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Predhovor

Vojenský historický ústav v Bratislave potrebu sprístupňovania slovacikálnych mili-
tárií napĺňa v rámci vedeckého projektu Pramene k vojenským dejinám Slovenska, 
ktorý sa ako jeden z piatich kľúčových a nosných smerov realizuje od roku 2007. 
Cieľom tohto projektu je postupné odstraňovanie de�citu v oblasti sprístupňovania 
prameňov, a tým zároveň zintenzívniť posun poznania slovenskej historiogra�e a ob-
zvlášť slovenskej vojenskej historickej vedy. 

V súlade so zaužívanými medzníkmi a etapami vojenských dejín Slovenska, kto-
ré našli odzrkadlenie v časovom vymedzení doteraz vydaných siedmich zväzkov Vo-
jenských dejín Slovenska, od roku 2010 postupne vychádzajú aj zväzky prameňov 
s viacerými časťami, a to v závislosti od chronológie, rozsahu či tematického zame-
rania príslušných dokumentov. 

Prvý až tretí zväzok pod názvom Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/1 
Od najstarších čias do konca 10. storočia (vydané 2010), Pramene k vojenským de-
jinám Slovenska I/2 1000 – 1387 (vydané 2011) a Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska I/3 1387 – 1526 (vydané 2013) mapujú obdobie staroveku a stredoveku. 
Ďalšie dva zväzky, čiže Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1 1526 – 1648 
(vydané 2015) a Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2 1648 – 1711 (vydané 
2017), sa v časovom oblúku takmer dvoch storočí venovali obdobiu včasného novo-
veku, čiže mimoriadne rušným a nepokojným udalostiam v pomoháčskej dobe, keď 
popri osmanskej expanzii a s ňou spojenými bojmi sa odohrávala v Európe tridsať-
ročná vojna a v uhorskej časti monarchie prepukali viaceré stavovské protihabsbur-
ské povstania, ktoré ukončilo uzavretie Satmárskeho mieru. Ďalší zväzok Pramene 
k vojenským dejinám Slovenska III/1 1711 – 1792 (vydaný 2019) sa zaoberá uda-
losťami a obdobím, ktoré sa v európskej i slovenskej historiogra�i zvykne označovať 
ako doba či storočie dynastických vojen. Editormi týchto chronologicky systémovo 
nadväzujúcich zväzkov boli Vladimír Segeš a Božena Šeďová.

Popri uvedených šiestich zväzkoch Vojenský historický ústav vydal roku 2016 
aj Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slo-
váci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918 (editori Peter Chorvát, 
Jana Zaťková, Miloslav Čaplovič), a roku 2014 Pramene k vojenským dejinám Slo-
venska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Sloven-
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ska v rokoch 1944 – 1945 (editor Jozef Bystrický). Zatiaľ posledným zväzkom tejto 
edície, vydaným v roku 2020, sú Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2 
Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914, ktorý 
edične pripravil Peter Chorvát.

Všetky doteraz vydané zväzky sa stretli s pozitívnym ohlasom tak v rezorte obra-
ny, ako aj v historickej obci, medzi vysokoškolskými študentmi a napokon i v radoch 
širšej čitateľskej verejnosti zaujímajúcej sa o vojenskú problematiku. Nepochybne 
k tomu prispela aj skutočnosť, že všetkých deväť zväzkov je online prístupných na 
webovej stránke www.vhu.sk.

Prezentovaný zväzok Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2 je vymedzený 
rokmi 1792 – 1847. Ide o obdobie, ktoré sa v historiogra�i rozčleňuje na francúzske 
revolučné vojny (1792 – 1802) a napoleonske či protifrancúzske vojny (1802 – 1815) 
a následne obdobie po Viedenskom kongrese, označované v európskych dejinách ako 
systém Svätej aliancie, ktorej zásadným medzníkom sa stal revolučný rok 1848.

Publikáciu sprevádza úvodný prehľad historického vývoja daného obdobia s dô-
razom na vojenskú minulosť Slovenska a Slovákov, ďalej nasleduje v chronologickom 
poradí súbor 50 dokumentov, z ktorých mnohé doposiaľ neboli publikované. Pri 
výbere dokumentov sme sa riadili nielen striktne vojenským hľadiskom, nemenej 
dôležitý bol aj aspekt vojensko-politický, štátnopolitický či geopolitický.

Do výberu sme zahrnuli širokú škálu prameňov, v ktorej sú zastúpené rôzne listy 
a korešpondencia, súdne písomnosti, novinové správy, piesne, vojenské normatívy 
a reglementy vrátane prísah, zákonné články, inštrukcie, súpisy a výkazy, a v nepo-
slednom rade aj viaceré dokumenty rozmanitého vojenského charakteru približujúce 
vojenskú každodennosť. Všetky tieto dokumenty autenticky zaznamenávajú zvy-
ky, mravy a vôbec život i konanie ľudí žijúcich vo vtedajšom Uhorskom kráľovstve 
(a teda aj na území dnešného Slovenska), ktoré ako súčasť habsburskej monarchie 
bolo vlasťou našich predkov. 

Čitatelia sa tak môžu bližšie zoznámiť s uhorskými a osobitne so slovenskými 
dejinami na základe primárnych dokumentov, čo je dôležité najmä preto, lebo his-
torické pramene a súdobé dokumenty uvádzajú samotného bádateľa a napokon aj 
čitateľa bezprostrednejšie do dejinnej skutočnosti. Konkrétnejšie a mnohostrannejšie 
mu približujú ducha doby, vtedajšie myslenie, cítenie a konanie, dobový spôsob vy-
jadrovania, vzťahy medzi ľuďmi, teda faktory, ktoré priamo či nepriamo re�ektujú 
celkovú spoločensko-ekonomickú situáciu, vzdelanosť a kultúru určitého prostredia 
a obdobia, no v neposlednom rade aj všednosť a nevšednosť každodenného života 
jednotlivca i rôznych spoločenských vrstiev vrátane vojakov. 

Špeci�ckým druhom dokumentu v novoveku sa stali už aj tlačené noviny, ktoré si 
získali veľkú obľubu vo verejnosti, keďže slovom a občas aj obrazom – v rámci stručné-
ho textu a výstižnej ilustrácie – prinášali informácie o aktuálnych udalostiach.
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V novovekom Uhorsku, ktoré sa stalo súčasťou habsburskej monarchie, sa v ce-
lospoločenskej úradnej funkcii a pre potreby mocenských zložiek či štátnej správy pou-
žívala spravidla stále ešte latinčina, no čoraz častejšie sa začala presadzovať aj nemčina, 
ktorá už od roku 1750 (v husárskych plukoch od roku 1754) bola veliacou rečou v ar-
máde. Popri latinčine a nemčine však do viacerých druhov písomností začala inten-
zívnejšie prenikať aj čeština, maďarčina a slovenčina. Do výberu sme zaradili viacero 
dokumentov písaných v súvekej slovenčine, ktoré ilustrujú vývoj kultúrnej slovenčiny 
v predspisovnom období. Sú významným svedectvom o živej reči ľudu, o vývoji slo-
venčiny a jej dialektov, ako aj počiatkov slovenskej vojenskej terminológie. 

Každý dokument – rovnako ako v predchádzajúcich zväzkoch našej edície – 
má názov a dátumové vročenie. Vstupný komentár, čiže perex, približuje okolnosti 
vzniku, obsahové súvislosti a význam dokumentu. Vlastný dokument je vybavený 
poznámkovým aparátom, osvetľujúcim najmä menej známe skutočnosti, respektí-
ve okolnosti či terminologické výrazy, ktoré bolo potrebné uviesť v záujme čo naj-
lepšieho objasnenia a pochopenia textu. V závere dokumentu sa uvádzajú príslušné 
bibliogra�cké údaje, čiže predovšetkým edície, preklady a literatúra, ako aj uloženie 
dokumentu. Špeci�ckým edičným problémom bol prepis mien, ktoré neraz aj v tom 
istom dokumente nemajú jednotnú ortogra�ckú podobu, takže nie vždy sa dá presne 
v slovenčine vyjadriť skutočná podoba príslušného priezviska.

Dôležitou súčasťou predkladaného zväzku je jednak stručný chronologický 
prehľad a jednak prehľady o panovníkoch štátnych útvarov relevantných z hľadis-
ka sledovaného obdobia dejín. Spolu so zoznamom pápežov a najvyšších uhorských 
svetských a cirkevných hodnostárov vo vymedzenom období novoveku majú slú-
žiť predovšetkým ako prosopogra�cká pomôcka pri vnímaní dejinných skutočností 
publikovaných dokumentov v širších časových i priestorových súvislostiach. Žiaľ, 
z priestorových dôvodov sme nemohli do predkladaného zväzku zaradiť mapové 
a obrázkové prílohy. Aspoň niekoľko, zväčša súvekých ilustrácií sme zaradili k tex-
tom dokumentov. 

Na tomto mieste chceme vysloviť poďakovanie recenzentom Mgr. Diane Du-
choňovej, PhD., vedúcej oddelenia novovekých dejín Historického ústavu SAV, Dr. 
h. c. prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD., rektorovi Prešovskej univerzity, ako aj 
PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc., vedeckej pracovníčke oddelenia novovekých dejín 
Historického ústavu SAV. Cennými radami obsahového či terminologického cha-
rakteru nám bol nápomocný PhDr. Viliam Čičaj, CSc., vedúci vedecký pracovník 
Historického ústavu SAV v Bratislave, ako aj PhDr. Igor Graus, PhD., riaditeľ Štát-
neho archívu v Banskej Bystrici, ktorého v roku 2020 nečakaná a neúprosná smrť 
v rozkvete jeho tvorivých síl vytrhla z našich radov. 

Osobitne je potrebné oceniť a poďakovať, že do tohto zväzku nezištne prispeli či 
už prekladmi alebo edičným spracovaním viacerých zaujímavých a doteraz nepub-
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likovaných dokumentov doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. z Fakulty humanitných vied 
Žilinskej univerzity a Mgr. Miroslav Nemec, PhD. z Liptovského múzea – Národo-
pisného múzea v Liptovskom Hrádku.
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V reťazci koaličných vojen (1792 – 1815)

Veľká francúzska revolúcia, ktorá vypukla 14. júla 1789 útokom parížskeho ľudu 
na Bastilu, sa stala začiatkom novej dejinnej epochy. Revolúcia pretrhala poddanské 
putá a umožnila zrod rovnoprávneho občana. Súčasne tak de�nitívne vyvrátila kore-
ne starého prežitého feudálneho režimu a umožnila nástup nových, kapitalistických 
vzťahov. Pod jej vplyvom sa začali triasť i rúcať tróny, menila sa politická tvár a mapa 
Európy, ale aj hynuli státisíce ľudí na bojiskách. 

V rokoch 1792 – 1815 sa v Európe a čiastočne i v zámorí odohrávali rozsiahle 
vojnové kon�ikty, ktoré sa označujú ako koaličné vojny. Ich hlavnými protagonis-
tami boli vtedajšie európske mocnosti Francúzsko, habsburská monarchia, Veľká 
Británia, Rusko a ich spojenci.

V historiogra�i sa rozčleňujú na francúzske revolučné vojny (1792 – 1802) a na-
poleonské či protifrancúzske vojny (1802 – 1815). Kým francúzske revolučné vojny 
mali spravidla obranný charakter, v prípade vojen vedených Napoleonom išlo o ag-
resívne a koloniálne vojny s cieľom nastolenia francúzskej mocenskej nadvlády, ako 
aj teritoriálnych ziskov. 

V pohnutých rokoch 1792 – 1815 armáda habsburskej monarchie bojovala v pia-
tich koaličných vojnách proti Francúzsku a v jednej vojne ako francúzsky spojenec 
proti Rusku. Vojnové účinkovanie habsburskej monarchie nebolo veľmi úspešné. 
Ani osobná obetavosť či najvyššia obeta státisícov vojakov, medzi ktorými boli aj 
mnohí Slováci, nezabránila tomu, že habsburská armáda prehrávala väčšinu bitiek 
a monarchia všetky vojny s výnimkou poslednej vojny proti napoleonskému Fran-
cúzsku. Z tej vyšlo Rakúske cisárstvo víťazne, čo mu umožnilo naďalej zostať medzi 
veľmocami, ktoré sa roku 1815 združili v Svätej aliancii. 

Pri nástupe vlády Leopolda II. roku 1790 mala habsburská armáda okolo 300 000 
mužov. V habsburskej armáde bolo vtedy 356 generálov – 13 poľných maršalov, 13 
generálov jazdectva, 18 generálov poľných zbrojmajstrov, 79 poľných podmaršalov 
a 233 generálmajorov.

Prípravy na potlačenie francúzskej revolúcie sa prejavili v zvyšovaní početného stavu 
habsburskej armády. Počet peších plukov vzrástol na 63, kyrysníckych na 12. Súčasne sa 
navýšil aj počet plukov ostatných druhov jazdectva. Jazdectvo malo celkove 42 plukov. 
Muži z Uhorska, a teda aj zo Slovenska, slúžili v 11 peších a 9 husárskych plukoch.

Prvá koaličná vojna

Revolučné udalosti vo Francúzsku sledoval viedenský dvor s obavami i nevôľou, no 
nestali sa dôvodom na priamu intervenciu. Po nástupe Františka II. na habsburský 
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trón roku 1792 sa však protifrancúzsky kurz zvýraznil. Francúzsky kráľ Ľudovít 
XVI. pod tlakom zákonodarného zhromaždenia vypovedal 20. apríla 1792 vojnu 
habsburskej monarchii. Na jej stranu sa hneď pridalo Prusko a neskôr väčšina eu-
rópskych štátov, takže v prvej koaličnej vojne bojovalo Francúzsko úplne osamotené. 

Ofenzíva francúzskeho generála Charlesa-Françoisa du Périer Dumourieza 
sa zrútila hneď na začiatku a už koncom júla 1792 prekročili habsburské a pruské 
vojská hranice Francúzska. V krajne napätej situácii sa vyhrotila aj situácia v Pa-
ríži. V auguste detronizovali a neskôr (21. januára 1793) popravili Ľudovíta XVI. 
a 21. septembra 1792 vyhlásili Francúzsko za republiku. Na základe výzvy „Vlasť 
v nebezpečenstve“ sa rýchlo sformovala revolučná francúzska armáda, a to z radov 
dobrovoľníkov, príslušníkov Národnej gardy a časti starej armády. Po víťaznej bitke 
pri Valme 20. septembra 1792 sa jej podarilo vytlačiť habsburské a pruské vojsko 
zo severného Francúzska. Vďaka použitiu novej taktiky kolón a rozptýlených strel-
cov proti nepriateľskej lineárnej bojovej zostave Francúzi v novembri 1792 zvíťazili 
v bitke pri Jemappese v Habsburskom (Rakúskom) Nizozemsku (dnešné Belgicko) 
a otvorili si cestu do Valónska, Flámska a Porýnia. Francúzska armáda postupovala 
vo všetkých smeroch. Zmocnila sa Nizzy a Savojska, takmer celého Porýnia, ako aj 
strategicky významných miest Mohuč (Mainz) a Frankfurt nad Mohanom.

Na dotvorenie predstavy o tomto prvom vojnovom roku, ale napokon aj o celom 
období vojen proti revolučnému a napoleonskému Francúzsku možno uviesť aspoň 
jeden príklad. Wurmserov (neskôr 8.) husársky pluk, ktorého vtedajším zástavníkom 
bol 54-ročný Ladislav Škultéty-Gabriš, mal začiatkom leta 1792 pred vstupom na 
bojisko 2 324 mužov a 2 268 koní. Pri súpise na konci roka mal pluk už len 1 298 
mužov a 1 163 koní, takže za 6 mesiacov stratil (na padlých, ranených, chorých, 
zajatých, dezertéroch či nezvestných) takmer polovicu mužstva i koní. A pritom ne-
bojoval v žiadnej väčšej bitke, ale len v menších šarvátkach.

Francúzske úspechy pretrhla až bitka pri �ámskom Neerwindene 18. marca 
1793. Na prenikavom víťazstve habsburskej armády sa nemalou mierou podieľali aj 
uhorské pluky: 33. a 34. peší pluk a Esterháziho (neskôr 3.) husársky pluk. V niekoľ-
kohodinovom boji sa vyznamenali najmä husári, ale v bodákovom útoku aj pešiaci. 
Mužstvo týchto troch plukov, ktoré v bitke stratili takmer štvrtinu či pätinu mužov, 
tvorili prevažne Slováci. Tuhé boje však pokračovali aj nasledujúci deň, keď sa habs-
burskému zboru pod velením podmaršala Jána Andreja Beňovského z Beňova poda-
rilo vytlačiť pozviechané francúzske vojská z Wommersonu a Hackendovenu. Pora-
zený generál Charles Dumouriez sa vzpriečil jakobínskym vyšetrovateľom, ktorí ho 
obvinili zo zrady revolúcie, a gilotíne sa vyhol len dezerciou k habsburskej armáde. 

Aj v Porýní si 30-tisícová habsburská armáda pod velením generála jazdectva 
Dagoberta Sigmunda Wurmsera počínala úspešne, keď v októbri 1793 dobyla a ob-
sadila viaceré významné alsaské pevnosti v okolí Štrasburgu, medzi inými napríklad 
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Wissembourg, Wantzenau alebo Reichstett. V týchto bojoch si úspešne počínal aj 
uhorský 2. peší pluk zložený z mužov Bratislavskej (vtedy Prešporskej), Trenčianskej 
a Nitrianskej stolice, ktorému velil plukovník Jozef Očkai (Ocskay) z Očkova. V plu-
ku bojovali aj jeho dvaja mladší bratia – major Žigmund Očkai ako veliteľ práporu 
a kapitán Rudolf Očkai ako veliteľ stotiny. O urputnosti bojov v Porýní a Alsasku 
svedčí napríklad, že len v bojoch pri Wissembourgu padlo 54 a zranených bolo 128 
príslušníkov 2. pešieho pluku. Straty pluku pri Reichstette boli ešte väčšie: 59 mŕt-
vych a 131 zranených, medzi nimi aj major Žigmund Očkai. Za osobné hrdinstvo 
vyznamenali tri desiatky príslušníkov tohto pluku. Medzi vyznamenanými zlatou 
či striebornou Vojenskou záslužnou medailou možno čítať mená: Michal Matušek, 
Štefan Malic, Juraj Janota, Juraj Šubík, Jozef Gažo, Andrej Novota, Štefan Sekáč, 
Juraj Gašparík, Ján Blaho, Juraj Šefčík, kaprál Pavel Žák či feldvébel Imrich Curič.

Zavedením všeobecnej vojenskej služby vo Francúzsku sa francúzska armáda vý-
razne posilnila. Na jar roku 1794 prešla do ofenzívy a vstúpila do dnešného Belgicka. 
Dňa 26. júna 1794 približne 80-tisícová armáda generála Jeana-Baptistu Jourdana 
porazila v ťažkej bitke pri Fleuruse habsburské vojsko v sile okolo 50-tisíc mužov na 
čele s maršalom princom Fridrichom Josiášom Sasko-Kobursko-Saalfeldským. 

V bitke pri Fleuruse bojovali vybrané granátnické stotiny zo šiestich uhorských 
plukov, dva husárske pluky a prápor Špléniho (Splényi) pešieho pluku. Len straty tohto 
práporu predstavovali 267 mužov (z toho 5 dôstojníkov), z ktorých bolo 65 padlých 
(z toho dvaja dôstojníci). Francúzske vojská vzápätí obsadili ľavý breh Rýna. Tieto 
úspechy Francúzov podnietili aj postupný rozklad prvej protifrancúzskej koalície. 

Pokus Direktória rozhodnúť vojnu proti habsburskej monarchii výpravou do Ne-
mecka roku 1795 stroskotal, lebo francúzske vojsko nedokázalo zvíťaziť v žiadnej 
rozhodujúcej bitke. Ani francúzske ťaženie roku 1796 sa nezačalo najlepšie. Habs-
burská armáda pod velením arcivojvodu Karola Habsburského porazila v auguste 
francúzsku armádu generála Jourdana pri Neumarkte i Ambergu, takže aj francúz-
ske zoskupenie generála Jeana-Victora-Marieho Moreaua postupujúce na Mníchov 
muselo ustúpiť. 

Omnoho úspešnejšia bola výprava armády generála Napoleona Bonaparta, ktorá 
12. apríla 1796 najprv odrazila v bitke pri Montenotte útok habsburského vojska 
maršala Jeana-Philippa de Beaulieu a potom bleskovým ťažením porazila sardínsku 
armádu generála Michelangela Alessandra Colliho-Marchiho. Habsburské vojská, 
medzi ktorými bol aj Wurmserov husársky pluk, ustúpili do pevnosti Mantova, kde 
ich Napoleon obkľúčil. O taktickej vyspelosti a veliteľských schopnostiach mladého 
generála Napoleona svedčí aj to, že postupne odrazil štyri pokusy 50-tisícovej habs-
burskej armády, ktorej velil generál uhorského pôvodu Jozef Alvinczy von Berbe-
rek, o vyslobodenie pevnosti. Habsburská armáda obkľúčená v Mantove 2. februára 
1797 kapitulovala a Napoleonova armáda sa pohla na Viedeň. 
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Táto okolnosť prinútila habsburskú monarchiu uzavrieť s Francúzskom príme-
rie a 17. októbra 1797 mier v Campo Formiu. Monarchia de�nitívne stratila Habs-
burské (Rakúske) Nizozemsko (dnešné Belgicko) a vzdala sa Lombardska. Súčasne 
uznala vazalské republiky, ktoré Francúzi ustanovili v Itálii, čiže na území dnešného 
Talianska. 

Z Uhorska sa popri jednotkách regulárnej armády na bojoch koaličných vojen 
vrátane prvej podieľalo jednak insurekčné vojsko a jednak jednotky meštianskej mi-
lície. Insurekcia – doslova povstanie, v modernom zmysle slova mobilizácia – bola 
tradičným stredovekým pilierom uhorského vojenstva. Jej podstata spočívala v tom, 
že v prípade potreby museli do vojska narukovať všetci šľachtici. 

Uhorské insurekčné jednotky vytiahli do poľa prvýkrát roku 1797. Insurekčné 
vojsko tvorili 3 pešie prápory a 93 jazdeckých husárskych švadrón v celkovom počte 
14 500 mužov. Hlavným veliteľom uhorského insurekčného vojska bol uhorský pa-
latín arcivojvoda Jozef Habsburský (1776 – 1847), cisárov brat. Z územia dnešného 
Slovenska narukovalo približne 5 800 insurgentov (tisíc pešiakov a 4 800 jazdcov), 
čo predstavovalo takmer 40 % z celkového počtu insurgentov. Jednotlivé sloven-
ské stolice sa na insurekcii podieľali nasledovne: Bratislavská (vtedy Prešporská) 
– 6 švadrón na čele s plukovníkom Rudolfom Pál�m (Pál�y), Nitrianska – 2 pešie 
prápory na čele s podplukovníkom Alojzom Baťánim (Batthyányi) a 6 švadrón, kto-
rým velil plukovník Jozef Esterházi (Eszterházy). Po 4 švadróny postavili Hontianska 
a Trenčianska stolica. Trom švadrónam Hontianskej stolice velil plukovník Anton 
Forgáč (Forgách), Liptovská a Komárňanská stolica dodali po dve švadróny, ktorých 
veliteľmi boli kapitán Ján Sentiváni (Szentiványi) z rodu Svätojánskych, respektíve 
plukovník Michal Nádašdy. Po jednej švadróne postavila stolica Oravská – veliteľ 
kapitán Alexej Meško, Turčianska – veliteľ podplukovník Imrich Zay a Zvolenská, 
ktorej velil major Mikuláš Radvanský. 

Zaujímavé svedectvo o tejto insurekčnej výprave podal turčiansky učiteľ Ján 
Mrázik vo veršovanom rukopisnom diele z roku 1799, ktoré má názov Kratičké his-
torické vypsání o sbíraní, príbezích a případnostěch veselých i smutných slavné stolici 
Turčanské insurgensů. Pomerne podrobne opisuje rukovanie šľachticov, ich pochod 
a presun z Turca Považím do Zadunajska a Burgenlandu, kde sa podrobili výcviku. 
S úsmevným nadhľadom sa hovorí o „vojnových peripetiách“ insurekčného vojska, 
ktoré však do boja vôbec nezasiahlo.

