 1560: „Blasius plebanus de P o g r a n “.
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sahalo až ke hradu Bludnici pri Gortvé v Gemeru a, že v cirkevní 
správe Zvolen a Liptov pŕíslušely k Hontu; vérojatné pak i kraje 
mezi témito pohraničními okresy ležící, totiž Novohrad. Územím ne- 
obyčejné rozsáhlý komitét zvolenský, vzniklý na pomezí Hontu, a jak 
se zdá, z jeho téla, a veliké arcijáhenství honfanské, zaujímající pri
bližné stejné území, jsou útvary velikostí i lokálné korespondující. 
To, mimo poukaz na geografickou ucelenost, bylo by asi vše, co 
možno uvésti pro existenci zvláštního kmeňového území, néjaké nikde 
v starších pramenech určité nedosvédčené „ p r o v i n c i e  h o n ť a n -  
s k é", zaujímající úval ŕeky Ipoly a východní pomezí Slovenska. 
Ovšem, že komitét honfanský, jakož i arcijáhenství honfanské patrí 
k nejstarším na Slovensku. O tom však na jiném místé.

Tyto domnénky a dohady o pŕirozených útvarech geografických, 
jakožto územích kmeňových, docházejí pak aspoň částečné potvrzení 
ve zprávách o stolicích, pri nichž se konaly t. ŕ. soudy boží, které 
nás rovnéž vedou k dávným kmeňovým okrskúm soudním vyššího 
významu, jež mají svúj puvod už v dobé pŕedkŕesťanské. Kŕesťanství 
ve svých počátcích neznamená naprostou zmenu pomérú; kŕesfanství 
nahradilo pouze kult starých pohanských božstev kultem boha kŕe- 
sfanského. Jinak však bylo nuceno pŕejmouti všecky funkce nábožen
ského života pohanského, jak byl srostl dlouhým vývojem s tehdejším 
životem právním a sociálním. A  jako pohanští knéží a žreci byli pouze 
orgány bohoslužby národní a štátni, tak  po zavedení kresťanského 
kultu byli nuceni î  knéží kŕestanští pŕejmouti jejich funkce a místo 
v životé národním a sociálním. Naznačuje to už samé jméno „knéz", 
jež je totožné se jménem vladaŕe, „kníže“ a které bylo pŕejato do 
macfarštiny ve významu soudce, A jako druhdy knéží pohanští asisto
vali pri schúzích a poradách kmeňových celku a zejména pri soudech 
tak bylo tomu i v prvých dobách kresťanských. Zejména pak prí
slušnosť jistých okrsku k starším náboženským strediskám, „stolicím“, 
zavedením nového kultu se nezménila. Staré tradice a základy správ- 
ního rozdélení zeme žijí pak  dlouho ješté ve stŕedovéku.

Zprávy o starých ordáliích potvrzují nám nepochybné, že místa, 
kde se tyto „pohanské soudy“1) konávaly, nejsou ničím jiným, než 
kresťanským pokračováním soudní činnosti kmeňových soudních stredísk, 
kde pomoci božstev hlavního kmene a pomoci starodávných čar 
a kouzel (k takovým patril i soud žhavého železa!) nalézána byla 
„pravda" a právo v téch pŕípadech, kde dúmysl soudcu souditi ne-

*) Ješté Š t l t n ý  je si védom této souvislosti kŕesfanství s pohanslvím. 
Píše: „Coj' pak zlého v našich hŕiešných zemských práviech, ještoj' ješte 
v nich m n o h o  p o h a n s k é h o  o b y č e j e !  a kakž koli nékterého jest polep- 
šeno za ctného arcibiskupa Arnušta, jako onoho, ješto sú boha pokúšeli, po 
nékterých žalobách na vodu mecíc, aby voda ukázala, jest-li vinen nebo ne- 
nie; po nékterých pak horúcie železo z ohné vynmúc, dávali v holé ruce 
a druhdy i nevinnému, aby tak ukázal svú nevinnú.“ Tím Štítny pŕímo ozna
čuje „soudy boží“ za zbytek pohanských tradic národních, které z právního 
konservatismu a formalísmu zachovalý se a zachovávaly i v dobách kre
sťanských.
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dovedl nebo aspoň zjevné souditi nechtél. V obŕadech, jež byly ko
naný pH téchto soudech, jak se nám zachovalý v t. í. Regestru V a- 
fadínském z počátku XIII. století, ovšém již dávno proniklých k re 
sťanskou ideologií a kresťanským zaklínáním, pŕece jen nájdeme ješté 
zmĺnky o „lstivosti daemonú“ a „bylinách dábelských“, které pomoci 
žhavého železa a pomoci ruzných knéžských zaŕíkání mají býti od- 
stranény, „aby nad spravedlnosti nevládla nepravosť a lež a lstivost 
pokorila se vždy pravdč‘*.