V medzivojnovom roku 1798 habsburskú armádu posilnili novozriadené štyri 
uhorské pešie pluky a dva husárske pluky, ako aj šesť regulárnych ľahkých peších 
práporov (po 1 300 mužov), ktoré však roku 1801 pri reorganizácii zrušili a muž-
stvom posilnili viaceré uhorské pravidelné pešie pluky. Novoutvorený 60. peší 
pluk sa až do roku 1853 dopĺňal na Slovensku. V rokoch 1798 – 1809 pluk sídlil  
v Trenčíne.
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Druhá protifrancúzska koalícia

Na jar 1799 sa vytvorila druhá protifrancúzska koalícia, ktorej zloženie bolo takmer rov-
naké ako v predchádzajúcom prípade. Habsburská monarchia vyhlásila 12. marca 1799 
vojnu Francúzsku a o dva týždne už armáda arcivojvodu Karola porazila generála Jea-
na-Baptistu Jourdana pri Stockachu v hornom Porýnsku a vpadla do Helvétskej repub-
liky (Švajčiarska). Na severotalianskom bojisku sa 25. a 30. marca habsburské a francúz-
ske vojsko zrazilo pri Verone v dvoch bitkách, ktoré však nemali víťaza. V Lombardsku 
v povodí rieky Adda spojené ruské a habsburské vojsko vedené Alexandrom Vasilievi-
čom Suvorovom porazilo v dňoch 25. – 27. apríla vo viacerých stretoch francúzsku ar-
mádu generála Jeana V. M. Moreaua, následne 29. apríla obsadilo Miláno a o mesiac 
neskôr i Turín. V bitke pri Novi v polovici augusta 1799 ruské vojsko porazilo armádu 
francúzskeho generála Barthélemyho-Catherine Jouberta, ktorý v boji zahynul. 

Úspechy v Taliansku však Suvorov nezúročil, lebo na želanie viedenského dvora 
sa vydal do Helvétskej republiky, kde sa zhoršilo postavenie spojeneckého vojska. 
Suvorovova armáda prešla cez priesmyk sv. Gottharda Alpy, no bolo už neskoro, lebo 
medzičasom armáda francúzskeho generála Andrého Massénu porazila habsburské 
vojsko na čele s generálom Friedrichom von Hotze i ruský zbor generála Alexandra 
Michajloviča Rimského-Korčakova. Cár Pavol I. odvolal ruské vojská zo strednej 
Európy a 22. októbra 1799 Rusko o�ciálne vystúpilo z druhej koalície.

Katalyzátorom v ďalšom priebehu vojnových udalostí sa stal štátny prevrat vo 
Francúzsku. Dňa 9. novembra 1799 (podľa francúzskeho revolučného kalendára 
18. brumaira) generál Napoleon Bonaparte rozohnal obidve snemovne i Direktó-
rium a vyhlásil sa za prvého konzula republiky. Po nastolení vojenskej diktatúry Na-
poleon zreorganizoval armádu a na jar 1800 začal veľkú ofenzívu proti habsburskej 
armáde v Porýnsku i Taliansku. Talianska výprava vyvrcholila zdrvujúcou poráž-
kou habsburskej armády 14. júna 1800 v bitke pri Marengu, a to napriek tomu, že 
30-tisícové habsburské vojsko mala značnú početnú a spočiatku aj výraznú taktickú 
prevahu. O výsledku bitky rozhodol príchod divízie generála Louisa-Charlesa-An-
toina Desaixa, ktorý silným úderom do nekrytého boku habsburských vojsk zvrátil 
víťazstvo vo francúzsky prospech. Habsburská armáda v bitke stratila 6 000 pad-
lých a ranených a 7 000 mužov bolo zajatých. Následkom ťažkého zranenia zakrátko 
podľahol aj 44-ročný levočský rodák podmaršal Karol Hadik, syn maršala Andreja 
Hadika. V bitke velil jednému z habsburských zborov. Ešte v prvej koaličnej vojne 
mu cisár udelil rytiersky i komandérsky kríž Vojenského radu Márie Terézie. 

Roku 1800 v Uhorsku vyhlásili insurekciu, na základe ktorej narukovalo 26 000 
pešiakov a 10 000 jazdcov do 25 peších práporov, 9 husárskych plukov a 6 husár-
skych švadrón. Slovenské stolice plne postavili 7 peších práporov, 2 husárske pluky 
a 2 švadróny a čiastočne sa podieľali na vytvorení ďalších 5 peších práporov, 1 husár-
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skeho pluku a 1 husárskej švadróny. Ani toto šľachtické pohotovostné vojsko sa však 
na bojisko nedostalo, lebo po ďalšej ťažkej porážke, ktorú habsburská armáda utrpela 
3. decembra 1800 pri Hohenlindene v Bavorsku, sa vojnová prehra habsburskej mo-
narchie spečatila Lunévillským mierom, uzavretým 9. februára 1801. 

Tretia protifrancúzska koalícia

Na základe anglickej iniciatívy vznikla roku 1805 tretia protifrancúzska koalícia. Jej 
základ tvorili Veľká Británia, Rusko a habsburská monarchia, ktorá sa od roku 1804 
po korunovácii rímsko-nemeckého cisára Františka II. aj za rakúskeho cisára (pod 
menom František I.) o�ciálne nazývala Rakúskym cisárstvom. Ku koalícii sa pridalo 
i Švédsko a Neapolsko, kým väčšina nemeckých štátov opatrne vyčkávala, ako sa vy-
vinie situácia. Na stranu Francúzska sa pridalo len Bavorsko, ktoré však vzápätí bez 
vyhlásenia vojny obsadili habsburské vojská.

Keď sa Napoleonov pokus o vylodenie v Británii nevydaril, rozhodol sa pre vojnu 
na pevnine. Koncom leta 1805 sa pohla z Boulognského tábora vyše 200-tisícová 
francúzska armáda. Pochod z tábora v severnom Francúzsku bol neuveriteľne rýchly. 
Už v polovici októbra Francúzi obkľúčili bavorské mesto Ulm, kde sa stiahol habs-
burský zbor, ktorému velil podmaršal Karl Mack von Leiberich. Ten o pár dní kapi-
tuloval, čím pripravil habsburskú armádu o 25 000 mužov. Vojenský súd vo Viedni 
ho odsúdil na trest smrti, cisár František mu zmenil trest na dvojročný pevnostný 
žalár. Arcivojvoda Ferdinand ď Este unikol zajatiu len vďaka tomu, že preoblečený 
za radového husára bol v zostave tucta švadrón 12. husárskeho pluku, ktorému sa 
podarilo prebiť z obkľúčeného Ulmu.

Po menších zrážkach Napoleon prešiel 600-kilometrovú vzdialenosť medzi Ul-
mom a Viedňou za 23 dní. Už 13. novembra 1805 obsadil hlavné mesto Rakúskeho 
cisárstva a o týždeň bol na Morave. Ustupujúca spojenecká ruská a habsburská ar-
máda sa zastavila a doplnila o nové pluky až pri Olomouci. Hlavný veliteľ spojenec-
kých vojsk generál Michail Illarionovič Kutuzov varoval rakúskeho cisára Františka 
a ruského cára Alexandra pred bojovým stretnutím s Napoleonom. Tí obaja však ve-
rili vo víťazstvo. Nevyhnutnosť rýchlej bitky zdôvodňovali skorým príchodom zimy 
a nevídaným postupom francúzskej armády. Napoleon, ktorého armáda sa cestou 
stenčila už iba na 75-tisíc mužov, považoval taktiež rozhodujúcu bitku za strate-
gicky najvýhodnejšiu možnosť. Navonok však predstieral únavu a pesimizmus, čo 
utvrdzovalo vieru jeho oboch protivníkov v isté víťazstvo bez ohľadu na konkrétnu 
situáciu v teréne.

Plán bojových operácií spojeneckej 90-tisícovej armády vypracoval náčelník štá-
bu generál Franz von Weyrother. Podľa plánu sa mal hlavný úder uskutočniť južne 
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od cesty Brno – Slavkov, s cieľom odrezať hlavné sily Napoleonovej armády od prí-
stupových ciest z Viedne. Francúzska armáda mala byť zatlačená na Českomoravskú 
vysočinu a tam de�nitívne porazená. Hoci mal plán neuveriteľne mnoho detailov, 
nepočítal s manévrovacími a improvizačnými schopnosťami francúzskeho cisára. 
Napoleon predpokladal, že v prípade obchvatu z juhu musí protivník zostúpiť z ná-
vršia, čím odkryje strategicky významný priestor. Preto na tomto úseku sústredil 
najúdernejšiu časť svojej armády, ktorú predstavoval 24-tisícový zbor maršala Nico-
lasa Jeana-de-Dieu Soulta. Tvorili ho 3 pešie divízie, ktorým velili divízni generáli 
Louis-Vincent-Joseph de Saint-Hilaire, Dominique Joseph Vandamme a Claude-Jus-
te-Alexandre Legrand, ako aj jazdecká brigáda na čele s brigádnym generálom Pier-
rom Margaronom. 

Spojenecký plán predpokladal, že Francúzi nedokážu zachytiť lavínovitý útok 
štyroch spojeneckých kolón: Dochturovovej, Langeronovej, Przybyszevského a Mi-
loradovičovej. Napoleon však uskutočnil podrobný prieskum terénu. Na východných 
miestach od Teplíc, Sokolníc, Prace, Holubíc, Kruhu a Tvarožnej rozmiestnil ar-
mádne zbory Louisa-Nicolasa Davouta, Nicolasa Jeana-de-Dieu Soulta, Jeana-Bap-
tista-Jula Bernadotta, Jeana Lannesa a cisárskej gardy. Na najťažšom úseku medzi 
Sokolnicami a Žatčanským rybníkom operoval Davoutov zbor, ktorý mal za úlohu 
zachytávať útoky ruských a habsburských kolón.

Bitka troch cisárov, ako bola neskôr nazvaná v historiogra�i, sa začala v noci 2. 
decembra 1805 prestrelkami pred Telnicami. Nadránom sa už tuho bojovalo. Fran-
cúzi využívali členitý terén a taktiku rozptýlených strelcov, ktorí sa nachádzali pred 
pešími a jazdeckými plukmi. Ráno o ôsmej hodine zostúpila z Prateckého návršia 
spojenecká Dochturovova a Langeronova kolóna. V urputných bojových zrážkach sa 
šťastie klonilo raz na jednu, raz na druhú stranu, no Francúzi si napriek početnému 
oslabeniu dokázali udržať taktickú prevahu. 

Krátko pred štvrtou hodinou popoludní sa bitka skončila. Spojenci utrpeli zdr-
vujúcu porážku. Najväčšie straty utrpeli Rusi. Podľa hlásenia generála Kutuzova 
ruská armáda v bitke stratila 55 generálov a vyšších dôstojníkov, 437 nižších dôs-
tojníkov, 954 poddôstojníkov, 432 hudobníkov, 17 493 vojakov a 515 príslušníkov 
nebojových jednotiek, čiže spolu 19 886 mužov. Habsburské jednotky stratili 5 922 
mŕtvych, ranených či nezvestných vojakov. Francúzsky štáb vlastné straty vyčíslil 
na 8 649 mužov, z toho 1 389 padlých a 7 260 ranených. Pri všeobecnej tendencii 
podriadených skresľovať hlásenia pre vyššie inštancie, nemožno však tieto počty po-
važovať za úplné hodnoverné. 

Dva dni po bitke sa Napoleon stretol pri Spálenom mlyne s rakúskym cisárom 
Františkom a nadiktoval mu podmienky prímeria, podľa ktorých sa habsburská mo-
narchia zriekla spojenectva s Ruskom a o�ciálne požiadala o odchod ruských vojsk 
z územia monarchie. O tri týždne, 27. decembra 1805 nadránom bol v bratislav-
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skom Primaciálnom paláci podpísaný mier (s o�ciálnym dátumom 26. decembra 
1805), v historiogra�i známy ako Bratislavský (Prešporský) mier. Podmienky pre 
habsburskú monarchiu boli tvrdé. Stratila nielen politický vplyv v Taliansku a juž-
nom Nemecku, ale aj rozsiahle územie. Musela sa vzdať Benátok, Friaulska, Istrie, 
Dalmácie, Tirolska a Vorarlbergu. Stratou týchto území prišla monarchia o 4 mi-
lióny obyvateľov a sedminu štátneho dôchodku. Navyše musela zaplatiť Francúzsku 
vojnovú reparáciu vo výške 40 miliónov zlatých.

Na počesť uzavretia mierovej zmluvy medzi Francúzskom a habsburskou monar-
chiou, ktorá bola veľkým francúzskym triumfom, pomenovali v Paríži na Champ 
Elyseé jednu z ulíc. Názov Rue Presbourg nesie dodnes. 

Počas pobytu Francúzov sa v Bratislave zdržiavalo 7 generálov, 13 vojenských 
komisárov, 121 štábnych dôstojníkov, 2 956 dôstojníkov a 14 906 poddôstojníkov 
a vojakov mužstva. Francúzsky intendant požadoval pre tento počet ľudí denne 
14 000 dávok chleba alebo 2 100 centnárov (centnár – cca 55,8 kg) múky, 2 100 
centnárov mäsa, na obdobie jedného mesiaca 210-tisíc pínt (pinta – cca 1,67 l) piva 
a 105-tisíc pínt vína, 36-tisíc dávok sena, 36-tisíc porcií slamy a rovnaký počet dávok 
ovsa, 1 800 siah dreva pre vojakov, pričom dôstojníci sa stravovali na trovy mesta. 
Pobyt Francúzov v Bratislave od 27. do 30. novembra 1805 a od 12. decembra 1805 
do 8. januára 1806 ochudobnil pokladnicu Bratislavskej stolice a mesta Bratislavy 
o rovných 285 140 zlatých a 34 grajciarov.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj celkovej vojnovej situácie a úspešný postup 
hlavnej francúzskej armády vedenej Napoleonom cez Bavorsko do rakúskych krajín 
v priebehu novembra 1805, sa hlavný veliteľ habsburských vojsk v Benátsku arcivoj-
voda Karol rozhodol stiahnuť armádu zo severu Itálie do Rakúska, kde sa chcel spojiť 
so zborom pod velením svojho brata arcivojvodu Jána. Ani ústup habsburských plu-
kov zo severného Benátska do vlasti však už celkovú strategickú situáciu neovplyvnil, 
keďže väčšina plukov – medzi nimi aj 8. husársky pluk, v ktorom slúžil zástavník 
Ladislav Škultéty – na územie monarchie dorazila až po bitke pri Slavkove.

Štvrtá koaličná vojna

Vojenské zaneprázdnenie Francúzska v partizánskej vojne v Španielsku považova-
lo Rakúske cisárstvo za vhodnú príležitosť na posilnenie svojho vplyvu v Európe. 
A tým aj na obnovenie vojny s Francúzskom. Viedenský dvor rátal s tým, že bude 
nasadených 12 armádnych zborov: 8 na nemeckom úseku, 3 na talianskom smere 
a jeden v Poľsku. Vojna sa začala 14. apríla 1809 vpádom 175-tisícovej habsburskej 
armády na čele s arcivojvodom Karolom do Bavorska. Napoleon sa však za neuveri-
teľne krátky čas presunul do južného Nemecka a 19. apríla medzi Landshutom a Re-
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gensburgom prinútil v bojovej zrážke habsburskú armádu na ústup. Dňa 22. apríla 
Francúzi zvíťazili v bitke pri Eggmühle a už im nič nestálo v ceste na Viedeň. Hlavné 
mesto monarchie obsadili bez boja 13. mája 1809, no vojna sa tým neskončila. 

Napoleon sa pokúsil prekročiť Dunaj, ale v priestore Aspernu a Esslingu sa proti 
nemu opäť postavil arcivojvoda Karol, ktorý mal k dispozícii okolo 90 000 vojakov 
a približne 300 diel. Na bojisku bolo aj mnoho Slovákov, keďže v zostave Karolovej 
armády účinkovalo 5 kompletných uhorských peších plukov (2., 31., 33., 51. a 60.), 
5 husárskych plukov (3., 6, 7., 8., 10.) a oddiel granátnikov 34. pešieho pluku. V ťaž-
kej bitke, ktorá sa odohrala 21. – 22. mája 1809, Napoleon stratil takmer 40 000 
mužov – 7 000 padlých, 30 000 ranených a 2 500 zajatých. Habsburské straty boli 
približne polovičné – okolo 4 500 padlých a 16 000 ranených. V bitke pri Asperne 
8. (Kienmayerov) husársky pluk na čele s veliteľom plukovníkom Štefanom Véčeiom 
(Vécsey) a so zástavníkom Ladislavom Škultétym niekoľkými útokmi držal v šachu 
počtom silnejšie jednotky protivníka.

Bitka pri Asperne bola vlastne prvou Napoleonovou porážkou na bojisku, ktorú 
však zakrátko odčinil víťazstvom v urputnej bitke pri Wagrame v dňoch 5. – 6. júla. 
O výsledku bitky rozhodol vydarený manéver francúzskeho delostrelectva a najmä 
nový taktický prvok – prielom kolóny zboru, ktorý viedol generál Jacques Macdo-
nald proti stredu habsburskej zostavy. Kolónu tvorilo 26 peších práporov sformova-
ných do karé – štvorca s hranami dlhými tisíc metrov.

Porážku habsburskej armády pri Wagrame ovplyvnila aj predchádzajúca závažná 
okolnosť, ktorá sa udiala v Uhorsku. Dňa 14. júna 1809 v bitke pri Rábe (Győr) 
francúzske vojsko, ktorému velil taliansky vicekráľ Eugen de Beauharnais (inak 
Napoleonov nevlastný syn), porazilo habsburský zbor vedený arcivojvodom Jánom 
Habsburským, ktorý tak nemohol prísť na pomoc hlavným silám habsburskej ar-
mády vedenej jeho bratom Karolom. Pri Rábe bojovalo aj okolo 21 000 uhorských 
insurgentov z celkového počtu 32 000 narukovaných šľachticov, ktorých začiatkom 
leta sformovali do 17 peších práporov a 108 husárskych švadrón. Nevycvičení a ne-
dostatočne vyzbrojení insurgenti nemali ani minimálne predpoklady obstáť v boji 
proti vojakom najmodernejšej európskej armády. Už pri prvom útoku sa zväčša dali 
na bezhlavý útek. Túto skutočnosť výstižne odráža posmešný maďarský frazeologiz-
mus „Retirály, retirály, Komáromig meg sem álj!“ (Utekaj, utekaj, po Komárno sa ani 
nezastav!) Strata okolo 8 000 mužov išla na vrub zboru arcivojvodu Jána. Rábska 
porážka len potvrdila zbytočnosť a neopodstatnenosť tejto prežitej formy branných 
síl, čo sa odzrkadlilo v tom, že účinkovanie uhorskej šľachtickej insurekcie roku 1809 
bolo aj účinkovaním posledným.

Za štvrtej koaličnej vojny sa aj Bratislava a jej okolie stali bočným vojnovým 
priestorom. Keď francúzsky maršal André Masséna začal 10. mája 1809 obsadzo-
vať Viedeň, bolo len otázkou času, kedy sa Francúzi ukážu pred Bratislavou. Dňa 
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18. mája posilnili obranu mesta habsburské jednotky generála Josepha Ho�meiste-
ra v zložení dvoch práporov 58. pešieho pluku v počte 2 209 mužov a 213 jazdcov 
3. švališérskeho pluku Andreasa O`Reillyho. Prišli práve včas, aby odrazili pokus 
dvoch francúzskych švadrón preplaviť sa na člnoch na ľavý breh Dunaja. Nasledujú-
ce dni boli pokojnejšie a niesli sa v znamení preskupovania síl na oboch stranách. Po 
ťažkých a krvavých bitkách pri Asperne a Rábe sa habsburská i francúzska armáda 
zotavovali z utŕžených rán a pripravovali sa na nové, rozhodujúce stretnutie. Význam 
Bratislavy opäť vzrástol, a to pre obidve strany. Obrana mesta bola posilnená zborom, 
ktorý mal 5 672 pešiakov, 870 jazdcov a 22 diel. Velil mu generálmajor Vinzenz Fer-
rerius Friedrich von Bianchi. Cisár Napoleon poveril dobytím Bratislavy jedného zo 
svojich najlepších maršalov – Louisa-Nicolasa Davouta. 

Boj o metropolu Uhorska sa začal 1. júna 1809 francúzskym útokom na predsu-
nuté obranné línie habsburskej armády v Petržalke. Pravý breh Dunaja vtedy tvorila 
sústava viac-menej pospájaných ostrovov. V ten deň maršal Davout podnikol prieskum 
bojom. Jeden jazdecký pluk a dva pluky pechoty so štyrmi delami vyrazili večer pred 
ôsmou do útoku na petržalské predmostie. Nemali úspech a vlastne ho ani nečakali, 
lebo išlo len o predohru k ofenzíve, ktorá nasledovala 3. júna, keď zaútočilo asi 15 000 
Francúzov, ktorí mali 25 diel. Postavenie obrancov bolo nezávideniahodné. Pred sebou 
mali veľkú presilu, za sebou Dunaj bez mosta. Keď sa Francúzi priblížili na 250 metrov, 
obrancovia začali paľbu z pušiek a diel. Prišlo aj k bodákovému boju muža proti mu-
žovi, ale obrancom, ktorí stratili 13 dôstojníkov a 300 mužov, sa podarilo francúzsky 
útok odraziť; Francúzi priznali 700 až 800 mŕtvych a ranených. 

Nasledujúce trojtýždňové obdobie vypĺňali vzájomné ostreľovania a obojstran-
né výpady, ktoré len potvrdzovali skutočnosť, že ani jedna strana nie je natoľko 
silná, aby dosiahla výraznejší úspech. Na francúzskej strane to vyplývalo aj z toho, 
že časť delostrelectva sa presunula od Bratislavy k Rábu (Győr), kde – ako už bolo 
spomenuté – uhorské insurekčné vojsko palatína arcivojvodu Jozefa Habsburského 
a časť vojska arcivojvodu Jána bojovali proti zboru talianskeho vicekráľa Eugena de 
Beauharnais. Vojská obidvoch habsburských arcivojvodov utrpeli v bitke ťažkú po-
rážku a Ráb následne 22. júna kapituloval.

Dňa 23. júna 1809 dorazil do Bratislavy na čele vojska arcivojvoda Ján, takže 
habsburský zbor mal v bojovom priestore Bratislavy 16 779 pešiakov, 3 542 jazdcov 
a 50 diel. Ich úlohou bolo nielen brániť Bratislavu a jej bezprostredné okolie, ale aj 
kontrolovať úsek Dunaja od Devína 70 km po prúde Dunaja. Samotnú Bratislavu 
bránilo asi 6 000 mužov. Narástol však aj počet Francúzov, lebo ich jednotky sa od 
Rábu opäť presunuli k Bratislave.

Keďže Napoleon už skôr vyjadril listom maršalovi Davoutovi nespokojnosť nad 
tým, že bratislavské predmostie i mesto odoláva, rozhodli sa Francúzi dobyť ho za 
každú cenu. Generál Luis Desaix poslal 26. júna generálovi Bianchimu list, v kto-
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rom ho vyzval, aby sa obrancovia do hodiny vzdali, inak bude nútený mesto roz-
strieľať. Bianchi zaniesol list cisárovi Františkovi, ktorý bol práve vtedy v Bratislave. 
Panovník nariadil výzvu odmietnuť a vzápätí opustil mesto. Francúzi odpovedali 
zdrvujúcou paľbou z 34 diel a 6 mažiarov priamo na mesto. Kanonáda trvala nepre-
tržite od 26. júna až do večera 28. júna. Zhorelo a bolo zborených okolo 120 domov, 
zaznamenali sa aj straty na životoch. Viacerí obyvatelia Bratislavy sa pred delostrelec-
kou paľbou uchýlili do vinohradov na upätí Malých Karpát. Zničujúce ostreľovanie 
mesta ustalo až po intervencii arcivojvodu Karola priamo u cisára Napoleona, no 
vzájomné prestrelky a bojové šarvátky pokračovali. 

Po spomínanej prehratej bitke pri Wagrame sa skončil aj boj o Bratislavu. Dňa 
13. júla prišiel do Bratislavy francúzsky kuriér, ktorý odovzdal generálovi Bianchimu 
správu o uzavretí prímeria. Podľa podmienok prímeria potom Bratislavu a okolie 
ihneď obsadilo francúzske a spojenecké saské vojsko. Francúzska okupácia trvala do 
19. novembra 1809.

Pod vplyvom vojenských porážok uzavrelo Rakúske cisárstvo 14. októbra 1809 
s napoleonským Francúzskom mier v Schönbrunne. Mier bol veľkým pokorením habs-
burskej ríše, ktorá stratila takmer tretinu svojho územia, musela zaplatiť vysoké repa-
rácie a zaviazala sa znížiť početný stav armády na 150 000 mužov. Schönbrunnským 
mierom bola habsburská monarchia načas odsunutá do postavenia druhoradej veľmoci.

Piata koaličná vojna

Vzťah závislosti Rakúskeho cisárstva od Francúzskeho cisárstva sa odzrkadlil aj 
v účasti habsburskej armády na Napoleonovom ťažení do Ruska roku 1812. Spolu 
s francúzskou Veľkou armádou v počte takmer 500 000 vojakov sa do vojny proti 
Rusku vypravil aj pomocný zbor habsburskej armády, ktorému velil generál Karl 
Philipp zu Schwarzenberg. Auxiliárny zbor sa v zmluvne určenom počte 30 000 
mužov a 76 diel sústredil na jar roku 1812 v Haliči v okolí Ľvova. Podľa rozkazov 
francúzskeho cisára mal pôsobiť na pravom krídle Veľkej armády, ktorá sa pripravo-
vala na inváziu, sústreďujúc sa za riekou Nemen, ktorá tvorila hranicu medzi Rus-
kom a Varšavským veľkokniežatstvom. Generál Schwarzenberg zaujal na konci júna 
pozície na rieke Bug, pripravujúc sa nasledovať zbory Napoleonovej armády, ktoré 
24. júna prekročili hranice. 

Habsburský auxiliárny zbor kryl pravé krídlo postupujúcej francúzskej armády. 
Doň bolo zaradených aj 13 uhorských peších práporov a päť husárskych plukov, ta-
kže v Rusku bojovali aj mnohí Slováci. Uhorské jednotky boli nasadené do bitky pri 
Gorodci v auguste 1812 a zúčastnili sa takmer na 60 šarvátkach či menších bojových 
stretnutiach. 
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Početne slabšia ruská armáda pred Napoleonom ustupovala a ničila za sebou zá-
soby a proviant, takže zásobovacie možnosti francúzskej armády boli čoraz obmedze-
nejšie. Prvá veľká bitka sa odohrala v dňoch 17. – 19. augusta 1812 pri Smolensku, kde 
Napoleon síce vyhral, no utrpel približne rovnaké straty v počte 10 000 mužov ako 
ruská armáda. Ďalší ústup ruskej armády sa zastavil až začiatkom septembra neďaleko 
Možajska pri Borodine, kde sa hlavný veliteľ ruskej armády generál pechoty Michail 
Kutuzov na naliehanie cára Alexandra I. postavil proti Napoleonovej armáde. 

Bitka pri Borodine 7. októbra 1812 bola najkrvavejšou bitkou v celom priebehu 
napoleonských vojen. Napoleon bitku síce opäť vyhral, no bolo to Pyrrhovo víťaz-
stvo. Straty na oboch stranách boli enormné. Na ruskej strane predstavovali 45 000 
padlých, zranených či nezvestných, Francúzi stratili prinajmenej 30 000 mužov, 
podľa prehnaných a tendenčných odhadov údajne až 58 000 mužov. Pomerne vyso-
ké straty boli aj v radoch generality: v ruskej armáde predstavovali 23 padlých a ra-
nených, na francúzskej strane osem mŕtvych a 42 ranených.

Napoleon sa po tomto trpkom a draho vybojovanom víťazstve 14. septembra 
1812 bez odporu zmocnil Moskvy, keďže ruská armáda mesto bez boja opustila. 
Moskvu v dôsledku ruského podpaľačstva zachvátil obrovský požiar. Cár odmietol 
s Napoleonom rokovať o prímerí, takže francúzska armáda aj pre nedostatok zásob 
19. októbra Moskvu opustila a vydala sa na spiatočný pochod, ktorý mal katastrofál-
ny priebeh. Nedostatok potravín, krutý chlad a zima, choroby a vyčerpanie znásobo-
vali neustále útoky kozákov i ruskej armády, ktorých cieľom bolo prinútiť Francúzov 
ustupovať tou istou cestou, ktorou prišli a ktorá bola v dôsledku taktiky spálenej 
zeme bez zásob. Pri prekračovaní rieky Bereziny 26. – 28. novembra ruské vojsko 
zaskočilo ustupujúcich Francúzov a uštedrilo im ťažkú porážku, pri ktorej prišli asi 
o 30 000 mužov, no ostatní unikli z obkľúčenia. V decembri 1812 Napoleon opus-
til trosky Veľkej armády a vrátil sa do Paríža, aby tam upevnil svoj otrasený režim 
a postavil nové vojsko. 

Po faktickom zničení Napoleonovej armády v Rusku, keď aj počet habsburského 
zboru klesol na polovicu, generál Schwarzenberg uzavrel 22. decembra 1812 s Rusmi 
dohodu o zastavení bojov a 30. januára 1813 vo Varšave o�ciálne prímerie, ktoré 
podpísal spolu s Kutuzovom. Porážka francúzskej armády v Rusku v dôsledku jej 
obrovských strát – približne 90 % z pôvodného početného stavu armády – predzna-
menala začiatok konca Napoleonovej dominancie v Európe.

Šiesta protifrancúzska koalícia

Začiatkom roka 1813 sa začala formovať v poradí šiesta a súčasne i posledná proti-
francúzska koalícia. V staršej rakúsko-uhorskej historiogra�i sa označuje ako oslo-
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bodzovacia vojna. Jej základom sa stalo spojenectvo Ruska a Pruska, ku ktorým sa 
ďalej pridali Veľká Británia, Švédsko a napokon i Rakúske cisárstvo. Vstupom habs-
burských vojsk na európske bojiská sa podstatne zmenila aj dovtedajšia situácia. Prvý 
krok habsburskej armády na vojnové javisko síce neveštil pre monarchiu nič dobré, 
lebo 26. – 27. augusta 1813 v bitke pri Drážďanoch spojenci stratili 25 000 mužov 
a zdecimovaných bolo aj deväť uhorských peších plukov nasadených do boja.

Víťazstvá spojeneckých vojsk ešte v auguste 1813 nad francúzskymi armádami 
pri Grossbeerene, pri rieke Katzbach a pri Chlumci zmenili strategickú situáciu a pri-
blížili porážku Napoleonovej armády. Zásluhu na tom mal aj maršal Karl Schwar-
zenberg ako hlavný veliteľ spojeneckých armád a generál českého pôvodu Jan Josef 
Václav Radecký, ktorý bol šéfom generálneho štábu. 

Rozhodujúca vojnová udalosť, ktorá si vyslúžila pomenovanie bitka národov, sa 
odohrala 16. – 19. októbra 1813 pri Lipsku. Habsburské, ruské, pruské a švédske 
vojská v celkovom počte 365 000 mužov a 1 500 diel uštedrili francúzskej armáde, 
ktorá disponovala 190 000 vojakmi a 690 delami, zdrvujúcu porážku. Francúzske 
straty predstavovali 38 000 padlých či ranených, 30 000 zajatých a 5 000 dezertérov 
(takmer celý saský zbor). Koalícia zaznamenala 54 000 padlých či ranených, z toho 
22 800 Rusov 16 600 Prusov, 14 400 vojakov habsburskej armády a 200 Švédov. 
V bitke zahynul aj francúzsky spojenec poľský generál a francúzsky maršal Józef Po-
niatowski, minister vojny a hlavný veliteľ vojska Varšavského veľkokniežatstva. 

Koncom decembra 1813 prekročil maršal Karl Schwarzenberg na čele hlavnej 
armády Rýn a 30. marca 1814 vstúpili spojenecké vojská do Paríža. Napoleon Bo-
naparte musel abdikovať. Dňa 30. mája 1814 mier v Paríži uzatváral už bourbon-
ský kráľ Ľudovít XVIII. Tento mier navracal Francúzsko do hraníc z roku 1792. 
Usporiadanie Európy po skončení napoleonských vojen sa prerokovalo na svetovom 
kongrese vo Viedni, ktorý zasadal od októbra 1814 do júna 1815.

Epilógom dvadsaťročia koaličných vojen v čase rokovania Viedenského kongresu 
sa stalo tzv. stodňové cisárstvo, keď sa Napoleon po úteku z ostrova Elba od marca 
do júna 1815 opäť zmocnil vlády vo Francúzsku. De�nitívnou vojnovou bodkou bola 
až Napoleonova porážka 18. júna 1815 v bitke pri Waterloo, v ktorej však habsburská 
armáda nebojovala.

Vojny proti revolučnému a napoleonskému Francúzsku si aj od obyvateľstva Slo-
venska vyžiadali množstvo materiálnych i ľudských obetí. Podľa doterajších odhadov 
poskytlo Uhorsko na vojnové potreby monarchie za toto viac než 20-ročné obdobie 
niekoľko desiatok miliónov zlatých a až milión vojakov. Odhad vojnových strát síce 
kolíše, no najčastejšie sa usudzuje, že to bolo prinajmenšom 150-tisíc osôb z Uhor-
ska, lebo len v 15 uhorských peších a 12 husárskych plukoch straty predstavovali viac 
ako 120-tisíc mužov.

Omnoho presnejšie sú údaje o počte vyznamenaných v uvedenom vojnovom ob-
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dobí. Vojenským radom Márie Terézie dekorovali 88 uhorských generálov a dôstojní-
kov, zlatú či striebornú Vojnovú záslužnú medailu si za hrdinstvo a statočnosť vyslúžilo 
1 194 príslušníkov uhorských peších plukov a až 1 664 husárov, čo je pozoruhodné, 
lebo husári tvorili nanajvýš jednu štvrtinu z celkového počtu uhorských vojakov slúžia-
cich v habsburskej armáde. Za hrdinstvo a zásluhy v koaličných vojnách dostali stovky 
husárov Armádny kríž, nazývaný aj delový kríž podľa toho, že ho odlievali z ukoris-
tených nepriateľských francúzskych diel. Bolo to prestížne vyznamenanie, ktoré na 
hrudi hrdo nosili nielen príslušníci mužstva, ale aj dôstojníci a generáli. Jedinú zo zlata 
odliatu verziu tohto kríža udelili maršalovi Karlovi Schwarzenbergovi.

Zmeny vo vojenstve v dôsledku napoleonských vojen 

Revolučná francúzska armáda

Spoločenské zmeny vyvolané francúzskou revolúciou mali zásadný význam aj pre 
ďalší vývoj vojenstva. Francúzsku kráľovskú armádu, ktorá zanikla vo víre revolúcie, 
nahradila nová armáda budovaná na úplne odlišných princípoch. Roku 1793 bola 
vo Francúzsku zavedená všeobecná branná povinnosť pre mužov vo veku 18 – 25 ro-
kov. Povinná vojenská služba sa skrátila na 2 až 6 rokov, ale prepustení vojaci tvorili 
zálohu, z ktorej ich mohli v prípade potreby opäť povolať do zbrane. Prechod k to-
muto systému doplňovania umožnil vytvorenie masovej armády, akou nedisponoval 
žiaden dovtedajší štát. 

Už na jar 1794 mala francúzska armáda podľa odhadu asi 1 200 000 mužov. 
Navyše, bola to nielen masová, ale aj národne jednoliata armáda, v ktorej prevládal 
revolučný i demokratický duch a panovalo silné vlastenecké oduševnenie. Tieto mo-
rálne faktory súčasne kompenzovali pomerne slabú vycvičenosť a neraz i nedostatoč-
nú disciplínu novej armády najmä v období jej začiatkov.

Nová taktika a stratégia revolučnej francúzskej armády, ktorá musela od prvých 
dní hájiť mladú republiku, vznikla vlastne viac-menej z núdze. Na dôkladný výcvik 
masy odvedencov či dobrovoľníkov nebol čas. Vojaka oboznámili len s nevyhnut-
nými zásadami a vzápätí nasadili do boja. Takýto vojak, nezaťažený kasárenským 
drilom ani šablónovitosťou bojovej činnosti sa na bojisku správal úplne prirodzene, 
strieľal z každej pozície, kryl sa a prekvapoval nepriateľa neočakávanosťou reakcií.

Istým problémom revolučnej armády bol spočiatku nedostatok dôstojníkov. Väčšina 
starých dôstojníckych kádrov z radov aristokracie armádu opustila. Revolúcia tak otvori-
la cestu ku kariére mladým, talentovaným a odvážnym mužom, ktorých výsadou nebol 
vznešený rodokmeň, ale ich vlastné schopnosti. Jedným z týchto mladých veliteľov bol aj 
Napoleon Bonaparte, ktorý sa už ako 24-ročný stal generálom. Podobne sa k maršalskej 
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palici prepracovalo niekoľko Napoleonových rovesníkov. Aj medzi generálmi neskoršej 
cisárskej Grande Armée, čiže Veľkej armády, bol nejeden bývalý radový vojak.

Francúzska armáda pomerne skoro zanechala kordónovú stratégiu a lineárnu 
taktiku a nahradila ju taktikou kolón a rozptýlených útvarov – reťazí či rojníc roz-
ptýlených strelcov (tirailleurov). Toto opatrenie bolo vynútené predovšetkým tým, 
že nedostatočne vycvičená armáda by nedokázala udržať lineárnu bojovú zostavu. 
Nový princíp francúzskej stratégie spočíval v aktívnej útočnej činnosti. Cieľom bolo 
zhromaždenie mohutných síl na rozhodujúcom mieste, získanie početnej prevahy 
v príslušnom smere a zničenie nepriateľa v rozhodujúcej bitke. Vďaka taktike kolón 
a rozptýlených útvarov mohla armáda bojovať aj v členitom teréne, pružnejšie ma-
névrovať a prenasledovať nepriateľa. Velitelia mohli sústreďovať sily podľa potreby 
v hlavnom smere útoku alebo dopĺňať útočné kolóny vojakmi z hĺbky či zo zálohy.

Ako nový strategicko-taktický prvok sa presadzovalo úsilie zničiť živú silu nepria-
teľa. Preto vzrástla úloha delostrelectva, bodákového útoku, presnej streľby a vzájomnej 
podpory jednotlivých druhov vojsk. Proti dlhej a plytkej línii protivníka nasadzova-
li Francúzi nielen voľné formácie pešiakov, ale stále častejšie zovreté formácie kolón 
v hĺbke 16 radov, ktoré vytváral pechotný prápor. Išlo o veľmi pohyblivé útvary, ktoré 
umožňovali rýchly prechod z pochodového do bojového tvaru, číže z pochodovej do 
bojovej kolóny. Aj v boji sa ľahko uvoľňovali a opäť zoraďovali. Na odrazenie útoku jaz-
dectva proti pechote vyvinula už lineárna taktika štvorce pešiakov nazývané karé (car-
ré) či ľudovo ježko, keďže sa zo všetkých strán ježili puškami s nasadenými bodákmi.

Francúzska armáda sa ako celok vyznačovala mimoriadnou mobilitou, čo vy-
plývalo z toho, že pri ťažení sa neviazala len na ťažkopádne vozatajstvo alebo stále 
sklady. Zásobovala sa najmä z miestnych zdrojov nákupom, na ťažení v cudzine sa 
často uplatňovala rekvirácia.

Nové spôsoby vedenia vojnových akcií vyvolali aj podstatné zmeny v organizácii 
vojsk. Vývoj organizačných foriem smeroval predovšetkým k organizačnému a tak-
tickému spájaniu základných druhov vojsk do divízií a zborov a k utváraniu väčších 
organizačných jednotiek delostrelectva, jazdectva a ženijného vojska, čo umožňovalo 
ich hromadné použitie. Súčasne však tieto vyššie vojensko-taktické telesá boli schop-
né plniť v boji samostatné úlohy. Aj nižší velitelia či dokonca radoví vojaci sa museli 
vedieť samostatnejšie rozhodovať a konať.

Výnimočnosť Napoleona Bonaparteho

Novú stratégiu a taktiku boja doviedol na vysoký stupeň dokonalosti Napoleon Bo-
naparte. Bol vojvodcom nevšedného talentu, ktorý zužitkoval ako generál, ako prvý 
konzul aj ako cisár. Manévrovanie už nepovažoval za cieľ ako v iných armádach, 



29

ale za prostriedok na dosiahnutie cieľa. Uprednostňoval rýchle, bleskové vojny a ná-
sledné skoré uzavretie mieru; preto aj vojny ktoré viedol boli relatívne krátke, trvali 
spravidla jednu sezónu. Preferoval skôr útok než obranu, pričom sa vždy snažil vnútiť 
nepriateľovi svoju vôľu. Napoleon venoval nebývalú pozornosť prieskumu terénu, do 
najmenších podrobností vypracúval plány bitiek. 

Napoleonova taktika bola zdanlivo jednoduchá: armádu rozvinul do troch sle-
dov. Prvý útočil s podporou delostrelectva. V tejto fáze bitky hľadal, kde má nepria-
teľ slabinu. Druhý sled potom zaútočil na najslabšie miesto, kým tretí bol v zálohe 
a zapájal sa do boja v rozhodujúcom okamihu. Napoleonovým obľúbeným taktic-
kým ťahom bol aj nečakaný útok na stred nepriateľskej bojovej zostavy a krídelný 
obchvat. Nie vždy však používal rovnaký spôsob, lebo všetko záviselo od daných 
okolností a podmienok, terénu a reakcií protivníka. 

Na Napoleonovi bol geniálny nielen jeho systém, ale najmä spôsob uplatňova-
nia tohto systému, ktorý spočíval v tvorivej kombinácii a improvizácii jednotlivých 
prvkov. Za jeho vlády boli vo Francúzsku vytvorené veľké výcvikové tábory, kde sa 
v letnom období uskutočňovala príprava všetkých druhov vojska. V týchto táboroch 
sa praktizoval spoločný nácvik spôsobov činnosti v bojových kolónach i rozptýle-
ných útvaroch, prielom taktického stredu nepriateľskej bojovej zostavy, úder proti 
jednému alebo obidvom krídlam, zasadenie hromadných úderov pechotou, jazdec-
tvom a delostrelectvom. Organizačná štruktúra armády, ktorú zaviedol Napoleon, 
v podstate jestvuje v moderných armádach až dodnes.

Armáda revolučného a napoleonského Francúzska vtisla európskemu vojenstvu 
nezmazateľnú pečať. Prednosti nového francúzskeho modelu boli objektívnou sku-
točnosťou, ktorá sa následne ako nevyhnutnosť premietla do prerodu ozbrojených síl 
ostatných štátov a súčasne aj do pretvorenia základných princípov vojenstva v danej 
dobe. 

Habsburský reformátor armády arcivojvoda Karol

Neúspechy habsburskej armády na bojiskách prvej i druhej koaličnej vojny si vynúti-
li uskutočnenie viacerých zmien organizačného a systémového charakteru. Vedúcou 
osobnosťou pri uskutočňovaní reforiem v armáde bol arcivojvoda Karol, mladší brat 
cisára Františka. 

Už na začiatku roka 1801 cisár vymenoval arcivojvodu Karola za prezidenta 
Dvorskej vojnovej rady a zakrátko sa stal aj ministrom vojny a námorníctva. Ako 
prezident Dvorskej vojnovej rady zreorganizoval predovšetkým činnosť a chod tohto 
najvyššieho vojensko-správneho orgánu. Dvorská vojnová rada sa rozdelila do troch 
grémií. V prvom, vojenskom grémiu boli dve oddelenia (pre pechotu a jazdectvo) 
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a dve riaditeľstvá (delostrelecké a ženijné). Druhé grémium (politicko-ekonomické) 
tvoril rad referátov, napríklad pre doplňovanie a vyzbrojovanie armády, zabezpečo-
vanie výstroja, zásobovanie či zdravotnú službu. Do kompetencie tretieho (justičné-
ho) grémia prislúchali súdne záležitosti. 

Roku 1801 arcivojvoda Karol zreformoval aj činnosť Štábu generálneho ubytova-
teľa, ktorý vlastne plnil funkciu generálneho štábu habsburskej armády. Medzi jeho 
úlohy pribudlo aj nové vojenské mapovanie monarchie. Zároveň Vojnový archív vo 
Viedni, ktorý už roku 1776 založil maršal Andrej Hadik, sprístupnili dôstojníkom 
pre štúdium vojenstva a vojenských dejín.

Reformovanie vojenskej administratívy sa stretávalo s nepochopením, ba neraz aj 
s nesúhlasom konzervatívnych síl panovníckeho dvora. Išlo najmä o snahu arcivoj-
vodu Karola zrušiť doživotnú vojenskú službu. Cisárskym patentom zo 4. mája 1802 
bola napokon doživotná vojenská služba zrušená a dĺžka služby bola stanovená na 10 
rokov v pechote, 12 rokov v jazdectve, 14 rokov v delostrelectve i v technických dru-
hoch vojska. Toto opatrenie sa realizovalo v západnej časti monarchie hneď, v Uhor-
sku až po schválení Uhorským snemom v októbri 1802. Na tomto mieste možno zá-
roveň uviesť, že podľa regrutačného predpisu zo 4. apríla 1827 sa aj v Uhorsku roku 
1828 zaviedla 14-ročná vojenská služba, no naďalej sa verbovalo aj na neobmedzenú 
službu až do roku 1843, keď bola doživotná služba de�nitívne zakázaná a dĺžka služ-
by sa stanovila na 14 rokov. Roku 1845 Dvorská vojnová rada skrátila dĺžku trvania 
vojenskej služby na 8 rokov.

Podľa nového konskripčného a odvodového systému z roku 1804, ktorý vychá-
dzal z predchádzajúcej reformy Jozefa II. z roku 1781, boli jednotlivé krajiny monar-
chie rozdelené na konskripčné, čiže doplňovacie okresy (Ergänzungs-Bezirk), pričom 
v každom z nich sa dopĺňal jeden pluk. Konskripciu nováčikov a vojnopovinných 
vykonávali konskripční revízori s príslušnými dôstojníkmi daného pluku. 

Závažné opatrenia sa uskutočnili najmä v oblasti skvalitnenia výcviku. Podľa 
príkladu francúzskej armády vytvoril arcivojvoda Karol výcvikové tábory, kde sa 
uskutočňovali rozsiahle cvičenia, ktoré už nadobúdali charakter manévrov. Zásad-
nejší význam mala reformná činnosť, ktorú arcivojvoda Karol začal uskutočňovať 
roku 1806, keď sa po dočasnom odstavení už v hodnosti generalissima opäť dostal na 
čelo armády. Jeho zásluhou aj do vojenstva habsburskej armády začali prenikať nové 
metódy, ktoré postupne vytláčali topornú lineárnu bojovú taktiku. Hlavnou taktic-
kou zásadou naďalej zostalo začatie boja organizovanou streľbou, po ktorej nasledo-
val masový útok na protivníka. Podľa vzoru francúzskych tirailleurov sa postupne aj 
v habsburskej pechote začali pred čelnú bojovú líniu stavať skupinky strelcov, ktorí 
však nevykonávali činnosť samostatne ako Francúzi, ale na základe signálov veliteľov. 