Starou součásti kmeňového hradu bylo i obétištč a soudní sto
lice. J e  dosti pravdépodobné, že obojí bylo už v jakési svätyni. 
Kŕesťanství zamčnilo pouze pohanské idoly za kresťanského boha 
a pohanské knčží nahradilo knčžimi kresťanskými. Ale jinak kresťan
ské kostelíky zustaly dále částí hradu a součásti sociálního i poli
tického života a nedílnou složkou starého soudního ŕízení. Z km e
ňových území, patŕících ke hradu, jenž byl jakýmsi ústredím nábo
ženské, politické, vojenské a zejména soudní správy, stály se hradské 
faxy, neb jak se v nemecké literatúre zpravidla píše, velkofary. Jejich 
hranice shodují se s hranicemi starých komitátu a to tak, že jména 
„parochia“ nebo „comitatus" užívá se vňbec v stejném smyslu. Jestli 
kde shoda mezi politickým a církevním rozdélením zemč je tém éf 
úplná, je to právé na Slovensku.

Toto byly asi historické základy, o néž oprela se potom orga- 
nisace správy církevní v prvých dobách kresťanských, a podobné 
i  organisace správy politické a soudní za s v. Štépána a jeho ná- 
stupcú.

Z výkladu výše podaného vysvitá už jistá souvislost mezi 
správni oŕganisací zemé (možno-li tak  ŕíci) z doby pŕedkŕesťanské 
a  mezi správními zaŕizenimi, jak se nám zachovalý v památkách 
prvých století kresťanských z našich zemí, zejména pak mezi nábo
ženským a soudním zŕízením doby pohanské a náboženským a soud- 
ním zŕízením století XI. a XII. K „stolicím“, kde se konaly nékdy 
pohanské ordalie, pŕíslušela pŕirozené jistá území, z nichž obyvatelstvo, 
a ť už ze zvyku neb z pŕinucení, chodilo na hrad k stolici, aby mu 
tu  byla nalezena „pravda" a aby tu  rozhodnuto bylo konečné o jeho 
právu. To zustalo pak i v prvých dobách kresťanských. Jenom autorita 
božstvi se zménila.

Zústáváme pouze na pochybách, zda známe všecka tato místa 
„soudu božích".1) Neboť se všeobecným pŕerodem, který nastal po- 
čátkem XHI. stol., kdy do zemč vnikají ze západu noví lidé a nové 
soudní rády, kdy vznikají na modeméjších už principech založené 
soudy méstské a kdy také zemské právo se laicinuje a odlučuje od 
téchto starých prežitku, zanikají i zprávy o soudech božích a jejich 
významu.