Účinnosť streľby pešiakov, odhliadnuc od jágrov, bola naďalej veľmi slabá. Z vy-
hodnotenia istého cvičenia v streľbe na maketu cieľa, ktorý predstavoval terč 30 met-
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rov dlhý a 2 metre vysoký, vyplynuli tieto výsledky: zo 100 krokov 60 % zásahov, 
z 200 krokov 40 % zásahov, z 300 krokov 25 % zásahov a zo 400 krokov 20 % zá-
sahov. V boji, kde boli podstatne zložitejšie a náročnejšie podmienky, bola úspešnosť 
zásahov omnoho nižšia. 

Významným reformným činom bolo zavedenie novej organizácie vojska. Celá 
habsburská armáda bola rozdelená na 9 armádnych zborov a 2 záložné zbory. Za voj-
ny roku 1809 pribudol ešte 10. a 11. armádny zbor. Do každého zboru boli zaradené 
všetky vtedajšie druhy vojsk a zbraní, čo malo umožniť vykonávanie samostatných 
operácií. Armádny zbor tvorili dve radové divízie, jedna pohyblivá divízia, 70 – 96 
diel a špeciálne vojenské oddiely.

Radová divízia pozostávala z dvoch brigád, brigádu tvorili dva radové pešie pluky 
a jeden prápor jágrov. Do pohyblivej divízie (Avantgardedivision) boli zaradené dve 
kombinované ľahké brigády, pričom ľahkú brigádu tvoril jeden ľahký jazdecký pluk 
a dva až päť práporov ľahkej pechoty. Prevažná časť ťažkého delostrelectva a granát-
nici boli začlenení do dvoch záložných zborov. Každý záložný zbor mal okrem toho 
jednu pešiu divíziu a jednu jazdeckú divíziu.

Roku 1809 mala habsburská armáda 63 peších plukov (z toho 15 uhorských), 
17 hraničiarskych plukov a 9 práporov poľných jágrov a tirolský ostrostrelecký zbor. 
Jazdectvo tvorilo 35 plukov, z toho 12 husárskych. Popri štyroch delostreleckých 
plukoch bolo vytvorených aj 9 samostatných pionierskych oddielov (diviziónov). 

Technológia vojen a vojenská veda

V napoleonskom období sa zmenila technológia vojen a zmenili sa aj úlohy a cha-
rakter jednotlivých druhov vojsk. Pechota získala väčšiu palebnú silu a stala sa mo-
bilnejšia. Jazdectvo prestalo byť rozhodujúcim druhom vojska najmä preto, že kôň 
bol veľkým a nechráneným cieľom. Delostrelectvo zvýšilo palebnú silu a dosiahlo 
väčší i presnejší dostrel. Na bojisku, ktoré sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zača-
lo podstatne rozširovať, narástlo tzv. rizikové pásmo smrti. Oproti lineárnej taktike, 
ktorej hlavným cieľom bolo vytlačenie nepriateľa z obrannej čiary, sa presadzoval 
zámer zničiť živú silu nepriateľa. Unavujúcu stratégiu, ktorej základom bolo ma-
névrovanie, nahradila zničujúca stratégia. Vojna sa tak stala čoraz krvavejšia a smr-
tonosnejšia.

Zásadné zmeny vo vojenstve na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, ako aj 
bohaté bojové skúsenosti vyvolali potrebu nových praktických úloh. Rozličné spôso-
by ich riešenia sa prejavili aj vo vtedajších vojensko-teoretických dielach. Okrem Na-
poleona vojenskú vedu i prax obohatili najmä ruskí vojvodcovia Alexander Suvorov 
(1729 – 1800) a Michail Kutuzov (1745 – 1813). K ďalším významným vojenským 
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teoretikom v tomto období patril už spomínaný generalissimus habsburskej armády 
arcivojvoda Karol Habsburský (1771 – 1847), ktorý sa venoval rozpracovaniu otázok 
vojenského umenia, Francúz Antoine-Henri Jomini (1799 – 1869), ktorý sa snažil 
dokázať trvácnosť a nemennosť princípov vojenského umenia a ktorý sa pokladá za 
zakladateľa modernej vojenskej logistiky, ako aj pruský generál Hans Adolf Julius 
von Bülov (1816 – 1897), ktorý sa zaoberal princípmi ozbrojeného zápasu. 

Osobitné miesto medzi vojenskými teoretikmi zaujíma pruský generál Carl von 
Clausewitz (1780 – 1831), účastník protinapoleonských vojen. Výsledkom jeho prak-
tických skúseností a tvorivého poznania i myslenia je rozsiahle dielo O vojne (Vom 
Kriege), v ktorom ako prvý najvýstižnejšie sformuloval povahu a podstatu vojny: 
„Vojna každej spoločnosti vychádza vždy z určitého politického stavu a je vyvolaná len 
dákou politickou pohnútkou. Vojna je skutočným nástrojom politiky, pokračovaním po-
litických vzťahov a ich uskutočnením inými prostriedkami.“

Meštianske milície

Do obdobia napoleonských vojen spadá aj formovanie posledného feudálneho typu 
ozbrojených zborov mešťanov – meštianskej milície. Právnym podkladom pre ich 
vznik bol zákonný článok 1/1805, ale najmä zákonný článok 2/1808, kde sa slobod-
ným kráľovským a banským mestám v Uhorsku uložila povinnosť zriadiť ozbrojené 
sily Nadviazali tak na dávnejšie mestské ozbrojené zbory, ktoré v Uhorsku jestvovali 
už od stredoveku. Lebo hoci mešťania v Uhorsku vo vojenstve nezohrávali kľúčovú 
úlohu, v branom systéme krajiny mali vždy nezastupiteľné miesto. 

Meštianske milície boli organizačne samostatné uniformované (v malej miere 
i neuniformované) jednotky, ktoré sa do regulárnej armády nezaraďovali. Mali vy-
slovene domobranecký charakter. Ich organizáciu, úlohy a poslanie upravoval Regle-
ment für die Bürger-Militz im Königreich Ungarn (Predpis pre meštiansku milíciu 
v Uhorskom kráľovstve) z roku 1809. Súčasťou predpisu bol aj text prísahy v nem-
čine. Je pozoruhodné, že napríklad v Ľubietovej túto prísahu už roku 1809 preložili 
do slovenčiny, takže možno oprávnene predpokladať, že ju aj po slovensky slávnostne 
skladali. Prísaha ľubietovských meštianskych milicionárov je nielen cennou jazyko-
vou pamiatkou, ale aj svedectvom toho, že branná služba mešťanov pri obrane kraji-
ny a vlastného mesta bola skutočne vecou cti a uvedomenia. 

Meštianska milícia bola zriadená vo všetkých vtedajších kráľovských slobodných 
a banských mestách v Uhorsku (bolo ich 41, z toho 23 na Slovensku). Roku 1811 
bolo v miličnom vojsku v Uhorsku celkove 34 052 mešťanov. Podľa spomínaného 
predpisu sa stanovila aj organizačná štruktúra. Najvyššou jednotkou bol prápor (ba-
talión), ktorý pozostával z 2 – 3 oddielov (diviziónov). Oddiel tvorili dve stotiny, čiže 
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roty (kompánie), pričom každá mala mať 4 čaty. Z miest na území dnešného Slo-
venska bola najpočetnejšia bratislavská (prešporská) meštianska milícia – mala 1 667 
mužov v 8 stotinách a jednej polstotine, nasledovali Košice s 930 a Bardejov s 550 
mužmi. Prešovská meštianska milícia mala 420 príslušníkov zaradených v troch pe-
ších stotinách a jazdeckej polstotine (jedinej na Slovensku). Najmenšou bola už spo-
mínaná meštianska milícia v Ľubietovej, ktorá roku 1811 mala 128 príslušníkov – 5 
dôstojníkov, 16 poddôstojníkov a 107 radových milicionárov. 

Vojnová konjunktúra a Slovensko

Napoleonské vojny na začiatku 19. storočia podnietili na Slovensku aj budovanie 
zbrojárskeho priemyslu. Už roku 1805 kráľovský erár zriadil v Liptovskom Miku-
láši manufaktúru na výrobu hlavní pre vojenské pušky. Výroba tejto manufaktú-
ry zakrátko dosiahla široké rozmery a vyrovnala sa podobnému podniku, ktorý už 
dávnejšie pôsobil v Štajersku. V rokoch 1808 – 1809 dodala liptovská manufaktú-
ra habsburskej armáde spolu 18 493 kusov hlavní v celkovej cene 145-tisíc zlatých. 
Okolo roku 1818 sa však už v manufaktúre nepracovalo. 

Ďalší podnik zbrojárskej výroby pôsobil v Banskej Bystrici. V rokoch 1808 – 
1814 vyrobil pre armádu zbrane a poľné kotly v hodnote 354-tisíc zlatých. V obci 
Kráľová, ktorá je dnes súčasťou Banskej Bystrice, sa vyrábali šable a bodáky. Išlo 
o produkciu významných rozmerov, lebo v období vojnovej konjunktúry tu ročne
vyrobili viac ako štvrť milióna kusov bodných a sečných zbraní. Spotrebovalo sa pri
tom okolo 75 ton železa. Ešte aj roku 1818, keď po skončení vojen už iné podniky
podobného druhu nepracovali, zamestnávali v Kráľovej 80 ľudí, takže v čase vojno-
vej konjunktúry ich tu pracovalo zaiste podstatne viac.

Uhorsko a Slovensko na prelome 18. a 19. storočia 
a v povojnovej dobe (1816 – 1831)

Pustošivé koaličné vojny územie Uhorska, a v rámci neho aj Slovenska, prakticky 
obišli, bolo totiž len bočným vojnovým priestorom. Táto historická doba, ktorá sa 
začala na konci 18. storočia, ako aj  následné obdobie prvej polovice 19. storočia, 
predstavuje v slovenských dejinách jednu z mimoriadne dôležitých etáp minulosti. 
Popri závažných hospodárskych a sociálnych premenách, ako sprievodných javov 
prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu a súčasne procesu formovania sa občianskej 
spoločnosti v Uhorsku, vystúpila do popredia aj národnostná otázka. Bola novým 
historickým javom, ktorého obsah určila francúzska buržoázna revolúcia vďaka dek-
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larovaniu suverenity národa ako politického subjektu.
Myšlienky slobody a rovnosti všetkých občanov, nastolené Francúzskou revolú-

ciou, našli mnohých stúpencov a propagátorov aj medzi uhorskými stavmi a inteli-
genciou. Revolúcia vytvorila pojem moderného politického národa, ktorý sa však 
v habsburskej monarchii, a osobitne v Uhorsku stal zdrojom protirečivého vývoja 
vyúsťujúceho do následných národnostných rozporov. 

Tradičný politický pojem natio hungarica, čiže uhorský národ, ktorý vyjadroval 
príslušnosť k privilegovaným vrstvám bez rozdielu etnického pôvodu, nadobúdal čo-
raz výraznejší nacionálny odtieň v podobe zdôrazňovania i presadzovania maďarské-
ho obsahu uhorskej štátnosti. Lojalita k štátu sa začala merať a stotožňovať prihláse-
ním sa k tzv. štátotvornému národu aj prevzatím jazyka, tradícií a kultúry. Tento jav 
bol najbadateľnejší v radoch privilegovaného obyvateľstva, a teda aj medzi šľachtou 
slovenského pôvodu. Táto pomerne početná vrstva obyvateľstva – na Slovensku žilo 
okolo 200 000 šľachticov – ovplyvňovala i riadila život jednotlivých stolíc. Súčasne 
bola nositeľom konzervatívnych, ako aj liberálnych tendencií, ktoré sa antagonisticky 
prejavovali na jednej strane v sociálnej a politickej oblasti a na druhej strane v riešení 
národnostnej otázky. Ani predstavitelia liberálnej šľachty zväčša nedokázali vystúpiť 
z tieňa úzko maďarsky chápanej uhorskej štátnosti. 

Výnimku v tomto smere predstavovalo hnutie uhorských jakobínov, ktoré pod 
vplyvom myšlienok Francúzskej revolúcie začiatkom 90. rokov 18. storočia v svo-
jom programe načrtávalo popri revolučnom riešení celospoločenských problémov aj 
spravodlivé riešenie národnostnej otázky. Šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie 
v habsburskej monarchii, a obzvlášť v Uhorsku viedlo zároveň k polarizácii pomer-
ne heterogénnej osvietenskej inteligencie. Len malá časť uhorskej inteligencie prešla 
na radikálno-demokratickú platformu a dostala sa do radov uhorských jakobínov. 
Hoci išlo o nepočetnú, nanajvýš tristo-člennú skupinku, v ktorej bolo aj zopár dôs-
tojníkov, vládna moc tvrdo potlačila jakobínske hnutie. V súdnych procesoch pred 
Kráľovskou súdnou tabuľou a Sedmipanskou tabuľou v Budíne roku 1795 spomedzi 
vyše 40 obvinených odsúdili na trest smrti 18 jakobínov, popravili z nich napokon 
iba siedmich, 16 jakobínov odsúdili na dlhoročné či kratšie väzenie v najobávanej-
ších pevnostných väzniciach monarchie.

Habsburská armáda mala po skončení koaličných vojen 58 peších plukov (z toho 
15 uhorských), 17 hraničiarskych peších plukov, 20 granátnických práporov, 1 ti-
rolský pluk horských strelcov, 12 jágerských práporov a 6 posádkových práporov. 
Jazdectvo tvorilo 8 kyrysníckych, 6 dragúnskych, 7 švališérskych, 12 husárskych 
plukov a 4 hulánske pluky. Delostrelectvo malo 5 plukov poľného delostrelectva, 1 
bombardovací pluk, raketovú stotinu a ďalšie delostrelecké útvary. Technické druhy 
vojska sa organizovali v zboroch, a to v ženijnom, mínerskom, sapérskom a pionier-
skom. Celkove v armáde slúžilo okolo 270 000 mužov, v prípade vojny mohla mo-
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narchia postaviť až 400 000 mužov. Táto organizácia i početný stav v podstate pre-
trvali až do revolúcie v roku 1848.

V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že po koaličných vojnách a po Viedenskom kon-
grese sa zároveň so spoločenskými premenami, a to najmä od 20. a 30. rokov 19. 
storočia, výrazne zmenila úloha a poslanie habsburskej armády, ktorá sa stala takpo-
vediac policajtom v monarchii aj v Európe. Tejto potlačovateľskej funkcii zodpove-
dala i prax, podľa ktorej sa už umiestnenie plukov prestalo kryť s ich doplňovacími 
okresmi. Redislokáciou plukov na území iných národov či národností, teda v etnicky 
cudzom prostredí monarchie sa malo zabrániť tomu, aby miestne obyvateľstvo ne-
nadväzovalo užšie kontakty s vojskom pri stále častejších paci�kačných a represív-
nych ozbrojených zásahoch.

Ľudové povstanie zvané cholerové

Jedným z najväčších vojenských zásahov habsburskej armády voči civilnému obyva-
teľstvu bolo potlačenie ľudovej vzbury na severovýchode krajiny roku 1831. Keďže 
povstanie súviselo s epidémiou dovtedy u nás neznámej cholery, dostalo názov cho-
lerové.

Choleru možno de�novať ako akútne infekčné ochorenie, šíriace sa prevažne en-
demicky. Jej klinickým prejavom bol zápal sliznice žalúdka a čriev s celkovou intoxi-
káciou organizmu. Od ostatných infekčných ochorení sa líšila tým, že jej inkubačná 
doba trvala najviac 3 dni, najčastejšie však 24 hodín a nemoc netrvala dlhšie než 5 
dní. Cholera mala veľmi rýchly priebeh a často po niekoľkých hodinách až dňoch 
(12 hodín až 5 dní) končila smrťou. Išlo o tradičné ochorenie chudobných a podvy-
živených ľudí, žijúcich v zlých sociálnych podmienkach. Cholerou najviac ohrozené 
boli deti. V endemických oblastiach sa vyskytovala prevažne na vidieku, v mestách 
len zriedkavejšie.

Cholera prenikla do Uhorska z Poľska, kam ju zaniesli z Ázie ruskí vojaci, ktorí 
sa zúčastnili na potlačení poľského novembrového povstania roku 1830. V radoch 
poľských povstalcov bojovali vtedy aj slovenskí dobrovoľníci, okrem iných napríklad 
literát Samo Chalupka. Prísne proticholerové opatrenia nariadené vládou koncom 
roka 1830 boli v marci 1831 uvoľnené. V máji 1831 sa v Haličsku opätovne roz-
mohla cholera, a hoci na príkaz Uhorskej miestodržiteľskej rady boli 3. júna 1831 
úplne uzavreté hranice medzi Haličou a Uhorskom, bolo už neskoro. Cholera začala 
postupne zamorovať severovýchod krajiny. 

Prvý prípad cholery zaznamenali 13. júna 1831 v Ugočskej stolici. V Boršodskej 
stolici sa cholera po prvýkrát objavila 15. júna, v Berežskej stolici 23. júna, v Šariši 
10. júla a na Spiši 3. augusta 1831. V Gemerskej stolici zaznamenali prvý prípad 
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cholery 1. júla, v Above 8. júla, v Turčianskej stolici 9. júla 1831. V priebehu júla 
cholera prenikla z Horniakov do juhovýchodných oblastí Uhorska a v auguste 1831 
sa rozšírila aj do zvyšných uhorských stolíc. 

Po objavení sa cholery v severnom pohraničí Uhorská miestodržiteľská rada mo-
bilizovala vojsko a nariadila postihnuté oblasti izolovať sanitnými kordónmi. V sna-
he zabrániť masovému rozširovaniu cholery medzi obyvateľstvom sa prvorado prijali 
opatrenia, ktorých cieľom bolo zabrániť prenikaniu ochorenia do nenakazených ob-
lastí krajiny. 

Na hraniciach uhorských stolíc urýchlene vznikali kordonálne línie strážené voj-
skom, ako aj varty zostavené z miestnych obyvateľov. Sanitné kordóny so strážnymi 
stanicami a vartami zabezpečovali kontrolu pohybujúcich sa ľudí, prichádzajúceho 
a odchádzajúceho tovaru. Strážne stanice a varty boli zriadené aj na dôležitých cest-
ných spojeniach vo vnútri jednotlivých stolíc.

Ďalej sa bez ohlásenia, spravidla v nočných hodinách, kontrolovali predovšet-
kým hostince a mlyny, ale tiež rodinné domy a chalupy, ak sa objavilo podozrenie, 
žeby sa v nich mohli nachádzať podozrivé osoby. Zvláštna pozornosť bola venova-
ná predovšetkým tulákom, Cigánom a Židom. Predstavitelia miestnej samosprávy 
využívali na kontrolu neznámych osôb osobitných poľných a miestnych strážcov, 
ktorých povinnosťou – ako sa uvádzalo v istom úradnom obežníku – bolo „...vo dne 
i v noci bdieť, a tak dlho na stráži zostať, až pokiaľ ich druhí nevymenia, alebo od vrch-
nosti inú správu nedostanú.“

Za nedovolené prekročenie sanitných kordónov hrozilo okamžité zastrelenie, no 
cholera sa šírila ďalej. Stoličná vrchnosť sa snažila podávaním liekov a zvýšenou hy-
gienou epidémiu obmedziť, ale ľudia boli mimoriadne nedôverčiví. Nedbali na rady 
lekárov, felčiarov ani kňazov a mnohí odmietali liečivá aj dezinfekciu studní a zdro-
jov pitnej vody.

K ďalším proticholerovým opatreniam pribudli zákazy konania trhov, jarmokov 
a bohoslužieb, zákaz navštevovania krčiem a pohostinstiev, izolácia chorých, pocho-
vávanie obetí cholery v spoločných hroboch. Obyvatelia z dedín sa nesmeli vzdialiť 
ani do susedného chotára, ba niekde im zakázali aj zber úrody z polí. Spomenuté 
opatrenia však prinášali iba slabé výsledky. Okrem toho vyvolávali odpor a hnev 
obyvateľstva.

Travičská legenda

Lieky proti cholere vrchnosť často aj vnucovala, a to v nadmerných dávkach, čo malo 
nepriaznivé dôsledky, a tak sa zrodila travičská legenda, ktorá mala medzi poddaný-
mi značný ohlas: „Páni chcú ľud otráviť.“ Na Záhorí mala travičská legenda národ-
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nostný podtón, tu si ľud šepkal, že Nemci chcú otráviť Slovákov.
Nepokoje na východnom Slovensku sa začali udalosťami v Košiciach, kde 19. júla 

1831 vzbudilo veľké rozhorčenie obyvateľov to, že im miestny lekár násilne podával 
lieky (bizmutové prášky), a v dôsledku ich nadmerného užitia zomrelo zopár detí. Po-
plašná správa sa rýchlo rozšírila a podporila už jestvujúcu travičskú legendu. Centrom 
vzbury sa stala Zemplínska stolica, kde povstalo niekoľko desiatok obcí a kde sa vytvo-
rili dve hlavné oblasti roľníckych nepokojov: v okolí Trebišova a Vranova. 

V obidvoch oblastiach sa na čelo vzbury postavili ľudoví vodcovia, akými boli 
Michal Pavúk zo Žipova, Ján Gajdoš z Markoviec, Michal Štefanov z Falkušoviec, 
Ľudovít Hanza z Jastrabia, Ján Mankovič zo Zamutova či Adam Ostroha z Rudľo-
va. K povstaniu sa pridalo aj niekoľko schudobnených zemplínskych zemanov, ako 
napríklad Peter Tašnády z Malých Raškoviec, Ladislav Kováč z Budkoviec, Ján Váli 
z Kopčian. Povstalci však konali skôr živelne, než s premyslených zámerom. Roľníci 
odopreli pracovať na panskom, odmietali odovzdávať poddanské dávky zemepánom 
i cirkvi, napádali vrchnosť. Zajali a zbili desiatky osôb, zničili niekoľko panských 
kaštieľov a kúrií, v Zemplíne bolo zabitých 13 osôb, z toho 9 v Merníku.

Dramatický priebeh mali taktiež udalosti v Spišskej stolici. Aj prvý výbuch hne-
vu v obci Richnava 8. augusta 1831 pripomínal udalosti zo Zemplína vrátane travič-
skej legendy. Najvýraznejšou osobnosťou povstania na Spiši bol richnavský richtár 
Juraj Harman. Sedliacka rebélia na Spiši, ku ktorej sa pridali aj baníci, sa vyznačo-
vala prudkými výbuchmi vášne a nenávisti voči zemepánom. Hnev ľudu sa neza-
stavil ani pred bránami kláštorov. Okrem rabovania a plienenia panských majetkov 
zabili na Spiši 11 osôb, z toho 6 v Kluknave. Menšie vzbury a nepokoje sa prejavili 
aj v Abovskej a Gemerskej stolici. Ako na to poukazuje viacero súdobých dokumen-
tov, krutosť a výčiny vzbúrencov voči niektorým zemepánom a vrchnosti dosahovali 
nevídané rozmery.

Cisár František I. vymenoval 18. augusta 1831 baróna Ignáca Eötvösa za kráľov-
ského komisára pre obnovenie poriadku na východnom Slovensku. Privolané vojsko 
za krátky čas zlikvidovalo nejednotné a zväčša izolované povstalecké ostrovy. Na 
jeho potlačení sa zúčastnilo 52 stotín vojska z deviatich peších plukov. Na niektorých 
miestach zasahovali aj husári.

V príslušných stoliciach zasadli štatariálne súdy, ktoré odsúdili na smrť povra-
zom 119 povstalcov, pričom ďalším popravám zabránila len amnestia cisára. Okolo 
4-tisíc poddaných bolo odsúdených trestom palicovania na dereši či do žalára. Od-
plata a pomsta vrchnosti boli teda oveľa drastickejšie než samotné povstanie, keďže 
počet obetí roľníckeho vyčíňania sa odhaduje asi na tridsať. 

Cholerová epidémia roku 1831 si vyžiadala mnoho obetí prevažne z radov vidiec-
keho obyvateľstva. Podľa súdobej o�ciálnej štatistiky choleru zaznamenali v 4 665 
uhorských obciach a mestách; v období od 13. júna 1831 do 14. februára 1832 sa 
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cholerou nakazilo v Uhorsku celkovo 536 517 osôb. Z nich sa 298 876 ľudí vyliečilo 
a 237 641 zomrelo. 

Povstanie ľudu na východe Slovenska roku 1831 poukázalo na neudržateľnosť 
feudálnych vzťahov a stalo sa predzvesťou veľkého a všeobecného výbuchu revolúcie 
v roku meruôsmom.



39

Vzbura poddaných v Tužine 
9. marca 1792 

Slúžny Nitrianskej stolice Peter Majthényi oznamuje stoličnej vrchnosti svoje zistenia 
vo veci vzbury poddaných v obci Tužina, ktorí odmietli plniť príkaz dištriktuálneho 
prísažného Adama Husára a fyzicky ho ohrozovali, keď ich vyzval, aby si splnili 
predpísané poddanské povinnosti. O potrestaní príslušných poddaných sa zachoval 
rozsudok z 11. marca 1792 v Kongregačnom protokole Nitrianskej stolice (pozri na-
sledujúci dokument číslo 2). 

Podpísaný slúžny som nútený slávnej vrchnosti najpokornejšie oznámiť: Pán dištrik-
tuálny prísažný Adam Husár z úradnej povinnosti odišiel dňa 10. m(esiaca) februára 
t. r. do obce Tužiny a predvolal si miestneho richtára, prísažných a celú obec. Rich-
tára sa spýtal, koľko peňazí vybral na daniach, a zároveň prostredníctvom deputácie 
váženého pána prvého podžupana, ktorá intervenovala na rekurz najmilostivejšieho 
pána banskobystrického biskupa pred slávnou vrchnosťou o stavbe kostola, chcel sa 
postarať o vykonanie prác na vozoch a prác ručných. Nato mu richtár odpovedal, 
že nič nemohol vybrať, pretože boženík Michal Dub pred celou obcou vyhlásil, že 
netreba plniť všetky stoličné rozkazy. Keď to počul, dal si tohto boženíka, vtedy 
neprítomného, predvolať a keďže boženík svoje slová nepoprel, dal mu na výstrahu 
a na zastrašenie ostatných vymerať niekoľko palíc. Keď ho dištriktuálny hajdúch 
odvádzal, aby mu vymeral trest, Ján Klain s pribehnuvšími dedinčanmi napadol 
dištriktuálneho hajdúcha a ostatní zhluknutí obyva telia nedovolili previnilého prí-
sažného Michala Duba potrestať. Ba Pavol Dub sa nebál odzadu pochytiť i samého 
pána prísažného.

Keď mi pán prísažný podal správu o tejto vzbure, z obavy, aby sa toto nebezpe-
čenstvo nešírilo ďalej, osobne som prišiel do obce Tužiny a po vyšetrení skutočné-
ho stavu som poslal hajdúchov zaistiť vinníkov a vydal som rozkaz, aby priviedli 
i manželky previnilcov, zachraňujúce sa so svojimi manželmi útekom. Nato sa stalo, 
že asi 80 tužinských obyvateľov sa zhluklo s drúkmi a kôlmi a chystalo sa obkľúčiť 
faru, kde som bol ubytovaný. Za hrozného kriku, nedbajúc na nič, vy hrážali smr-
ťou nielen mne, ale i ostatným úradníkom, dodávajúc, že richtár je povinný držať 
s obcou, a nie s úradníkmi. Keď sa pán prísažný jedného zo vzbúren cov spýtal, kto 
je, odpovedal, že je Ježiš Kristus. Potom nasledujúceho dňa, keď predvolal všetkých 
obyvateľov spomínanej Tužiny, ďalej som pátral po menách tých, čo roznietili vzbu-
ru a chceli vtrhnúť na faru. Najpokornejšie pripojujem zoznam1 podľa ich vlastnej 
výpovede a pokorne oznamujem, že predáci a pô vodcovia vzbury boli uvrhnutí do 

1
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obecného žalára a sú tam väznení. O tomto prípade podávam najpokornejšiu správu 
slávnemu stavovskému zhromaždeniu.

V Nitre dňa 9. marca 1792 
Peter Majthényi, slúžny slávnej Nitrianskej stolice

Uloženie: Latinský originál úradného hlásenia pozri v archíve bývalej župy Nitrian-
skej, 1792, fasc. TI, no. 6; dnes Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice.  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slo-
venského ľudu (1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 235-236.  

* * *
1 Pripojený zoznam obsahuje mená 40 pôvodcov tužinských nepokojov. 
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Rozsudok nad účastníkmi vzbury v Tužine 
11. marca 1792 

Nitrianska stolica potrestala viacerých pôvodcov nepokojov v obci Tužina korbáčo-
vaním (pozri predchádzajúci dokument číslo 1).  
Na základe úradného hlásenia hlavného slúžneho pána Petra Majthényiho, ktoré 
právny zástupca pod č. 1 uviedol do procesu na potvrdenie súdneho výkladu a ktoré 
dokazuje, že zaistení odbojníci, lepšie povedané celá obec Tužina sa dopustili výtrž-
ností so zrejmým porušením verejnej právomoci, ako vyplýva aj z previnenia podľa 
dobrovoľných výpovedí uvedených pod č. 2 – 11 a hodnoverne potvrdených pred 
súdom pri predošlom obnovenom vyšetrovaní a z vypočutia svedkov v prítomnosti 
obžalovaných, a pretože sám záujem verejnej bezpečnosti vyžaduje, aby predáci a pô-
vodcovia výtržností boli potrestaní ťažším a výstražnejším trestom, s rozlišo vaním 
viny zaistených a v súvislosti s ich dobrovoľnými výpoveďami, nariaďuje sa:

Pavla Duba, inak patriaceho do skupiny vodcov nepokojov, potrestať (vzhľadom 
na jeho pokročilejší vek) čiastočne zmierneným telesným trestom 20 korbáčmi a štr-
násťdenným žalárom odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku. Adama Herbrika a Jána 
Klaina, ktorí rovnako patria do skupiny predákov, každého zvlášť potrestať 40 kor-
báčmi. Napokon Michala Duba, nie však preto, že by bol predákom, ale preto, že 
robil prekážky pri platení daní, žalárovať dovtedy, kým nevyrovná svoje daňové ne-
doplatky a okrem toho mu vymerať 20 korbáčov. Ostatných zaistených však, vyhlá-
sených za nevinných, prepustiť na slobodu.

Pokiaľ ide o spoluvinníkov výtržností, ktorí ostali doma a ktorí sú osobitne uve-
dení v zázname, pripojenom k hláseniu č. 1, nariaďuje sa vyslať pánov Imricha Bossá-
nyiho, prísediaceho a Petra Majthényiho, dištriktuálneho slúžneho, s plnou mocou, 
aby podľa dohodnutia s pánom správcom panstva predvolali previnených tužinských 
obyvateľov (po predbežnom vyšetrení ich priestupkov) na bojnický zámok a tam, ak 
sa u niektorých predákov zistí snaha obnoviť výtržnosť, potrestať ich 40 korbáčmi, 
tých však, u ktorých sa zistí menšie previnenie, 20 korbáčmi.

Zaznačil Ignác Fabricius,
prísažný hlavný notár slávnej Nitrianskej stolice 

Uloženie: Latinský text rozsudku pozri v archíve bývalej župy Nitrianskej, Protoco- 
llum congregationum 1792, no. 24, fol. 225; dnes Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Ar-
chív Bojnice.  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 236-237.  

2
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Návrh jakobínskej ústavy 
august 1793 

Vplyv Francúzskej revolúcie v Uhorsku sa najvýznamnejšie prejavil v hnutí 
uhorských jakobínov. Týmto pomenovaním sa však oni sami nenazývali. Hoci 
prevažná väčšina jeho účastníkov nemala nič spoločné s francúzskymi jakobín-
skymi radikálmi, ba mnohí z nich ich praktiky odsudzovali, habsburské súdne 
a vyšetrujúce orgány toto opozičné hnutie liberálnodemokratického charakteru 
z propagandistických dôvodov nazvali jakobínskym. Uhorskými jakobínmi sa 
tradične nazýva revolučno-demokratická spoločenská skupina, zložená prevažne 
z intelektuálov, ovplyvnená ideami Francúzskej revolúcie, bojujúca na konci 18. 
storočia jednak proti panstvu Habsburgovcov a jednak proti feudálnemu poriad-
ku, ako aj za štátnu nezávislosť.

Hnutie sa sformovalo spomedzi členov zrušených slobodomurárskych lóží, 
často bývalých jozefinistov, členov čitateľských a iných krúžkov, ktorí sa aj po 
policajných opatreniach naďalej stretávali, čítali zakázané francúzske časopisy, 
požičiavali si cenzúrou nepovolené publikácie a utvárali tajné politické kluby.

Uhorskí jakobíni boli stúpencami politickej nezávislosti Uhorska, súčasne presa-
dzovali jeho pretvorenie na spolkovú (federatívnu) republiku na národnom princípe. 
Ich štátoprávne predstavy sa najvýraznejšie odzrkadľujú v zaujímavom, a v slovenskej 
odbornej literatúre doposiaľ neveľmi spomínanom dokumente Entwurf einer neuen 
für Ungarn bestimmten Konstitution (Návrh novej ústavy Uhorska), ktorý sa za-
choval v nemčine. Vypracoval ho Ignác Martinovič začiatkom augusta 1793. Tento 
návrh má 143 číslovaných ustanovení (článkov) v rámci 18 kapitol. V návrhu ústavy 
sa odráža zámer aplikovať v Uhorsku umiernené princípy spoločenskej rovnosti (pred 
zákonom), odstrániť feudalizmus cestou prenájmu pozemkov poddaným zo strany 
zemepánov a spravodlivejšie vyrubiť dane. Hoci sa v návrhu hovorí o republike, po-
čítalo sa zároveň s funkciou kráľa. Zároveň sa akceptovala faktická moc šľachty v 
spoločnosti. Návrh ústavy naznačuje aj nové predstavy uhorských jakobínov o vnú-
tornom usporiadaní Uhorska. Nasledujúci slovenský preklad po prvýkrát re�ektuje 
kompletné znenie pôvodného nemeckého textu ústavy.  

Hlava I. O pomenovaní a členení Uhorska
I. Uhorsko bude v budúcnosti nezávislou republikou. 
II. Všetky krajiny, ktoré dosiaľ prináležali k Uhorsku: ako samotné Uhorsko, Dalmá-
cia, Chorvátsko, Slavónia, Sriem, Banát a Sedmohradsko, dostanú členenie podľa 
jednotlivých národov, ktoré tieto časti obývajú.

3
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III. Každá časť dostane vlastné pomenovanie, na základe ktorého bude pova žovaná 
za provinciu. 
IV. Pomenovania častí sa odvodia od národa, ktorý ich obýva.
V. Hranice týchto častí musia byť presne vytýčené výborom, ustanoveným na tento 
účel. 
VI. Vzhľadom na vonkajšiu bezpečnosť a obranu budú všetky časti provincií považo-
vané za nedeliteľnú republiku, no čo sa týka vnútornej bezpečnosti a správy bude sa 
každá časť považovať za federálnu provinciu. 

Hlava II. O slobodách Uhorskej republiky 
VII. Uhorská republika pozostáva zo slobodného ľudu. 
VIII. Každý uhorský občan môže robiť všetko to, čo nikomu a následne ani štátu 
neškodí a jemu je na úžitok. 
IX. Je však bezmedzne povinný dodržiavať zákon. 
X. Nemôže byť neočakávane ani svojvoľne uväznený. 
XI. Pri výsluchu je povinný odpovedať len na vznesené obžaloby uvedené v obžalob-
nom spise. 
XII. Zákon má všetkých občanov Uhorska rovnako chrániť či trestať bez ohľadu na 
príslušnosť k stavu. 
XIII. Uhorský občan požíva úplnú slobodu mysle. 
XIV. Slobodu myslenia a tlače možno ohraničiť len vtedy, ak by mohla škodiť suve-
renite a ústave. 

Hlava III. O suverenite uhorského národa 
XV. Suverenita patrí celému národu. 
XVI. Národ pozostáva z kráľa, zo šľachty a z ľudu. 
XVII. Kráľ predstavuje v suverenite hlavný krajinský stav; šľachta si ponecháva svoje 
rozličné tituly, tvorí druhý a ľud zasa tretí stav. 
XVIII. Suverenita musí byť pre každú časť svätá; preto sú akékoľvek útoky jedného 
stavu proti druhému stavu skutočnou štátnou velezradou.1

Hlava IV. O zákonodarnom orgáne (zbore) 
XIX. Zákonodarná moc patrí síce celému národu, vykonáva sa však prostredníctvom 
poslancov, ktorí vytvárajú politický orgán. 
XX. Tento zákonodarný orgán (zbor) sa bude každý rok meniť a obnovovať. 
XXI. Má právo nielen tvoriť zákony, ale aj navrhovať ústavu, ak o to požiadajú tri 
štvrtiny národa. 
XXII. Ústava však musí byť výslovne prijatá celým národom, a všetky zákony zasa 
pri dodržaní stanovenej šesťtýždňovej doby na vznesenie námietok (voči zákonu). 
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XXIII. Zákonodarný orgán má právo rokovať s cudzími mocnosťami, vypovedať 
vojnu, uzatvárať spojenectvá a obchodné zmluvy, atď. 

Hlava V. O Krajinskom sneme  
XXIV. Krajinský snem tvoria poslanci troch stavov celého národa; slobodne sú vo-
lení týmito stavmi. 
XXV. Kráľ a šľachta vysielajú podľa svojich príjmov primeraný počet poslancov. Roč-
ný príjem vo výške stotisíc zlatých oprávňuje tieto dva stavy vyslať jedného poslanca.2 
XXVI. Tretí stav, čiže ľud vysiela naproti tomu svojich poslancov podľa populácie. 
Z počtu od tridsať- do štyridsaťtisíc ľudí sa volí jeden poslanec do Krajinského sne-
mu. 
XXVII. Poslanec musí mať uhorské občianske práva. 
XXVIII. Kráľovský alebo šľachtický poslanec musí byť uhorským šľachticom alebo 
musí mať indigenátne právo. 
XXIX. Šľachtic nemôže byť poslancom za tretí stav. 
XXX. Ak bol dáky poslanec zvolený, nemôže mu túto hodnosť nikto odňať, s vý-
nimkou celého zákonodarného zboru. 
XXXI. Poslanec počas výkonu mandátu nemôže zastávať žiaden úrad (v oblasti) 
výkonnej moci. 
XXXII. Poslanci všetkých troch stavov konajú svoje zhromaždenia a zasadania v spo-
ločnej komore a početná väčšina hlasov vždy rozhoduje o (prijatí či neprijatí) zákona, 
nariadenia alebo všeobecného pravidla.3 
XXXIII. Na zasadaniach snemu zaujímajú kráľovskí poslanci prvé miesto, teda prvý 
rad zasadacieho oválu; šľachtickí poslanci druhý rad a ľudoví poslanci tretie miesto.4 
XXXIV. Každých štrnásť dní sa volí nový prezident a noví sekretári. A to prvých štr-
násť dní z prvého stavu, teda z kráľovských poslancov, potom z druhého a napokon 
z tretieho krajinského stavu. 
XXXV. Krajinský snem volí zo svojich radov rôzne výbory, ktoré sú potrebné pre 
rýchlejší chod v prijímaní zákonov, a ktoré pracujú tajne. Počet členov týchto výbo-
rov musí byť zo všetkých stavov rovnaký. 
XXXVI. Zasadania snemu začínajú prednesom zo strany výborov; potom nasleduje 
porada o týchto (referenciách), alebo o každej záležitosti, ktorá je určená na preroko-
vanie. V závere zasadania sa prerokúvajú petície a návrhy, ktoré má právo predložiť 
každý občan Uhorska. 
XXXVII. Zasadania sa konajú verejne. 
XXXVIII. Povinnosťou prezidenta (snemu) pri zasadaniach je zabezpečovať poria-
dok a nedovoliť, aby sa stále presadzoval prítomný ľud na galérii. Jeho príkazmi sa 
riadi celá stráž a personál zabezpečujúci poriadok na sneme. 
XXXIX. Žiadatelia a prosebníci sa vždy pustia dovnútra a zaujmú miesto pred závo-
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rou zhromaždenia. 
XL. Prosebníci sa musia pred zasadaním dostaviť k príslušnému sekretárovi Krajin-
ského snemu a obsah svojej prosby krátko spísať. Následne dostanú vstupný lístok; 
zoznam prosebníkov sa pred zasadaním odovzdá prezidentovi, ktorý ich v určenom 
čase dá predvolať. 
XLI. Začiatok a koniec zasadania vyhlasuje prezident. 

Hlava VI. O primárnych ústavných zhromaždeniach5 
XLII. Primárne zhromaždenia pozostávajú z kráľa, celej šľachty a všetkých obcí ľudu. 
XLIII. Tieto sa venujú iba zásadným či hlavným rokovaniam o pôvodnej suvereni-
te, teda potvrdzujú alebo zamietajú návrh ústavy predložený Krajinskému snemu, 
volia delegátov (poslancov) do Krajinského snemu, zamietajú vypracované návrhy 
zákonov, ak ich považujú za škodlivé, vyjadrujú svoj názor na výšku daní, alebo na 
vyhlásenie či ukončenie vojny. 
XLIV. Tieto primárne zhromaždenia sa konajú nasledovne: kráľ odovzdáva svoj hlas 
individuálne, musí však svoje príjmy riadne oznámiť Krajinskému snemu, aby nemo-
hol navyšovať počet delegátov nad rámec stanovený výškou jeho príjmov. 
XLV. Ak má daktorý šľachtic sám ročný príjem stotisíc zlatých, koná primárne zhro-
maždenie sám alebo so svojou rodinou a určí jedného delegáta (poslanca), alebo ide 
(ako poslanec) do Krajinského snemu on sám; ak má príjem dvestotisíc zlatých, má 
právo vyslať dvoch poslancov, atď. Musí však svoje príjmy riadne doložiť, keďže sú 
základom jeho zdanenia. 
XLVI. Ostatní šľachtici, ktorí majú malý príjem, sa spájajú dovedna so svojimi po-
zemkovými susedmi až pokiaľ dokážu preukázať spoločne ročný príjem stotisíc zla-
tých; potom vykonajú primárne zhromaždenie a uplatnia si svoje právo. 
XLVII. Napokon sa spoja susedné obce, aby počtom obyvateľstva dosiahli 30- až 
40-tisíc duší, aby mohli uskutočniť primárne zhromaždenia. 
XLVIII. Aby sa však výkon ľudových zhromaždení uľahčil a aby nedochádzalo k ne-
poriadkom, vyšle každá obec majúca tisíc duší zo svojich radov jedného, ktorý má 
najväčšiu dôveru, na volebné miesto; a následne zasa od dvetisíc duší sa vyšlú dvaja, 
atď. Títo zástupcovia sa zhromaždia na určenom mieste, ktoré musí byť v strede 
obce, a väčšinou hlasou zvolia jedného poslanca do Krajinského snemu a takto vy-
konávajú svoje suverénne práva. 
XLIX. Na týchto primárnych zhromaždeniach sa ako delegát môže zúčastniť každý 
občan, ktorý má 21 rokov, ale zhromaždenie riadi vždy najstarší spomedzi nich. 
L. Všetko čo sa na týchto primárnych zhromaždeniach rozhodne a príjme, musí 
byť spísané a na najbližšom politickom úrade spečatené a následne poporiadku ďalej 
doručené najvyššiemu orgánu výkonnej moci, ktorý spis nepoškodený odovzdá Kra-
jinskému snemu. 
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Hlava VII. O členení orgánov výkonnej moci 
LI. Výkonná moc Uhorskej republiky je v rukách kráľa. 
LII. Vykonáva ju buď sám ako prezident alebo prostredníctvom svojho zástupcu, 
ktorý musí pochádzať z kráľovského rodu6, a to v Národnej rade, ktorá pozostáva 
z toľkých radcov, koľko provincií má republika. 
LIII. Preto musí byť z každej provincie zvolený (do rady) jeden radca. 
LIV. Táto Národná rada bezprostredne podlieha zákonodarnému zboru, a jej radco-
via sú za spôsobené chyby všetci dovedna ako aj jednotlivo zodpovední Krajinskému 
snemu. 
LV. (Národná rada) spravuje záležitosti celej republiky. 
LVI. Každá provincia má svoju vlastnú Provinčnú radu, ktorá pozostáva z jedné-
ho prezidenta a viacerých radcov, a tá spravuje záležitosti svojej provincie. Je bez-
prostredne podriadená Národnej rade. 
LVI.7 Každá provincia sa ďalej člení na viacero krajov, v ktorých sa zriadi Krajská 
rada, na čele s krajským prezidentom a dvoma krajskými radcami. Každá krajská 
rada je priamo podriadená Provinčnej rade. 
LVII. Každý kraj sa ďalej člení na viacero komisariátov, ktoré sú riadené jediným 
krajským komisárom, ten sa považuje za orgán Krajskej rady. Musí mať bydlisko 
v príslušnom kraji komisariátu. 
LVIII. Napokon sa každý krajský komisariát bude členiť na viacero obcí, a tie zasa na 
viacero obvodov,8 pričom každý musí mať najmenej tisíc duší. 
LIX. Každá obec má jedného starostu a pisára (notára), ako aj toľko prísažných, koľ-
ko obvodov obec má. Starostu a pisára volí celá obec, prísažných zasa každý obvod 
zo svojich radov. 
LX. V rámci uvedených politických úradov môže každý uhorský občan zastávať 
úrad bez ohľadu na príslušnosť k stavu. 

Hlava VIII. O daniach 
LXI. Keďže vnútorná, ako aj vonkajšia ochrana si vyžaduje od uhorského národa isté 
výdavky, je potrebné na ich krytie požadovať (�nančné) prostriedky; v záujme ich 
získania musí každý (občan) bez výnimky podliehať zdaneniu.   
LXII. Aby každý mohol pokojne žiť a užívať si svoj majetok a imanie alebo bezpečne 
vykonávať remeslo, v záujme obrany národa je potrebné v štáte zaviesť bezpečnostnú 
daň. 
LXIII. Ten, kto má viac príjmov zo svojho majetku, z obchodovania alebo remesla, 
má aj väčší dôvod podieľať sa na zabezpečovaní ochrany národa, z toho teda vyplýva, 
že tento musí obetovať viac než chudobnejší občan. 
LXIV. V dedine alebo mestečku, kde obyvateľstvo nepresahuje 10- až 15-tisíc ľudí, 
občan s príjmom tristo zlatých platí daň iba jeden zlatý; pri príjmoch od tristo do ti-



47

síc zlatých zasa jedno percento, od tisíc do dvetisíc zlatých dve percentá, a pri príjme 
do päťtisíc bude daň vždy o jeden zlatý vyššia. 
LXV. V meste s 12- až 20-tisíc obyvateľmi, atď. pri akejkoľvek ďalšej populácii, ob-
čan s príjmom do šesťsto zlatých platí jeden zlatý, od šesťsto do tisíc zlatých platí 
jeden zlatý od každých sto zlatých; a ako bolo povedané vyššie, daň od každých tisíc 
zlatých vzrastie o jeden zlatý, a to pri príjmoch do desaťtisíc. 
LXVI. Pri príjmoch od päťtisíc do desaťtisíc zlatých bude daň sedem percent. 
LXVII. Pri príjmoch od desaťtisíc zlatých do dvadsaťtisíc zlatých bude daň deväť 
percent a ďalej sa až do príjmu stotisíc zlatých bude vždy zvyšovať o dva zlaté. 
LXVIII. Od príjmu medzi stotisíc až päťstotisíc zlatých bude daň 30 percent, a od 
päťstotisíc do milióna zlatých bude 40 percent. Napokon od milióna do dvoch, 
troch, štyroch, a ďalších miliónov to bude 50 percent. 
LXIX. Okrem tejto progresívnej dane z príjmov žiadna iná daň nebude; nebude sa 
tolerovať žiaden monopol a občan bude oslobodený od všetkých daňových bremien 
a iných tiarch. 