')  Významu „soud boží“ uživá už K o s m a s, když parafrasuje dekreta 
Bŕetislavova: „datur eis iudicium dei . . . Sirailiter et de his, qui . . . ignito 
ferro siue adiurata aqua . . . examinentur. A také asi slovenské boženík ve 
významu soudce, pozdéji konšel, je dávného snad už pohanského púvodu. 
Slovo je doloženo v listinách žilinských z konce XIV. stol.
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Ale snad pŕece v čemsi zachovala se upomínka na tyto dávné 
soudy boží? Mám ria mysli význam slova „stolice“, k terá  na Sloven
sku zústala spjata jednak s pojmem stolice soudní, tak  jako jinde 
v slovanských krajích, jednak nabylo významu zvláštního, totiž území 
k této stolici príslušejícího. Stolice byly púvodné vétšími územními 
celky, jež kryjí se zpravidla s pojmem „provincia“ a „parrochia castri“ 
a vznikají z nich nej en dávné „hradské farnosti“ v prvých dobách 
kresfanství, nýbrž jsou i základem pozdčjšího rozdélení dioecesí na 
archidiakonáty a na soudní komitáty neboli stolice, tudíž starým zá
kladem, na nčmž se vyvíjelo i politické rozdélení zemč. „Stolice“ 
byly snad púvodné kmeňová území, kde se konávala významnéjší 
shromáždční svobodných obyvatel kraje a kde se konaly i soudy, 
zejména soudy boží, Mimodék vzpomínáme charakteristckého vypra- 
vování Kozmova k  r. 1004 o místč jakémsi vyvýšeném uprostred 
hradu Prahy, kterému fíkalo se „žiži“, pri némž se konávala nejvý- 
znamnéjší shromáždční Čechú a kde nastolována bývala česká knížata. 
Zda i v Praze pŕí stolci knížecím, fečeném „žiži", konávaly se nékdy 
soudy „železem svétle rozeženým“ (ordalie odstranény byly v Čechách 
až za Karla IV.), kronikár náš nepoznamenal.

Jisto je tudíž, že soudním místúm vyššího charakteru na Slo
vensku ŕíkalo se stolice a že vyšší soudnictví v starší dobé spjato 
je nerozlučné s pojmem soudú božích;1) dále, že také územím, pŕí- 
slušejícím k  témto vyšším soudúm, ŕíkalo se stolice. Jméno prešlo 
pak i na vyšší tribunál svetský,2) jemuž se od XIII. stol. rovnéž po

T) V dekretech krále Ladislava Sv. pŕichází termín „po r t  a r  e i u d i -  
c i u m“ nebo „ p r o b a r e  iudicio“; jsou to vesmés véty ekliptické, znamena- 
jící „ferri iudicium portare“, „ad iudicium ferri candentis ire“, „ad praudam 
ire“, „ad examen ferri candentis mitere“ a pod. Srv. R e g. V a r a  d. Pri ob
radu samém asistoval archipresbiter a ptal se obvinéného, dŕíve než prijal 
žhavé železo („ferrum ignitum“) : „Mundus es?“ Proto obvyklé rčení „se 
iudicio expurgare“.

2) Také v Čechách, kde místo „stolíc“ vyvinuly se kraje a „popravy, 
podrželo slovo stolice smysl a význam vyšiho soudního tribunálu. Š t í t n ý  
píše charakteristicky: „Tretí kuor . . . throni slovú> jako by česky ŕekl: 
S t o l i c e ,  na níž sám král sedá, když súdi. Nejvyšší tribunál slove mu „s t  o- 
l i c e  b o ž i e “ a napomína jak žíti, abychom, když v súdný den pred s t o 
l i c i  toho mocného súdce prijdem . nie nazi, ale odieni se ukázali“. Štítný 
.je pŕesvédčen, že velikou odplatu vezmou v nebesích praví soudci, „v nichž 
jest buoh jako svú s t o l i c i  ustavil, s niež súdi všecky véci“. V stejném 
smyslu píše se pak v prekladu Žalmú z konce XIV. stol. o „ s t o l i c i  ne -  
s p r a v e d 1 n o s t i“, „právo a súd popravenie s t o l i c e  jeho“. Podobné 
v knihách o sv. Jeronymovi z konce XIV. stol., že „dušie. . .  Ťheodonyova , . .  
byla jest pŕied s t o l i c i  k r á l e v u  pŕinešena, ano ji mnoho zlých duchov 
pŕineslo . . . ji ustavnie viniece“. (O sv. Jeronymovi knihy troje, Patera.) Z do
kladu uvedených je patrné, že slovo stolice podrželo svúj púvodní smysl 
a význam i mimo Slovensko a mimo Uhry a, že .stolice“ není nejaká zvláštni 
instituce uherská, která se v Uhrách a na uherské pudé v XIII: stol. vyvinula, 
nýbrž že stolice ve smyslu vyšší neb nejvyšší soud, je slovo a pojem všeslo
vanský, možná že už praslovanský, ba snad i všeevropský (Srv. Richterstuhl!) 
Na Slovensku nabylo či podrželo slovo stolice význam a smysl territoria, 
k vyššímu soudu náležejícího.
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čalo po starém zpusobu rikati „sedes iudiciaria" (zkrácené „sedria“), 
stolice.1)