Hlava IX. O výbere daní a spravovaní �nancií 
LXX. Keď každý občan riadne prizná svoje príjmy, vtedy je výber daní ľahký. 
LXXI. Aby sa tak však stalo úplne pravdivo, v každom obvode príslušnej obce bude 
ustanovený výberca daní, ktorý bude viesť daňovú knihu, do ktorej predstavitelia 
rodín v abecednom poriadku za celú sekciu riadne zaznamenajú príslušné nehnu-
teľné a hnuteľné majetku, povolanie alebo profesiu. Presné tabuľky musí vypracovať 
�nančný výbor (Krajinského snemu) a minister (�nancií). 
LXXII. Každý rok počnúc prvým novembrom sa predstavitelia rodín každej sekcie, 
tak ako sú pozapisovaní, dostavia k výbercovi daní a v prítomnosti starostu a prí-
sažných sekcie riadne oznámia svoje príjmy a zložia daň, ak dáka bola stanovená na 
zaplatenie. Starosta a výberca dane to potvrdia podpisom. A suma určenej dane sa 
vloží do kasičky zhotovenej na ten účel; k nej musia byť dva kľúče, jeden má výberca 
daní a druhý starosta. 
LXXIII. Ak sa týmto spôsobom spíšu príjmy celej obce a zaplatí sa daň, peniaze sa 
ešte raz za prítomnosti všetkých prísažných, starostu a výbercu daní prepočítajú; po-
tom sa opäť vložia do kasičky majúcej dva kľúče; výberca dane ju v sprievode dvoch 
prísažných zoberie na príslušnú krajskú radu, kde sa in loco9 nachádza hlavný výber-
ca dane. Tento (výberca dane) a krajský prezident za prítomnosti (členov) príslušnej 
krajskej rady prevezmú peniaze a vystavia odovzdávajúcim potvrdenku. 
LXXIV. Priznanie daní sa v každej obci verejne vyhlasuje po tri nasledujúce nedele 
a na konci je každý dobrý občan požiadaný, aby poukázal na tie (údaje), ktoré boli 
chybne či falošne uvedené. 
LXXV. Každý občan, ktorý falošne uvedie svoje príjmy a dokáže sa mu vierolomnosť 
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voči národu, nech stratí občianske práva a jeho majetky budú skon�škované, z nich 
polovica pripadne udavačom. 
LXXVI. Pri krajskej a provinčnej pokladnici budú zriadené učtárenský úrad a colný 
úrad, ktoré budú riadené hlavnou národnou pokladnicou a učtárňou. A tieto budú 
zasa bezprostredne podliehať ministrovi �nancií a �nančnému výboru (Krajinského 
snemu). 
LXXVII. Finančný výbor a minister �nancií vypracujú každý rok ku koncu mesiaca 
december presný tabuľkový prehľad o výdavkoch a príjmoch národa s uvedením zo-
statku národnej pokladnice alebo o vytvorených dlhoch. Tento záverečný účet musí 
byť v tlačenej forme oznámený všetkým provinciám. 

Hlava X. O kráľovi Uhorskej republiky 
LXXVIII. Trón kráľa Uhorska zostane dedičný v teraz panujúcom arcivojvodskom 
rakúskom dome. 
LXXIX. Jeho titul je Kráľ Uhorska, Otec vlasti. 
LXXX. Národ v ňom uctieva označením Majestát (Veličenstvo) jeho dedičné plné 
predstaviteľstvo vo vláde. 
LXXXI. Ponecháva si všetky korunné a komorské majetky, ktoré však podliehajú 
zákonnému zdaneniu, rovnako ako je to v prípade každého jedného občana. 
LXXXII. Okrem zásadného vplyvu, ktorý bude mať prostredníctvom svojich zá-
stupcov v Krajinskom sneme alebo v primárnych ústavných zhromaždeniach,10 má 
plne v rukách aj všetku výkonnú moc. 
LXXXIII. Je generalissimus regulárnej armády. 
LXXXIV. On udeľuje všetky vojenské a civilné úrady (funkcie či hodnosti). 
LXXXV. Ak nechce alebo nemôže bývať v krajine, má právo nechať sa zastúpiť dak-
torým mužským príslušníkom kráľovskej rodiny. Tento sa označuje titulom kráľov-
ský námestník. 
LXXXVI. Vo svojom obydlí a ako sprievod má k dispozícii šľachtickú a občiansku 
gardu, ktorá podlieha len jeho rozkazom. 
LXXXVII. Všetky mince sú označené na jednej strane jeho portrétom a menom, na 
druhej strane zasa názvom príslušného národa. 

Hlava XI. O uhorskom ministerstve 
LXXXIX.11 V každom výbore Krajinského snemu menuje národ ministra, ktorý je 
povinný zúčastňovať sa na prijímaní zákonotvorných všeobecných nariadení a za-
bezpečovať pravdivý duch zákonov, a riadne ich predložiť kráľovi, predtým než sa 
dostanú do Národnej rady. 
XC. Každý minister nesie zodpovednosť, ak by kráľ nekonal v súlade so zákonmi. 
XCI. Každý zákon vypracovaný Krajinským snemom musí najprv podpísať kráľ 
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a príslušný minister, až potom sa zašle Národnej rade, aby sa vykonali ďalšie opat-
renia. 
XCII. Na uľahčenie konania sa zriadia úradovne alebo pracovné kancelárie tak, aby 
pri úradovni �nančného výboru bola úradovňa ministra �nancií a podobne. 

Hlava XII. O organizácii pravosúdia 
XCIII. Spravodlivosť sa každému občanovi na súdoch má poskytovať bezplatne. 
XCIV. V každej obci sa ustanovia zmierovací sudcovia, ktorí sa budú snažiť, aby sa 
sporiace strany pokonali po dobrom. 
XCV. V každom (sídelnom) krajskom meste bude zriadený prvoinštančný súd, v (sí-
delnom) provinčnom meste druhoinštančný súd a v hlavnom meste, kde sídli Kra-
jinský snem, bude najvyšší súdny orgán, ktorého prezidentom bude minister pravo-
súdia. 
XCVI. Na každom mieste súdu bude toľko advokátom platených národom, koľko si 
vyžaduje potreba, a preto sa (oni) budú považovať za úradníkov. 
XCVII. Prezident (súdu) ich vysiela pre potreby sporiacich sa strán, aby sa ujali ria-
denia procesov podľa súdneho poriadku, a tak súd v prítomnosti dvoch právnych 
znalcov vynesie rozsudok medzi sporiacimi sa stranami. 
XCVIII. Napokon je potrebné vyhotoviť civilný a kriminálny zákonník, podľa kto-
rého sa budú riadiť záležitosti justície. 

Hlava XIII. O uhorskej armáde 
XCIX. Ozbrojenú moc Uhorska tvorí celý národ. 
C. Tristotisíc (mužov) je v rekvizícii12, to znamená, že ide o ozbrojencov (pešiakov) 
a jazdcov. 
CI. Títo sa vyberajú a delegujú, ako aj zaraďujú do kompánií, bataliónov, švadrón 
a regimentov, a to z celého národa. 
CII. Výber sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: stopäťdesiattisíc (mužov) vo veku 
od 17 do 25 rokov sa deleguje z domácností, ktoré majú viacero práceschopných 
synov. Spomedzi 25- až 30-ročných sa rovnako tam, kde je viacero práceschopných, 
vyberie stotisíc (mužov). A napokon spomedzi 30- až 35-ročných päťdesiattisíc (mu-
žov). 
CIII. Z tohto počtu však v čase mieru bude v zbrani a na zabezpečenie vnútornej 
bezpečnosti slúžiť iba päťdesiattisíc (mužov). Týchto každý rok vystrieda iných päťde-
siattisíc (mužov), takže do vojenskej služby príde rad na každý kontingent len každý 
šiesty rok. 
CIV. Len slúžiaci kontingent bude dostávať žold a bude sa považovať za regulárnu 
armádu. 
CV. Spomedzi tristotisíc ozbrojencov bude 220-tisíc pešiakov, čiže infantéria, 20-ti-
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síc delostrelcov, pionierov, sapérov a mužov potrebných pre vozatajstvo, 60-tisíc na-
pokon bude v jazdectve. Z každého druhu (vojska) vykonáva službu v priebehu roka 
šestina (mužov). 
CVI. Päť šestín, teda odpočívajúca (záložná) časť armády musí byť však v pohoto-
vosti, aby sa v priebehu ôsmich dní dostavila na stanovené zhromažďovacie miesto. 
Táto záložná armáda musí každú nedeľu a stredu v týždni cvičiť so zbraňou; tí, ktorí 
bývajú na jednom mieste, rukujú a cvičia so zbraňami spoločne. 
 CVII. Ďalšie usmernenia v tomto smere predostiera vojnový výbor s ministrom voj-
ny. 

Hlava XIV. O pomeroch občanov Uhorska 
CVIII. Uhorská republika uznáva šľachtu so všetkými jej rôznymi titulmi.
CIX. Jej výsady spočívajú v tom, že vo všetkých úradoch má šľachtic prednosť pred 
nešľachticom, že môže používať svoj erb, že utvára druhý krajinský stav. Ak má 
šľachtic rovnaké schopnosti a cnosti, pri obsadzovaní verejných úradov má prednosť, 
a napokon, len šľachtic môže získať nižšiu dôstojnícku a vyššiu dôstojnícku funkciu 
(hod nosť)13 v jazdectve.
CX. Každý nešľachtic sa stane šľachticom vďaka (službe v) zbrani, keď slúži v pechote a 
dostane sa tak ďaleko, že sa stane kapitánom.
CXI. Pri plukovníckej hodnosti tak v pechote, ako aj v jazdectve, bude mať titul slo-
bodný pán (barón), pri hodnosti generálmajor (má titul) gróf a napokon pri hodnosti 
poľný podmaršal bude knieža.14 
CXII. Pretože feudálny systém je zavrhnutiahodný, zemepán sa pomenuje vlastník 
a poddaný sa bude menovať nájomca (árendátor). 
CXIII. Namiesto feudálneho systému sa v celom Uhorsku sa zavedie nájomný (áren-
dátorský) systém. Každý roľník, ktorý doteraz nedisponoval žiadnym skutočným 
vlastníctvom, uzavrie s majiteľom (pozemkov) zmluvu, že svoju časť majetku, ktorú 
doteraz užíval ako poddaný, dostane do prenájmu. Hodnota tejto časti sa odhadne a 
ocení v prítomnosti krajského komisára a richtára obce.
CXIV. Z každých sto zlatých (nájomca) platí majiteľovi päť percent, nič viac ani 
menej. Okrem tohto (tzv.) pachtového šilingu15 neplatí nič. Musí sa však dohodnúť 
a stanoviť, či sa tento pachtový šiling bude odvádzať v peniazoch alebo formou robo-
ty, ako aj to, v akom podiele. 
CXV. Hodnota robotného dňa sa zákonne stanovuje presne na 15 grajciarov; nájom-
ca však môže podľa svojej vôle túto robotu vykonať lacnejšie. 
CXVI. Prenájom musí byť uzavretý najmenej na päť rokov. Ak chce nájomca árendu 
ukončiť, musí to oznámiť celý rok vopred. 
CXVII. Pri nájomnej zmluve sa musí na obidvoch stranách prihliadať na podmienky 
vyplývajúce z civilného práva. 
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CXVIII. Každý občan Uhorska môže vlastniť hnuteľné a nehnuteľné majetky.   
CXIX. Pretože každý občan Uhorska je slobodný človek, môže síce slúžiť, ale nesmie 
byť označený znakom otroctva či sluhovstva, ako napr. livrejou alebo sluhovskou 
rovnošatou.
CXX. Titul šľachtického občana je: občan zeman,16 občan barón, občan gróf, občan 
knieža. Titul nešľachtica je: občan. 

Hlava XV. O diplomacii uhorského národa 
CXXI. Uhorský národ vykonáva trvalé defenzívne spojenectvo s kráľom Čiech a ar-
civojvodom Rakúska atď., dovtedy kým kráľ Uhorska zároveň má pod svojím žezlom 
tieto krajiny. 
CXXII. S týmito (krajinami) chce mať aj obojstranne užitočné obchodné zmluvy. 
CXXIII. Uhorský národ nikdy nepoužije svoje zbrane na podmaňovanie iných. 
CXXIV. Bude mať svojich splnomocnencov pri všetkých cudzích mocnostiach, ako 
aj na viedenskom dvore. 
CXXV. Nikdy neuzavrie mier nevýhodný pre (uhorský) národ. 
CXXVI. Každý slobodný národ bude pokladať za spojenca, pokiaľ aj ten bude konať 
rovnako. 
CXXVII. Nepotiahne nikdy do poľa (čiže do vojny) proti slobode iného národa. 

Hlava XVI. O národnom fonde 
CXXVIII. Národný fond pozostáva z vlastných nadobudnutých všetkých duchov-
ných hodnôt a z príjmov národných daní získaných podľa zákona. 
CXXIX. Z tohto fondu sa bude vydržiavať armáda a budú sa vyplácať štátni úrad-
níci. 
CXXX. Ak by sa niekedy v dôsledku dákej vojny navýšili výdavky, navýši sa o jednu 
tretinu aj daň, a bude sa nazývať vojnová daň. 
CXXXI. Z tohto fondu sa budú napokon hradiť všetky štátne potreby, ako napríklad 
národné vzdelávanie, výstavba ciest a podobne. 

Hlava XVII. O federalizme národa 
CXXXII. Každá provincia má právo na provinčnú ústavu; táto však môže mať len 
také všeobecné ustanovenia, ktoré neprotirečia hlavnej ústave, a týkajú sa vnútornej 
bezpečnosti. 
CXXXIII. Nemôže nariaďovať nič v záležitostiach ozbrojenej moci, lebo táto oblasť 
je bezprostredne v kompetencii Krajinského snemu a kráľa. 
CXXXIV. Každá provincia má výlučné právo navrhovať kráľovi zo svojich radov 
osoby do úradov nachádzajúcich sa v provincii. 
CXXXV. Taktiež môžu byť z každej provincie podľa pomerov jej obyvateľov do ar-



52

mády prijatí nižší a vyšší dôstojníci. 
CXXXVI. Ak provincia chce v mene všetkých obyvateľov (Uhorska) podať dáky ná-
vrh či vyjadrenie Krajinskému snemu, jej mienka sa bude posudzovať podľa podielu 
jej obyvateľov. 
CXXXVII. Žiadna provincia nesmie mať (svoje) primárne ústavné zhro maždenie, 
lebo nemá suverenitu celého národa. 
CXXXVIII. Každá provincia má právo zaviesť svoju reč do škôl a verejných úra dov 
a riadiť sa svojimi zvykmi, pokiaľ neodporujú Národnej ústave. 

Hlava XVIII. O národných zriadeniach a mravoch 
CXXXIX. Národná výchova sa všetkým deťom národa poskytuje bezplatne. 
CXL. Vo výchove sa bude klásť dôraz na tri hlavné podstaty: čistú morálku, povin-
nosti občana a vojenské umenie. 
CXLI. Vzdelávací výboj (Krajinského snemu) vyhotoví osnovu vzdelávania, ktorou sa 
budú musieť riadiť všetci učitelia. 
CXLII. V každej provincii sa musia zriadiť verejné zaopatrovacie domy, ktoré sa budú 
starať o všetkých chudobných a o tých, ktorí si nedokážu zaobstarať chlieb. 
CXLIII. Národ si vytyčuje realizovať nasledovné občianske cnosti: nahliadať na ná-
rod ako zdroj občianskeho duchovného šťastia, uctievať svojho kráľa ako otca a reš-
pektovať zákony. Národ sa zaväzuje, že nikdy nepodnikne žiadne krvavé povstania, 
a že zmenu vlády, ak by bola potrebná, uskutoční len zákonným spôsobom. Zamiet-
ne tyranstvo alebo svojvoľnú vládu, ako aj monarchiu. Napokon ponechá každému 
jeho vierovyznanie, poskytne mu pomoc v chudobe a bude pomáhať občanom v ne-
šťastí. 

Preložil Vladimír Segeš s využitím výberového prekladu Evy Kowalskej, kto-
rý bol publikovaný v edícii Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. Na prahu 
modernej doby. Súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. Ved. red.: 
Škvarna, Dušan – Šoltés, Peter. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 
22-23, č. 2. 

Edícia: BENDA, Kálmán: A magyar jakobinnsok iratai I. Budapest 1957, s. 897-908. 

Literatúra: BENDA, Kálmán: Die ungarischen Jakobiner. In: Maximilien Robespier-
re. Berlin 1958; BORECZKY, Beatrix: A magyar jakobinusok. Gondolat, [Budapest] 
1977; ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice 1982; 
UHLÍŘ, Dušan: Uherští jakobíni a Brno. In: Slovensko a Veľká francúzska revolúcia. 
Referáty. XVIII. vlastivedný seminár v Trnave. Trnava 1989, s. 62–73; KOWAL-
SKÁ, Eva – KANTEK, Karol: Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa 
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Hajnóczyho. Bratislava 2008; SEGEŠ, Vladimír: Hlavné črty hnutia uhorských jako-
bínov. In: Hochel, Marian (ed.). Moderní Evropan první poloviny 19. století. K život-
nímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha : Slezská univerzita v Opavě, 
2019, s. 95-105. 

* * *
1 Na margo tohto článku sa nachádza Martinovičova poznámka: Tento článok je pre kráľa veľmi vý-

hodný, lebo ako jednotlivec je nepostihnuteľný, a ďalšie dva stavy môžu toto právo požívať iba ako 
masa. 

2 Na margu je Martinovičova poznámka: Podľa toho článku by kráľ pri ročnom príjme štyri milióny 
mohol mať v Krajinskom sneme 40 poslancov, pri príjme osem miliónov 80 poslancov, kým dopo-
siaľ tam má iba niekoľko radcov. Podľa tejto ústavy by tak mohol získať väčší vplyv na zákonodarstvo. 

3 Na margu je Martinovičova poznámka: Tento článok zvýhodňuje kráľa, lebo ak popri svojich (krá-
ľovských poslancoch) získa aspoň niekoľkých z tretieho (ľudového) stavu, presadí svoju vôľu a šľach-
ta bude ťahať za kratší koniec. Poľahky môže získať aj niekoľko šľachticov a tak zvíťaziť na ľudom. 
Miska váh v zákonodarstve je teda v jeho rukách. 

4 Predstava o priestore snemu vychádzala zrejme z francúzskej praxe. 
5 Nemecký termín Urversammlungen prekladáme do slovenčiny ako primárne ústavné zhromaždenia. 
6 V pôvodine uvedený výraz aus königlichem Blute by v doslovnom preklade bol z kráľovskej krvi. 
7 Ide o chybné číslovanie, v skutočnosti by mal mať tento článok číslo LVII, čo však v ďalšom texte 

neupravujeme a ponechávame podľa pôvodiny. 
8 V pôvodine uvedený nemecký názov Abschnitt prekladáme ako obvod. 
9 In loco, tal. – v mieste. 
10 Bližšie o týchto zhromaždeniach pozri ustanovenia v hlave VI. 
11 Mal by nasledovať článok LXXXVIII., ktorého číselné označenie vypadlo. 
12 Pod pojmom rekvizícia sa u myslia aktívne zálohy. 
13 V pôvodine uvedená pasáž bei der Reiterei Unter- und Obero�ziers Stelle nie je jednoznačná. Nejde 

totiž o poddôstojníka a vyššieho dôstojníka ako by sa zdalo, a ako to preložila aj Eva Kowalská, 
ale o nižšiu dôstojnícku a vyššiu štábnu dôstojnícku hodnosť, lebo šľachtici pri vstupe do armády 
takmer nikdy neboli zaraďovaní do poddôstojníckych hodností či funkcií, a priznávala sa im dôstoj-
nícka hodnosť. 

14 Martinovičov návrh nezodpovedá generálskej hierarchii a nasvedčuje, že autor nemal náležité vedo-
mosti o týchto hodnostiach, ktoré išli zdola nahor v tomto postupe: generálmajor, poľný podmaršal, 
generál poľný zbrojmajster v pechote či generál jazdectva v jazdectve a napokon poľný maršal. Pri-
znať titul knieža poľnému podmaršalovi je zjavným omylom, v súlade s hierarchickou šľachtickou 
titulatúrou v celej habsburskej monarchii by azda mohol prislúchať len poľnému maršalovi. 

15 V pôvodine uvedený nemecký výraz Pachtungs Schilling, čiže pachtový šiling, je v dnešnom zmysle 
nájomným. 

16 V pôvodine uvedený výraz Bürger Ritter by v doslovnom preklade znamenal občan rytier. Titul 
Ritter sa však v uhorskej časti monarchie nikdy nepoužíval. V texte ponechávame teda termín občan 
zeman (podľa prekladu Evy Kowalskej), hoci striktne vzaté správnejší by mal byť výraz občan šľach-
tic. 
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Pieseň o Koburkovi 
1793 

Vojenské historické udalosti našli odraz aj v literárnej a piesňovej tvorbe. Ako auten-
tické dobové dokumenty približujú taktiež politickú, ekonomickú či vojenskú situá-
ciu, spoločenskú re�exiu udalostí a osobností, vzdelanostnú a kultúrnu úroveň a po-
dobne. Vypovedajú o konkrétnych regionálnych aspektoch alebo majú širší dosah 
a charakterizuje ich rôzna úroveň vzdelanosti a emocionálneho zafarbenia. Autorstvo 
piesne je neznáme; text získal Ján Kollár od Gašpara Fejérpatakyho a uverejnil roku 
1834 v antológii slovenských národných piesní. Hlavným aktérom piesne je rakúsky 
vojvodca Josias Friedrich Sasko-Koburský (1737 – 1815), ktorý sa preslávil vo vojne 
proti Osmanom v rokoch 1788 – 1790 a v bojoch za koaličných protifrancúzskych 
vojen. Pieseň má zaujímavú formu didaktického dialógu rozhľadeného remeselníka 
– mešťana s nevzdelaným sedliakom, čiže dedinčanom.  

Rem(eselník) Víte-li, príteli,
co sme teď slyšeli
velmi památného 
od vojska našeho?

Sedl(iak) Nic nevím, co jest to?
Spíše vaše mesto 
zví co o novine 
jako my v dedine.

A my se, verte mi, 
nestaráme velmi,
co by památného 
bylo kde nového.

My se jen staráme 
o to, co kde máme,
doma, neb na poli, 
o kone, o voly,

o kozy, o kravy,
o ovce, o bravy,

4
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o telce, o junce,
o déšť a o slunce. 

Rem.     I my se sic málo
o to, co se stalo
kdy na kterém míste, 
staráme zajisté.

Každý pri své dílne 
delá s svými pilne,
a nejvíc nového 
jsú jarmarky jeho.

Ale práve tudy 
když máme své búdy,
neb šatry na rinku, 
slýcháme novinku.

Když kupci ubozí 
nemají penezí – 
aspon nových vecí 
rozprávejí všecci.

My pak netržíce 
rádi sme velice,
že jen v ty hodiny 
slyšíme noviny.

Sedl.      Odpusťte, že vám v reč
vpadnem, neb mám jít preč, 
povezte, príteli: 
což ste tam slyšeli?

Rem.    Koburk,1 slavný vúdce, 
jenž zbil Turka prudce,
Francúza pálil, 
od vojska se vzdálil.

Sedl.     Od vojska se vzdálil?
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Kdož pak vám to pravil?
To by vpravde byla 
novina truchlivá.

Rem.        Ovšem se rozlúčil 
a vojsko poručil
Bohu a Klerfemu,2 
vúdci císarskému.

Sedl.     Klerfemu? to jest 
vojska sláva a čest.
A proč Koburk slavný 
vítez mocný, dávný, 

pročže se odebral
a s vojskem rozžehnal, 
miláčkem byv stále 
jak vojska, tak krále?

O nem v jedné herské 
písničce vojenské
čtel sem verše tyto, 
snad vite i vy to? 

Že Koburk procítil, 
a Turkúm posvítil
dvakrát, jako čteme, 
ven z Olaské zeme.3

Rem.        I já též o tom vím 
a k tomu ríci smím, 
že nižáden rovný 
nebyl Koburkovi. 