Na území starého Slovenska máme bezpečné dosvédčena tri 
taková místa, kde se konaly soudy boží, totiž v Ostrihomu,2) v Nitre 
a  Bratislavé.3) Poloha téchto míst odpovídá tŕem nejvýznamnéjším 
útvarňm geografickým: Ostrihom jako hlavní hrad Pohroní, Nitra,, 
prední hrad v úvalu Nitry a Bratislava jako nejvýznamnéjší hrad Po
váži. A  není pri tom jisté bez významu, že všecka jmenovaná tri 
místa stala se i v dobé kresťanské nevýznamnéjšími centry nábožen
ského kultu kresťanského, Nitra sídlem biskupství už za doby ríše 
velkomorbvské a potom znovu počátkem století XII., Ostrihom stolici 
dioecese založené sv. Štépánem a  Bratislava proboštstvím.

Podie citovaného dekretu Kolomanova z r. 1100 nesmély se  
soudy boží konati pri kterémkoli kostele, nýbrž pouze pri stolicích 
biskupských, pH vétších proboštstvích a  v B r a t i s l a v é  a N i t r e .  
Byla tudíž tato íunkce vyhrazena pouze duležitéjším a vyznamnéjším 
strediskám kresťanským, která vérojatné svoji vyvýšenost a význam- 
nost zdedila už z doby predkŕesťanské, a právé proto, že byla už 
kdysi stfediskem náboženského kultu, podržela tento svúj význam 
i v dobé kresťanské, Dále plyne z téhož dekretu, že takových vý
značných církevních míst na Slovensku od počátku XII. stol. nebylo 
více než právé ona tri výše jmenovaná. D ekret Kolomanuv má však

*) Samo jméno je po slovenskú doloženo až v dokumentech ze XVI. 
stol. a doby následujícf. Ale nejspíše nevznikl slovenský termín z latinského, 
nýbrž obrácené latinský ze slovenského. Srv. na pŕ. M i r a  č u l a  s. A d a l -  
b e r t i z XIII. stol. ale na starších pramenech založená, kde se čte o činnosti 
Vojtéchové v Uhrách: „Accidit eum pervenire ad ločum (t. j. do Ostrihomu), 
ubi s e d e s  est principalis totius regionis. Erat autem yoolum quoddam ce- 
lebre pre ceteris e x  q u o  d e m o n e s  f r e q u e n t e r  d a r e  m a n i f e s t e  
r e s p o n s a  s o l e b a n t .  Hac igitur causa t u r b e  v i c i n a r u m  urbium . . . 
c o n v e n i e b a n t . “ S tím treba srovnati i príkaz krále Kolomana z r. cca 
1100 „judicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisí in s e d e  
episcopali, t. j. pri s t o l i c í c h  biskupských. Že v Ostrihomu byla stolice 
soudú božích, bude ukázáno níže. V sousední dioecesi vesprimské nekonaly 
se však soudy boží pri sídle biskupském, nýbrž ve S t o l i č n é m  B é 1 e -  
h r a d e ,  kde také nastolováni bývali uberští králové. — O účastenství církve 
pri soudech významné svedčí zpráva Kosmova v dekretech Bŕetislavových 
z r. 1039, podie které archipresbiter byl povinen udávati „comiti illius civi- 
talis“ jména téch, kteŕí dopustili se mužebojství, aby pak dotázáni byli „že- 
lezem svetle rozeženým neb vodou zažehnanou“. Stejné bylo tomu v Uhrách, 
jak je patrné z dekretú Kolomanových.

2) Když totiž v letech 1105—16 došlo ke sporu mezi opatsvím na Pan- 
nonské Hore a išpanem nitranským o zboží v šale n/Váhem, Gervasius, biskup 
nitranský „in Strigonium . . . iudicium ferri indivavit, ut Dominius iustus et 
immunis iudex iustis iustitiam ostenderet, adversariosque sancte domus offen- 
deret". Že Ostrihom byl stolici, pri níž konány soudy boží, patrno i z po
známky následující.