Francúzi povstali, 
Niderlandy vzali,
než když Koburk prišel, 
Francúz odtud vyšel. 
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Zbil jej pri Nervinde, 
a když odtud jinde
k Famaru4 utíkal,
i tam ho privítal. 

Byl ubezpečený 
tam v jednom ležení, 
kteréž císarové 
již od dávna slove. 

Ale i tam gulka 
víteze Koburka
Francúza prášila, 
nad ním zvítezila. 

Potom do svých hradú 
po svém častém pádu
Francúz strachem jatý, 
pobral rychle paty. 

Než Koburk priskočil, 
jej z Kondé5 vystrčil,
a po tomto bále
šel zas s vojskom dále.

Vtom hrad Valencien 
z najpevnejších jeden
po nedlúhé půtce 
dostal v svoje ruce.

Též Kesnoa6 kdesi
i také Landresy,7

dva presilné hrady 
bez mnohé porady.

Sedl.    Koburk tedy dosti 
vlastní zmužilosti 
dokázal na sobe, 
proč pak v této dobe
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hrdina takový, 
verný císarovi,
vojska svého hlava, 
službu zanechává?

Rem.    Nemúže již více, 
zemdlen jsa velice, 
však i vy to vite, 
když mnoho robíte,

a to ve dne, v noci, 
všemožnou svou mocí,
když v zime i v léte 
sem tam se pletete,

že tam ustáváte, 
domú jít žádáte
všecek unavený 
nekdy do umdlení.

Sedl.   Tak mne často bylo, 
vetší pak jest dílo, 
vojnu dlúho vésti 
s prospechem a se ctí.

Již tedy znám jiste, 
že Koburk na míste 
proto nezústává, 
že velmi ustává.

A hoden jest svého 
pokoje milého,
neb učinil více 
nad mnohá tisíce.

Ty pak, vúdce nový 
armády královy,
jsa vždy šťastný v boji, 
pomoc nám k pokoji. 
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Citované podľa BRTÁŇ, Rudo (ed.). Historické spevy a piesne. Bratislava : Tatran, 1978, s. 195-
200, 245. 

Edícia: KOLLÁR, Ján. Národnié zpievanky 1, 1834, č. 14 l, s. 38; KOLLÁR, Ján – PAULÍNY, 
Eugen. Národné spievanky 1, 1953, č. 30, s. 95-99. 

1 Josias Friedrich Sasko-Koburský (1737 – 1815) – vojenskú kariéru začal roku 1755 ako ritmajster 
(kapitán) v kyrysníckom pluku. Ako dôstojník sa zúčastnil viacerých bitiek za sedemročnej vojny. 
Roku 1766 bol vymenovaný za generálmajora, roku 1773 bol povýšený na poľného podmaršala 
a roku 1788, keď bol vojenským veliteľom v Uhorsku a v Haliči na generála jazdectva. O rok ne-
skôr získal najvyššiu hodnosť v habsburskej armáde – poľného maršala. Bol schopným vojvodcom, 
ktorý sa preslávil v protiosmanských i protifrancúzskych vojnách, keď ako hlavný veliteľ habsburskej 
armády zvíťazil v bitke pri Neerwindene 18. marca 1793 nad vojskom francúzskeho generála Char-
lesa F. Dumourieza. Nositeľ Veľkokríža Vojenského radu Márie Terézie. 

2 Franz Sebastian Karl Joseph Clerfayet de Croix (1733 – 1798) – gróf a habsburský vojvodca, od 
roku 1795 poľný maršal; za tretej habsbursko-osmanskej vojny úspešne bojoval proti Osmanom 
v Banáte a za prvej protifrancúzskej koaličnej vojny ako veliteľ zboru mal významný podiel na 
víťazstve v bitke pri Neerwindene. Nositeľ Veľkokríža Vojenského radu Márie Terézie.  

3 Olaská zem – Valašsko, dnes súčasť Rumunska. 
4 Famars – mesto v departmente Nord vo Francúzsku, kde maršal Josias Sasko-Koburský dobyl 23. – 

24. mája 1793 francúzsky vojenský tábor. 
5 Kondé – Louis Joseph Condé de Bourbon (1736 – 1818) – francúzsky princ, ako habsburský spo-

jenec bojoval proti revolučnému Francúzsku. 
6 Kesnoa – Chesne v Ardenách. 
7 Landresy – Landresies v departmente Nord vo Francúzsku. 

* * *

Maršal Franz Sebastian Karl Joseph Clerfayet de Croix
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Prvý preklad Marseillaisy do slovenčiny
pravdepodobne jar 1794

O inšpirovaní sa uhorských radikálnych osvietencov myšlienkami Francúzskej revo-
lúcie svedčí okrem iného aj viacnásobný preklad francúzskej Marseillaisy do latinči-
ny, nemčiny, maďarčiny a slovenčiny. Za autora slovenského prekladu sa považuje 
niekdajší oravský podžupan František Aba�y (1730 – 1817), ktorý bol zároveň aj 
autorom maďarského prekladu. 

1. Povstaň národe preodatnj,1

Ber meč hubjej do ruky !
    Bljžj se néprjtel okrutnj,
Za ňjm táhnú hrozné muky.
    Otrocv tyranna zlostného 
Na ďjtky twé nesu meče,
Hleď gak kréw newinná teče 
    Tam ze srdce syna twogého.
Mešťané zbrog berme !
Do póla tahňime!
Rúbagme ! mordugme ! tam to potupné 
Manstwo zlorečené.

2. Jjž rozléhlo stádo ohawné
Zbogňjku krwožjžňiwjch.
    K skáze wsech ctnosťj kúpené 
Od lotrú korunowanjch 
    Rozwaž národe skutky gegjch ! — 
Chcú ťe do želez zakowat 
A z twú krwú zem poléwat 
    Z krwú práwo twé hledagjejch.
Mešťané etc. 

3. Zdálíž dowoljž cizozemcom
Twogu gasnost potupowat ?
    Zdáliž kupenjm Zločincom 
Dáš moc nad tebu panowat ? 
    Hrom nech roztluče tech zbogňjku ! 

5
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Slobodné oherske Srdce 
Nechcem pot wiléwat wjce,
    W járme zemanskjch holomkú,
  Mešťané etc.

4. Tres se starj w zlosťi tyrane !
Mordéru plačjej etnosti ;
    Tres se proklatj Watikáne !
Známé gsou twé bezbožnosti.
    Propasť pekelná nás zakwátj ! —
Gde na wás Mládež odatná !
Pred ňu táhne smrť okrutná,
    Tá wás w ňiwec wečné obráťj !
Mešťané etc.

5. Oherské wogsko wychjrečné !
Odpusť krwy newinného !
    Ruky twé nepremožitedlné 
Nech sanugú zmámeného.
    Wyhlaď gméno Kolorédowé !
Probodňi srdce Pál
ho !
Zakug do želez Láňjho !
    Zhiňte gedowatj hadowé !
Mešťané etc. 

6. Slobodo swatá ! Matko ctnosťi !
Zachoweg nás od podwodu,
    Oďel nám stáleg odatnosťi, 
Wráť prwňj gasnosť národu.
    Nech wjťezstwj z námi boguge !
Nech zhine pišné zemanstwo !
Nech skape proklaté knězstwo !
Nech wždicky sloboda panuge ! —
Mešťané zbrog berme !
Do pola táhňime !
Rúbagme ! mordugme ! tam to potupné 
Manstwo zlorečené.
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Citované podľa edície: BENDA, Kálmán: A magyar jakobinusok iratai I. Budapest 1957,  
s. 1054-1055. Ďalšia edícia v zjednodušenej modernej ortogra�i ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy 
Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Východoslovenské vyd., 1982, s. 194-195.  

Literatúra: KOVÁCS, Endre: A szlovák Marseillaise. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1949, 
s. 262-264; ČEPAN, Oskár – ORMIS, Ján Vratko: Významný dokument spoločných revoluč-
ných tradícií slovenského a maďarského ľudu. Slovenská Marseillaisa z roku 1795. In: Nové slovo, 
1952, č. 5, s. 84-86. 

* * *
1 V edícii J. Šimončiča sa ako prvý verš uvádza variantne aj „Prociť národe preudatní“. 

Alegorické zobrazenie Marseillaisy s notáciou a francúzskym textom
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Katechizmus tajnej Spoločnosti reformátorov
apríl 1794

Uhorskí jakobíni založili dve tajné organizácie – Spoločnosť reformátorov, prostred-
níctvom ktorej chceli získať pre hnutie najmä strednú šľachtu, a Spoločnosť slobo-
dy a rovnosti zameranú na demokraticky zmýšľajúcu inteligenciu. Program hnutia 
bol sformulovaný v latinskom spise Cathechismus occultae societatis reformatorum in 
Hungaria (Katechizmus tajnej spoločnosti reformátorov). Spoločnosť bola organizo-
vaná na konšpiratívnom základe, pričom každý člen mal povinnosť získať dvoch 
nových členov pre hnutie. Členovia sa navzájom nepoznali a udržiavali kontakty 
iba s tými, čo ich navrhli alebo prijali za členov.

Spoločnosť reformátorov bola umiernená a určená predovšetkým šľachte. Jej 
program bol podrobným zhrnutím dovtedajších reformných návrhov uhorských 
stavov s hlavným princípom samostatnosti krajiny. Obsahoval také požiadavky 
ako zriadenie uhorskej armády, osamostatnenie zahraničnej i vnútornej politiky, 
samostatný zahraničný obchod, transformáciu formy štátu na šľachtickú republi-
ku, reformu snemu s komorou šľachticov a nešľachticov, zníženie úlohy aristokra-
cie a kléru, premenu poddaných na slobodných nájomcov, využívanie komorských 
alebo cirkevných majetkov štátom, či zrušenie alebo aspoň výrazné zníženie daní. 
Na čelo spoločnosti Martinovič ustanovil chudobného aristokrata grófa Jakuba 
Sigraya (1764 – 1795). 

H l a v a  I.
O zhubnej vláde rakúskeho domu voči uhorskému ľudu.

Otázka: Je uhorský národ šťastnejší pod rakúskou vládou než bol predtým pod vlá-
dou svojich kráľov?
Odpoveď: Nie. Uhri za vlády svojich kráľov boli síce nesvorní, bujneli medzi nimi 
rozbroje, no zachovali si i silu i energiu, prekvitala medzi nimi nedotknutá slobo-
da šľachty a uhorský národ bol nezávislý tak ako všetky popredné národy Európy. 
Za rakúskej vlády je uhorské vojsko, ktoré dalo základ jej moci, v rukách Nemcov. 
Uhorská šľachta úplne stratila energiu, zapredala viedenskému kabinetu svoj patrio-
tizmus za prázdne tituly a šľachtic si podržal slobodu iba podľa mena.

Otázka: Kedy a ako zapredáva Viedenský kabinet uhorskú šľachtu?
Odpoveď: Pretože sa komitéty, okrem snemového zhromaždenia, neod vážia na viac 
než prosiť kráľa a predostierať mu ponížené návrhy, zanedbal viedenský kabinet toľ-

6
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ko ráz zvolať snem, koľko ráz sa pokúsil oklamať národ svojimi intrigami. Mária 
Terézia za dlhé roky vyhýbala sa zvolať krajinský snem. Jozef ich úplne odstránil, Le-
opold svojím machiavelizmom a zničením kráľovstva mal snemy na posmech. Fran-
tišek neznalý a neschopný vládnuť, okrem toho povzbudzovaný svojimi ministrami, 
slávnostne sa zaviazal, že nikdy nezvolá krajinský snem. Toto tvrdenie je tajné, ale 
celkom pravdivé.

Otázka: Aké prostriedky používa viedenský dvor, aby obrátil navnivoč vlastenecké 
návrhy snemov?
Odpoveď: Komisie, vojsko a tresty. Jozef útočil proti zemepánom a župám svojím 
vojskom, Leopold a František vymenúvajú komisárov, aby pátrali po autoroch vlas-
teneckých návrhov a ich potrestali.

Otázka: Ako udržuje viedenský kabinet Uhrov v otroctve?
Odpoveď: Na veky zbavuje Uhrov služby rokovania, aby sa títo nepostavili proti svoj-
mu zotročeniu. Všetci rakúski vladári, s výnimkou Jozefa, použili uhorských prelá-
tov – ktorí pre celibát prestávajú byť občanmi vlasti a ktorí svoje prelatúry dostali 
od oných vladárov – aby zapredali slobodu Uhrov. Ba uhorskí magnáti, ktorých 
oní vladári ustanovili, sú lákaní usadiť sa vo Vied ni, aby si tam pomaly privykli po-
chlebovať sa, a tak svoj majetok premrhať s nemeckými a viedenskými neviestkami, 
ktoré u menovaných magnátov vy hasia všetku lásku voči vlasti. A tak títo magná-
ti spracovaní viedenským dvorom, zaujímajú najpoprednejšie miesta a zapredávajú 
vlasť, tupia jej zá kony a svoje uhorské príjmy spotrebúvajú vo Viedni. To je príčina, 
že títo magnáti začali byť tak korumpovaní viedenským dvorom, že v Uhorsku sa 
viac už nenarodí ani Rákoci, ani Tököly, ani Berčéni atď. A tak láska k vlasti je už 
iba čírym slovom.

Otázka: Akú škodu zapríčinil rakúsky dom uhorskému národu sedem ročnou vojnou 
s Pruskom?
Odpoveď: V tejto vojne padlo päťstotisíc Uhrov, vojenské zásoby, vy čerpané vieden-
ským kabinetom z Uhorska, vzrástli počas tejto vojny temer na 400 miliónov zla-
tých, takže Uhorsko utrpelo vrcholné vyľudnenie i majet kové škody.

Otázka: Dostali uhorskí vojaci po vojne odmeny?
Odpoveď: Vôbec nie. Nádašdi, olúpený o vďačnosť, musel odísť do Chor vátska, pre-
tože sa ako Uhor postavil proti opilstvu a neznalosti vojenského umenia kniežaťa 
Karola Lotrinského. Uhorské vojsko bolo vždy v najvyššom nebezpečenstve, bojujúc 
v prvých radoch .proti nepriateľovi, a predsa ním rakúski Nemci pohŕdali. Samotný 
veliteľ v tejto vojne, Hadik, tak isto dopadol a ako kráľovskú donáciu získal panstvo 
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Futak a stal sa tak otrokom kabinetu a Rakúšanov.

Otázka: Ako sa chová rakúsky kabinet dnes voči uhorskému vojakovi?
Odpoveď: Čo možno najnevďačnejšie. Ako kedysi, tak aj teraz získavajú Nemci a Ta-
liani v uhorských légiách velenie a najväčší počet vojenských hodností, kým uhorský 
vojenský činiteľ je odstrkovaný.

Otázka: Prečo toto robí zločinný kráľovský dvor?
Odpoveď: Pretože sa bojí, aby uhorské vojsko nebolo homogénne, t. j. po zostávajúce 
iba zo samotných Uhrov a aby tak nemohlo trestať zločiny, spá chané na uhorskom 
ľude.

Otázka: Prečo Mária Terézia ustanovila v Uhorsku nemecké normálne školy (scholae 
normales)?
Odpoveď: Dúfala totiž, že uhorský národ azda zanechá svoj jazyk a že spolu s veľmi 
zohyzdeným rakúskym jazykom prijme i viedenský despotizmus na záhubu uhorskej 
slobody.

Otázka: Prečo chcel Jozef (poddaný) ľud pozdvihnúť pod zámienkou hu manity?
Odpoveď: Pretože chcel úplne zničiť šľachtu a jej odpor.

Otázka: Môže Jozef vzhľadom na Uhrov byť nazývaným obrancom hu manity?
Odpoveď: Nie. Kráľ, ktorý sa má starať o blaho všetkých, robí zle, ak jednu triedu 
utláča a inú pozdvihuje, pretože takto po potlačení jednej triedy chce si podriadiť aj 
tú druhú, aby tak ako dobytok zapriahol obe do svojho jarma. I najlepšie kráľovské 
ustanovizne, ak majú zlý cieľ, sú zvrátené.

Otázka: Prečo vyslancom viedenského kabinetu v Carihrade je vždy Nemec a nie 
Uhor?
Odpoveď: Pretože sa bojí, aby Uhor pre dobro svojho ľudu neurobil s Turkami zmlu-
vu a aby tak nezhodil ťažké rakúske jarmo.

Otázka: Prečo (viedenský) kabinet ľahko vyhlasuje (Turkom) vojnu?
Odpoveď: Pretože v Carihrade nie je žiaden vyslanec uhorskej národnosti, ktorý by 
tomuto zlu zabránil podľa zákona vlasti.

Otázka: Robí Leopold uhorskému národu zadosť tým, že poslal Esterháziho do Sviš-
ťova uzavrieť mier s Turkami?
Odpoveď: Zrejme nie. Skutočnú inštrukciu, ako rokovať s Turkami, dostal nemecký 
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vyslanec Herbert, Esterházimu bolo dovolené na tomto stretnutí uka zovať jedine 
pompu a pohŕdanie uhorským ľudom. Leopold „Machiavelli“ takýmto postupom 
hanebne zneuctil Uhrov pred Európou.

Otázka: Aký osoh priniesla posledná vojna s Turkami uhorskému ľudu?
Odpoveď: Žiaden. Skôr mu priniesla škodu. V tejto vojne zahynulo 100 tisíc Uhrov 
a vyšlo nazmar za 80 miliónov vojenských prostriedkov.

Otázka: Je pravdou, čo viedenskí Nemci vyčítajú Uhrom, totiž, že vieden ský dvor 
bol prinútený urobiť s Turkami mier kvôli nepokojom v Uhorsku?
Odpoveď: Je to najväčšia lož. Viedenský dvor mal tajné rokovanie v Reichenbachu 
a Pilnici o rozdelení Poľska a Francúzska, ktoré za pomoci ostat ných kráľov majú 
byť podrobené a odstránené. Preto bol uzavretý mier s Turkami a ovocie z tureckej 
vojny, ktoré malo zaplaviť Uhorsko, vyšlo navnivoč.

Otázka: Je onen Františkov výrok, prednesený verejne na korunovačnom sneme, 
pravdivý, totiž, že Francúzi vyhlásili vojnu proti jeho vôli?
Odpoveď: I to je najväčšia lož. Rokovanie v Pilnici bolo prv než vyhlá senie vojny 
Francúzmi. Už na tomto rokovaní bolo dohodnuté, aby spojeneckí králi pod vede-
ním viedenského kabinetu napadli nepriateľsky Francúzov, a preto bolo poslané do 
Belgicka veľké vojsko, i keď to nebolo potrebné. Hľa, tu vidíš, Uhor, hrubú Fran-
tiškovu lož a nechutný podvod.

Otázka: Aký zisk môže očakávať uhorský ľud z vojny s Francúzmi?
Odpoveď: Žiaden, ba skôr najväčšiu škodu. Lebo keby Francúzi zvíťazili, zahynula 
by v Európe šľachta, a teda i v Uhorsku. V tejto vojne zahynulo už 135 000 Uhrov; 
z kráľovstva už bolo vyvezených 56 miliónov zlatých sčasti v zlate, sčasti v naturá- 
liách. A konečne Uhri, bojujúci proti Francúzom, pri nesú domov demokratické 
princípy, ktoré zhubia šľachtu. Neprítomnosť vojska v krajine zapríčiňuje veľký ne-
dostatok peňazí a dáva možnosť Turkom k ná jazdom do kráľovstva. Vývoz obilia 
a ovsa do Francúzska je zakázaný.

Otázka: Sú porušované zákony vlasti počas vojny s Francúzskom?
Odpoveď: Áno. Chytrácka metóda vyviezť za hranice vlasti vojenský ma teriál a voja-
kov – nováčikov bez (súhlasu) snemu, je skutočný výsmech zá konov vlasti, čo uhor-
ské zákony zakazujú. Tento projekt je dielom krajinského sudcu a kancelára.

Otázka: Aký trest si títo zaslúžia za to, čo urobili?
Odpoveď: Smrť. Kto zneucťuje zákony a klame celý národ, je zradcom vlasti, a preto 
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si zasluhuje trest smrti.

Otázka: V čom dosial oklamal kráľ František uhorský národ?
Odpoveď: Keď zakazuje zákonmi povolenú slobodu tlače komitátom, ktoré bránia 
túto slobodu tlače podľa zákonov vlasti, tajne sa vyhráža, že keď by sa jej prívrženci 
vrátili domov z Francúzska, dal by im postínať hlavy (ako sa despoticky vyjadril 
v istej audiencii, poskytnutej agentovi Bujanovičovi), aby sa viac nepridŕžali svojich 
zákonov a aby ich tak nebránili.

Otázka: Prečo kráľ František prisahal na zákony Uhorska?
Odpoveď: Aby mohol ako korunovaná a sprisahaná hlava beztrestne zneucťovať záko-
ny vlasti a aby mal uhorský národ akoby za biednu kolóniu.

Otázka: Či preto je Uhorsko opravdivou kolóniou viedenského kabinetu?
Odpoveď: Áno. Po prvé: uhorský kráľ nepomýšľa bývať v Uhorsku tak isto, ako králi 
Anglicka, Španielska, Portugalska a miestodržiteľ Holandska nechcú bývať vo svo-
jich kolóniách; a predsa Uhorsko susedí s Rakúskom!
Po druhé: Ako králi kladú neznesiteľné clá na tovar, vyvážaný do svojich kolónií, 
tak isto viedenský kabinet priráža temer 50 percent cla na všetky uhorské produkty.
Po tretie: Španieli neustále a slobodne vyvážajú z Mexika zlato tak, ako sa vyváža 
z Uhorska do Viedne zlato, striebro, meď, železo atď. Na niektorých minciach ráči 
viedenský kabinet raziť obraz patrónky Uhorska, ale táto patrón ka až dosial sa veľmi 
zle stará o biedu Uhrov pod nemeckou nadvládou.

Otázka: Bol nedávny osud Poliakov, podrobených Rusom a Prusom hanebnejší než 
osud Uhrov pod nadvládou Rakúšanov?
Odpoveď: Taký istý. Ako Rusi a Prušáci vo vzťahu k Poliakom sú cudzin cami, tak 
isto i Rakúšania vo vzťahu k Uhrom sú cudzincami.

Otázka: Čo teda sú povinní robiť Uhri, aby sa oslobodili od politickej bez významnosti 
a spod rakúskeho jarma?
Odpoveď: Tak ako Poliaci musia urobiť svätú insurekciu (povstanie), vyrvať kráľov-
skú hodnosť z rúk Františka a nastoliť tak republiku a dobré zákony, skrz ktoré by sa 
stali šťastnými i šľachtici i poddaní.

Otázka: Je uhorský ľud ešte i teraz povinný považovať rod arcivojvodov rakúskych 
za legitímny?
Odpoveď: Nie. Pretože Jozef (ako) nespravodlivý uzurpátor pretrhol niť následníctva: 
Národ (uhorský) neurobil s Leopoldom žiadnu slávnostnú dohodu, ani ho nevyhlá-
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sil za zakladateľa nového rodokmeňa. Preto jeho syn František nie je skutočným 
dedičom kráľovstva. Dokonca i keď by ním bol, stratil na to oprávnenie urážlivými 
a hanobiacimi zákonmi a je skutočným uzurpátorom uhorského (kráľovského) žezla 
a tyranom ľudu.

Otázka: Medzi ktoré národy, vzhľadom na vlastnú politickú situáciu, treba zaradiť 
Uhorsko?
Odpoveď: Medzi Rumunov a Moldavcov. Poliaci totiž o sto rokov predčia Uhrov 
v kultúre ducha. Prednedávnom Sardínčania zvrhli skutočné jarmo Piemontčanov, 
no Uhri trpia pod svojím jarmom.

Otázka: Môže Uhorsko samostatne existovať?
Odpoveď: Veľmi dobre. Deväť miliónov ľudí žijúcich na najlepšej pôde bolo by schop-
ných vzdorovať Turkom i Nemcom, keby nastolili spravodlivý poriadok.