3) V dekretech krále Kolomana z r. cca. 1100 se píše: „Judicium ferri
et aque in aliqua ecclesia íieri interdicimus, nisi in  s e d e  e p i s c o l a p i
(t. j. v Otŕihomu) et maioribus preposituris nec non P o s o n i i  e t  N i t r í e .
Byly tudíž Bratislava a Nitra místem soudú božích ješté pfed založením bi
skupství v Nitre a proboštství v Bratislavé.
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tendenci omezujíci a restringující. Jeho smysl je, že pro budoucnost 
nemaj! se ordalíe konati pH kterémkoli kostele, t. j. pri ktéfékoli fare 
hradní, nýbrž toliko pri stolici biskupské (v Ostrihomu), v Bratislavé 
a v Nitre, jakož dále pri vétších pŕoboštstvích. Ale počátkem stol. 
XII. na Slovensku vúbec proboštství nebylo. Z nejstarších proboštství 
byla pravé Bratislava (tu však sám smysl slov dekretu naznačuje, 
že v té dobé v Bratislavé proboštsví ješté nebylo!) Nitra, kde pro
boštství založeno bylo teprve r. 1158 a Bzovík v Hontu, kde k za
ložení proboštství došlo teprve za nástupce Kolomanova Štépána II. 
Tímto založením dostalo se čtvrtému geografickému útvaru sloven
skému, Hontu, významného náboženského strediska. Byly-li tam  však 
konány soudy boží, není zpráv.1) Tím ovšem nevylučuje se možnost, 
že až do vydání statut Kolomanových nekonaly se na Slovensku 
soudy boží i jinde. Ba celkový ráz soudnictví starší doby, pH némž 
orgánúm orgánúm církevním pŕíslušela duležitá úloha, naznačuje ne- 
pŕímo, že soudy boží se konávaly snad pH každé hradské fare a že 
tudíž vlastné každý hradský kostel, každá velkofara byla stolici. Pak  
stává se nám i pochopitelným, proč p ú v o d n é hradské fary kryly 
se se starými komitáty, proč pak i pozdéji v terminológii stolice =  
komitát =  parrochía castŕi =  archidiaconatus =  sedes iudiciaria. Z to- 
hoto poznatku neplyne však pŕece jen, že všecky „stolice“ byly 
nékdy skutečné kmeňovými stolicemi a stály se jimi, že mély stejný 
význam jako tH — čtyfi stará strediska kmeňová. O tato  kmeňová 
území oprela se pak i první organisace církevní a politická; tuším e 
proto, že i pozdéjších útvarech církevní správy a v útvarech správy 
verejné nájdeme toho stopy,

Štefan Janšák:

O literárnej činnosti studentstva.*)
L

MOTTO: V popredí každého ideového hnutia musí íst lite- 
teratúra. Umelecký inštinkt pochopí najsámprv 
hybné sily svojej doby, umelec je predbojníkom 
každej veľkej idey. Nie je to teda náhoda, že 
i v slovenskom studentstve je literatúra tou, ktorá 
sa najviac vyvíja, kde badať najviac vrenia, ne

1) V nejbližším sousedství Bzovíku ležící Krupina stala se v stol. XIII. 
odvolacím soudem pro celou radu mést slovenských, kterým pak její „bože- 
nfci“ (t. j. konšelé; slovo boženík je doloženo v textech žilinských z XV. 
stol.) nalézali právo. Není snad i v tom jakýsi zbytek staré tradice, jež poutá 
se k jistému kraji?

*) Hneď na začiatku mám malú prosbu k čitateľovi. Výmena názorov 
s mládežou zaviedla mňa tak ďaleko, že musím sa zmienit i o jej literárnej 
činnosti. Ja  som ovšem nie literárny kritik, posmeluje mňa však tá okolnosf, 
že mládež všade zdôrazňuje svoju snahu písať „širšej slovenskej verejnosti“. 
Som iba členom tejto verejnosti a ako taký chcem povedať svoje stanovisko. 
Prosím za láskavú shovievavosf, pokiaľ by sa moje stanovisko neshodovalo 
s prísnymi merítkami literárnej kritiky.