Otázka: Mohol by František zostať na tróne, keby chcel vždy sídliť v krá ľovstve 
a dobre kraľovať? 
Odpoveď: Ani v tom prípade nie, pretože kráľovské sľuby sú vždy falošné. Keď sa vy-
skytne prvá príležitosť, každý kráľ ruší svoje slovo a bez hanby klame ľud, a ak môže, 
bez milosti ho vtlačí pod ťažké jarmo. Systém každého jedného kráľa je samovládou, 
vedúcou k tyranii. Iba batoľatá potrebujú dojku, deti otca, siroty tútora; kráľa však 
jediné stupídne národy! Uhrom by ne chýbal duch, keby bola inštitúcia národného 
vzdelávania lepšia. Dobrý kráľ je neužitočným živočíchom v mase národa ničiaci 
jeho mravný charakter kon zumovaním jeho bohatstva, ba dokonca napomáhajúcim 
biedu ľudu. Vierolomný kráľ je zradcom vlasti, teda hodný trestu smrti. Kráľ Fran-
tišek je pre svoju hlúposť rozširovateľom lží druhých, je neschopný vládnuť, a preto 
zasluhujúci si trvalé tútorstvo. Prečo sa mu teda povoľuje vládnuť, keď mu chýba 
úsudok i múdrosť a mal by byť sám natrvalo spravovaným. 

H l a v a  II.

O reforme uhorskej politiky 
Otázka: Ako by mali Uhri zlepšiť svoj politický osud a zvrhnúť jarmo zlopovestného 
viedenského kabinetu?
Odpoveď: Zvolením si novej, lepšej a duchu národa viac prispôsobenej formy vlády.

Otázka: V čom by to malo spočívať?
Odpoveď: Uhorský národ musí kráľovi vziať jeho najvyššiu moc a vyhlásiť svoju vlasť 
za nezávislú republiku.
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Otázka: Akú formu má mať takáto republika?
Odpoveď: Pretože pod menom uhorského národa treba rozumieť všetok ľud, kto-
rý obýva provincie patriace Uhorsku a ktorý vytvára rozličné národy, má si každý 
národ vytvoriť vlastnú provinciu, má mať osobitnú politickú ústavu a s ostatnými 
národmi má byť spojený najdôvernejšou zmluvou. To jest: Uhorská republika musí 
byť federatívna. Každý národ má slobodne po užívať svoj jazyk, spravovať sa svojimi 
mravmi a zvykmi a svojou nábožen skou slobodou. Vtedy postačí k blahu štátu, ak 
každý jeden národ bude spojený s druhým zmluvou.

Otázka: Na akom základe má byť postavená táto republikánska zmluva?
Odpoveď: Každé spoločenstvo má dvojakú bezpečnosť: zahraničnú a vnú tornú. Tá 
zahraničná ničí uplatňovanie sa (uzurpovanie) zahraničnej nadvlády a bezprávie, tá 
vnútorná však krotí domácich buričov voči verejnému poriadku. Preto všetky uhor-
ské provincie vo vzťahu k bezpečnosti v zahraničných veciach musia vytvoriť jednu 
a nedeliteľnú republiku, kým pre vnútornú bezpečnosť môže sa vytvoriť federatívny 
systém.

Otázka: Ako má však Uhorská republika organizovať tieto zmiešané prin cípy?
Odpoveď: Po prvé: Uhri si musia vytvoriť iba dve triedy občanov. V prvej má byť 
vyššia i nižšia šľachta, no nemá už byť žiadny rozdiel medzi magnátmi a šľachtou. 
Do druhej nech sú zahrnutí všetci nešľachtici žijúci v mestách a na vidieku.

Po druhé: Pretože počet obyvateľov uhorských provincií dosahuje 9 mi liónov, 
postačí, ak v generálnom zhromaždení bude 248 poslancov či reprezen tantov, z kto-
rých prvú polovicu, t. j. 124, budú tvoriť zvolení šľachtici, druhú zvolení nešľachtici.

Po tretie: 30 až 40 tisíc nešľachticov nech si zvolí jedného reprezentanta. Šľach-
ticov však, ktorých hnuteľný i nehnuteľný majetok je v susedstve, zíde sa toľko, aby 
spoločne mali 100 až 130 tisíc zlatých ročného príjmu. I oni nech si zvolia a odošlú 
(na generálny snem) jedného poslanca.

Po štvrté: Obe tieto triedy reprezentantov nech vykonajú v Budíne alebo Pešti 
generálne zhromaždenie všetkých federalizovaných provincií a nech utvo ria dve ko-
mory. Každé dva týždne nech je striedavo zvolený za predsedu (zhromaždenia) raz 
šľachtic, druhý raz nešľachtic. I osobitné výbory, napríklad verejného blaha, štúdií či 
vzdelania atď. nech majú rovnaký počet zástupcov z oboch tried mešťanov.

Po piate: Toto zhromaždenie nech je v každom jednom roku iné, s vý nimkou 
prvého ústavodarného zhromaždenia, ktoré má pripraviť ústavu, do ktorej treba po-
jať dve komory podľa nasledujúcich princípov: všetka výkonná moc nech je v ru-
kách zákonodarného telesa. Federatívne provincie nech uží vajú na provinciálnom 
zhromaždení svoj vlastný jazyk a nech prispôsobia provinciálnu ústavu základným 
článkom všeobecnej ústavy. Nech je úplná sloboda náboženstva, myslenia, tlače (pí-
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sania); i obchodovanie nech nie je obmedzené, spravodlivosť nech sa každému prislu-
huje zadarmo, vojsko nech je čisté národné, nech sú pestované vedy a umenia.

Otázka: Aký rozdiel bude medzi šľachticmi a nešľachticmi?
Odpoveď: Šľachticom bude jedine vlastník. Mestá, až dosial nazývané kráľovský-
mi, budú sa volať národnými, v ktorých môže mať nehnuteľný ma jetok i nešľachtic. 
Nešľachtici, vidiecki i mestskí, budú nájomcami majetku vlastníkov, urobia s vlast-
níkom zmluvu a budú mu dávať ročné nájomné podľa znenia zmluvy v peniazoch 
alebo v naturáliách, alebo ho zaplatia robotami. Pojem šľachtica nech sa stotožní 
s pojmom vlastníka, či už dostane svoje obvyklé príjmy z titulu feudálneho vzťahu 
a či z titulu árendy. V budúcnosti každý šľachtic môže používať svoj erb a bude mať 
prednostné právo veliť vo jenskej jazde.

Otázka: Čo získa šľachta z tejto reformy?
Odpoveď: Veľmi veľa. Šľachtic sa totiž touto reformou oslobodí od troch tyranov: 
kráľa, magnátov a vysokého kléru. Napokon šľachtici tým, že po zdvihnú nešľachti-
cov do druhej komory (snemu) a vyhlásia ich za oslobodených z poddanského po-
meru a ak na veky sa s nimi spoja a navzájom budú k sebe viazaní, stanú sa nepre-
možiteľnými.

Otázka: Ako bude obchodovať reformované Uhorsko?
Odpoveď: V najvyššej miere: na vnútornom i zahraničnom trhu. Národy susediace 
s Uhrami sú chudobnejšie na produkty, budú od nás mnoho potre bovať a prinesú 
preto mnoho peňazí pre republiku. Uhorsko by mohlo predo všetkým vybudovať dva 
prístavy: Rieku, Zemun; pretože po uzavretí obchod nej zmluvy s Turkami dala by 
sa organizovať plavba zo Zemuna na Čierne more. Nesmierne slavónske a chorvátske 
lesy by bolo možné použiť k stavbe lodí v Zemune a ich vlastníkom by získali ne-
smieme bohatstvo.

Otázka: Aby sa však mohla uskutočniť táto reforma, bolo by treba ma jetku, ktorý 
však Uhorsko nemá.
Odpoveď: Keď sa Uhorsko zbaví neužitočnej kráľovskej hodnosti, dostane späť ma-
jetky komory a koruny, banské a palatínske majetky, výrobu soli, clá a mýta, lotériu 
a poštu i tridsiatkové príjmy. Ak by sa k tomu pridali i cirkev né majetky, je isté, že po 
správnej úvahe došlo by sa k ročnému príjmu v sume 40 miliónov zlatých. A pretože 
by Uhorsko nemalo žiadny štátny dlh, celkom iste by všetky tieto príjmy pri starost-
livom hospodárení mohlo ešte i zväčšiť a postarať sa tak o všetky potreby republiky, 
totiž o vojsko, štátnych úrad níkov atď.
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Otázka: Bolo by treba v tomto prípade platiť ešte taxu či obvyklú daň?
Odpoveď: Nie, ak by tieto príjmy stačili na štátne potreby, vyjmúc nejakú súrnu 
špeciálnu potrebu; vtedy by jednotlivec bol povinný zaplatiť nepatrnú taxu pre svoje 
vlastné blaho.

Otázka: Biskupi a preláti hovoria, že je nebezpečné použiť cirkevné ma jetky na pro-
fánne ciele. Ak by však tieto majetky boli použité k uvedenému účelu, vtedy že budú 
v nebezpečenstve i šľachtické majetky.
Odpoveď: To nie je pravda. Šľachtici sú totiž skutočnými vlastníkmi ma jetkov, pre-
tože ich získali darovaním, dedičstvom, kúpou atď., slovom prostried kami právne 
prípustnými. Národ preto skúmaním myslí a ctí si zákony ľudskosti, nikdy nespácha 
násilie proti vlastníctvu. Inak treba uvažovať o cir kevných majetkoch, ktoré kedysi 
získal zbraňou od Rimanov a zveril ich kráľovi Štefanovi ako prvému predstaviteľovi 
národa. Tento však opäť so sú hlasom stavov úžitok z týchto majetkov postúpil bis-
kupom a iným duchovným, aby rozširovali kresťanské náboženstvo. Tento účel dnes 
už (cirkevné majetky) nemajú a tí biskupi, ktorí rozšírili kresťanské náboženstvo, už 
si dosť užili týchto majetkov. Terajší (biskupi a duchovní) obdarúvajú (nimi) svoje 
neviestky a konkubíny a tiež svojich potomkov, Boha ctia si jedine ústami, myseľ 
majú ponorenú jedine do svetských umení a z toho titulu vynakladajú nemálo stat-
kov navnivoč. Preto národ právom musí odňať tieto majetky tým, čo tak zvrátene 
nakladajú s príjmami z nich i s majetkami samotnými.

Otázka: Môže však národ tieto majetky, určené na duchovné ciele, použiť na ciele 
svetské?
Odpoveď: Národ vždy vlastnil tieto majetky vlastníckym právom, iba úžitok z nich 
skrz kráľov postúpil prelátom. Napokon, bol by to duchovnejší cieľ, ak by národ 
zmiernil týmito majetkami svoju chudobu, napomohol chu dobným farárom, pomo-
hol žobrote, ba ju odstránil, než onen cieľ, pre ktorý preláti utrácajú ovocie týchto 
majetkov, totiž na hodovanie, pompu a namysle nosť, na konkubíny a na suitu.

H l a v a  III.
O povstaní Uhrov
Otázka: Ako môžu Uhri uskutočniť túto reformu?
Odpoveď: Povstaním proti rakúskemu despotizmu, proti prelátom a mag nátom.

Otázka: Ako treba zorganizovať toto povstanie?
Odpoveď: Ak „Spoločnosť reformátorov“ skrz tento katechizmus stane sa početnou 
a dosť zorganizovanou a v každom jednom komitáte budú k nej patriť schopnejší 
šľachtici, vtedy tajne budú prizvaní i nešľachtici a objasní sa im plán tohto katechiz-
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mu. Keď sa tak stane, vtedy susedné dva-tri komitáty dajú publikovať tlačou (vy-
hlásenie) povstania proti rakúskemu domu, magná tom a prelátom, vyhlásia, že sú 
s nimi v povstaleckom pomere a vyzvú tiež aj iné komitáty, aby pristúpili k tomuto 
povstaniu.

Otázka: Čo má obsahovať vyhlásenie povstania?
Odpoveď: Všetky zločiny viedenského kabinetu voči uhorskému ľudu, spá chané od 
čias Ferdinanda až po Františka; ich vyrozprávaním verejne sa vy hlási cieľ povstania 
a zakončí sa týmito slovami:  D o z b r a n e ,  o b č a n i a ! Prisahajme, že vydáme do 
nebezpečenstva radšej život, než slobodu, že radšej zahynieme, než by sme pripustili 
ďalšiu závislosť na rakúskom dome, že vy trpíme akékoľvek najhoršie muky, no ne-
prestaneme všetkými svojimi silami brániť integritu Uhorskej republiky.

Otázka: Čo bude treba urobiť s uhorským vojskom, keď sa vyhlási po vstanie?
Odpoveď: Tá časť vojska, čo je za hranicami, bude pozvaná vrátiť sa domov, a to pod 
trestom, že tí vojaci, čo sa nevrátia, budú považovaní za emigrantov; druhá časť, čo 
je doma, prihlási sa pod národnú zástavu a zloží národu prísahu.

Otázka: Je toto povstanie ľahko uskutočniteľné?
Odpoveď; Veľmi ľahko. Francúzi vyhlásili, že chcú všetky obrodené a im priateľsky 
naklonené národy brániť. Poliaci, pretože sa v tomto čase veľmi zamestnávajú takými 
istými problémami, budú našimi priateľmi a Turci s vďakou prijmú, že rakúsky dom 
bude oslabený. Štajersko ledva čaká, aby uhorský ľud zhodil rakúske jarmo. A to pre-
to, že chce dosiahnuť, aby bolo prijaté do Uhorskej federácie. Celý problém povstania 
je teda v tom, aby boli z kráľovstva vyhnané tie niekoľké nemecké pluky.

Otázka: Čo urobí viedenský kabinet v takomto prípade?
Odpoveď: Bude oplakávať svoju skazu, ale už bude neskoro a vráti sa k svojmu pre-
došlému arcivojvodskému stavu. Lebo aj Česi uvažujú o osa mostatnení sa od faloš-
ného rakúskeho kabinetu, a tak tento nespravodlivý bude sa môcť očistiť od svojich 
dávnych zločinov.

Do zbrane, občania vlasti, šľachtici i nešľachtici! Pomstite nevinnú krv svojich 
bratov, ktorí zahynuli v nemeckých vojnách, pre nás tak osudných!

Vytvorte zdravšiu formu vlády, aby konečne na konci storočia náš ľud bol skutoč-
ne šťastný, majúc slobodnú ústavu.           

Citované podľa ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Výcho-
doslovenské vyd., 1982, s. 174-181. Preložil Ján Dubovský. 

Edícia: BENDA, Kálmán: A magyar jakobinusok iratai I. Budapest 1957, s. 1003-1014. 
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Katechizmus Spoločnosti slobody a rovnosti
máj 1794

Popri Spoločnosti reformátorov bola druhou tajnou organizáciou uhorských jakobí-
nov Spoločnosť slobody a rovnosti. Združovala predovšetkým radikálnych prísluš-
níkov inteligencie a neprivilegovaného obyvateľstva. Jej stanovy s názvom Poučná 
knižočka človeka a občana neobsahoval konkrétne požiadavky, skôr iba odsúdenie 
neplnoprávneho postavenia poddaných a nejasné predstavy o ich spojenectve so 
šľachtou; v podobe vzdialeného cieľa potom aj požiadavky rovnosti pred zákonom 
a garancií prirodzených práv človeka. Spoločnosť viedli direktori Jozef Hajnóczy, 
husársky kapitán Ján Lackovič (Laczkovics, 1754 – 1795) a František Szentmarjay 
(1767 – 1795), ktorý do maďarčiny preložil pôvodný francúzsky text Ignáca Marti-
noviča. Všetci traja direktori boli členmi slobodomurárskych lóží a zapálení stú-
penci Francúzskej revolúcie. O Martinovičovi aj Hajnóczym sa tradovalo, že sú 
v úzkom kontakte s vodcami jakobínov vo Francúzsku a s radikálmi podobného 
razenia v Poľsku a Rakúsku. Tak si získali viacerých prívržencov nielen v samot-
nom Uhorsku, ale aj v Chorvátsku a Sedmohradsku. 

Poučná knižočka človeka a občana

H 1 a v a  I. 
O človeku
Otázka: Čo je človek?
Odpoveď: Rozumné zviera.
Otázka: Čo je rozum?
Odpoveď: Je taká schopnosť, pomocou ktorej si človek môže predstaviť určité veci, 
posudzovať ich a rozmýšľať o nich; môže sa rozpamätať na minu losť a predvídať bu-
dúcnosť.
Otázka: Má človek ešte okrem rozumu niečo?
Odpoveď: Áno, má tak ustrojené telo, že jeho fyzická sila pomáha podne tom rozumu.
Otázka: Čím sa stane vlastne človek, keď sa neriadi rozumom?
Odpoveď: Takým zvieraťom, ktorého vonkajší výzor je podobou človeka, ale v sku-
točnosti je dobytkom.
Otázka: A čo hovorí človeku rozum?
Odpoveď: Aby dbal na zachovanie svojej existencie a staral sa o svoje šťastie.
Otázka: A ako to môže uskutočniť?
Odpoveď: Nie inak ako spĺňaním fyzických a morálnych potrieb človeka, a to pro-

7
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stredníctvom práce.
Otázka: Akým spôsobom spĺňa tieto potreby?
Odpoveď: Pomocou tých prostriedkov, o ktorých ho poučuje rozum, tak ako je to 
pri získavaní hnuteľných a nehnuteľných vecí obchodom, manuálnou nádenníckou 
prácou, roľníctvom, vedeckými, remeselnými, domácimi a inými prácami.
Otázka: Čo je potrebné na to, aby rozum naučil človeka týmto schop nostiam?
Odpoveď: To, aby bol človek uchránený od každej choroby.
Otázka: Ktoré sú choroby rozumu?
Odpoveď: Nevedomosť a slepá viera; tieto dve morálne choroby charakte rizujú choro-
myseľnosť, ktorá potom ovláda srdce človeka a nakoniec ho zmení na zviera.
Otázka: Čo treba postaviť proti nevedomosti a slepej viere?
Odpoveď: Skúmanie a skúsenosť, z ktorých vychádza osvietenie.
Otázka: Aké maximum dosahujeme týmito prostriedkami pre naše šťastie?
Odpoveď: Také, aby bol človek slobodný a svoju slobodu mu riadil rozum.
Otázka: V čom spočíva táto sloboda?
Odpoveď: V možnosti robiť všetko, čo potrebujeme k udržaniu vlastnej existencie 
a čo nikomu neškodí.
Otázka: Kto ruší slobodu človeka v jeho konaní?
Odpoveď: Len zlí ľudia.
Otázka: Čo možno napadnúť na človeku, čím by sa obmedzila jeho slo boda?
Odpoveď: Jeho život a vlastníctvo.
Otázka: Čo je to vlastníctvo?
Odpoveď: Je to taká vec, ktorá vylúčením ostatných patrí len jednému človeku.
Otázka: Aké sú druhy vlastníctva?
Odpoveď: Dva druhy: jedno vnútorné, s ktorým sa človek rodí, tak ako myslenie 
a reč o pravde, alebo akýkoľvek spôsob jej šírenia. Druhé je von kajšie, ktoré si získava 
pre seba, napr. zem, polia, odev.
Otázka: Disponuje niekto z ľudí takým právom, ktorým by mohol človeka zbaviť 
života, slobody a majetku?
Odpoveď: 1. Nikto z ľudí, ani žiadna ľudská moc nemôže na smrť odsúdiť nikoho 
spomedzi seba, keďže život je darom prírody, ktorá ho jediná môže vziať. 
2. Tak užívanie slobody, ako aj majetok toho-ktorého vlastníka vyplýva z nevyhnut-
ného zachovania si existencie a je pre človeka najnevinnejším a naj svätejším popu-
dom a najprirodzenejším právom, teda aj z toho vyplýva, že nikto z ľudí, ani žiadna 
ľudská moc nevlastní právo, ktorým by sa navzájom znepokojovali v slobode a ma-
jetku.
3. Aj ľudia, keďže pochádzajú od zvierat, disponujú rovnakým právom: pretože vše-
obecnú rovnosť je potrebné zachovať v záujme ich šťastia.



76

H 1 a v a II.
O občanovi 
Otázka: Ale čo má robiť človek, keď zlí ľudia tieto prirodzené práva igno rujú a ohrozu-
jú jeho slobodu a vlastníctvo?
Odpoveď: Aby si svoje práva udržal, treba sa postaviť proti takému útlaku.
Otázka: Keď človek nemá síl, aby sa postavil proti tomuto útlaku, akých prostriedkov 
sa má chopiť?
Odpoveď: V takomto prípade treba, aby sa utláčaní ľudia spojili a vytvo rili veľký 
spoločenský zväz a občiansku spoločnosť.
Otázka: Čo je cieľom tejto spoločnosti?
Odpoveď: Verejná a nezvyčajná odvaha niektorých jej členov.
Otázka: Ako sa nazývajú členovia tejto spoločnosti?
Odpoveď: Občania; každý iný titul alebo privilégium ako kráľ, gróf, barón, šľachtic, 
kňaz atď. je protizákonný a trestný a spoločenskú zmluvu ťažko uráža.
Otázka: V čom spočíva táto spoločenská zmluva?
Odpoveď: Zhrnutá je v nasledujúcom vyhlásení:
My, členovia občianskej spoločnosti, silou tela i rozumu chceme odporovať každému 
útlaku a chceme byť navzájom ručiteľmi svojich prirodzených práv, ako je sloboda, 
majetok, život a rovnosť.
Otázka: Aké sú prostriedky, pomocou ktorých možno udržať zjednotenie, resp. 
zmluvu?
Odpoveď: Sú nimi tie zákony, ktoré objaví múdrosť a ukáže priamosť srdca.
Otázka: V čom spočíva to, čo nazývajú zákonom?
Odpoveď: To je všeobecná a najhlavnejšia vôľa ľudu, pomocou ktorej sa usiluje udržať 
bezpečnosť krajiny, vlastne štátu.
Otázka: Treba, aby pri vynášaní zákonov boli prítomní niekoľkí občania?
Odpoveď: Áno, a to buď osobne, alebo z väčších žúp v zastúpení volených zástupcov.
Otázka: Ale prečo?
Odpoveď: Keďže zavedenie zákonov sa týka rôznych potrieb ľudí, preto treba, aby pri 
vynášaní zákona bol prítomný každý člen spoločnosti, keďže aj inak sú ľudia rovní 
a podobní vo svojich prirodzených právach, preto teda nikoho nemožno vylúčiť bez 
porušenia rovnosti občianskej spoločnosti.
Otázka: Je niečo, čo by prekážalo ľudu vynášať takto zákony?
Odpoveď: Nie, nič, lebo sila tela i ducha národa sú najhlavnejšie, lebo ony môžu pre-
môcť tak vonkajšie, ako aj vnútorné prekážky, ktoré spôsobujú ne poriadok v krajine, 
chcú ju zničiť.
Otázka: Čo je vlastníctvom tej občianskej spoločnosti, kde udržujú spolo čenskú rov-
nosť, resp. zmluvu?
Odpoveď: Toto vlastníctvo spočíva v zozbieraní základných zákonov, ktoré nazývajú 
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ústavou a ktoré udržujú a ochraňujú život, slobodu, majetok a rov nosť každého jed-
ného občana, vláda, resp. výkonná moc a súdna právomoc.
Otázka: Prečo musí mať spoločnosť rôzne formy moci?
Odpoveď: Ústavu zostavuje buď samotný ľud, alebo jeho zástupcovia vyslaní na ná-
rodný snem, ktorým dajú svoju neohraničenú moc; toto zákono darné zhromaždenie 
musí starostlivo bdieť, aby vynášalo zákony v zhode s ústavou; rovnako je to aj so 
zákonodarným zhromaždením, ktoré tvoria splnomocnení zástupcovia ľudu. Napo-
kon vláda, vlastne riadiaca moc je po verená, aby zákony, ktoré vydalo zákonodarné 
zhromaždenie, uviedlo do života, táto výkonná moc však vždy podlieha a závisí od 
moci zákonodarnej.
Otázka: Treba, aby vláda ľudu bola usporiadaná, aby mala svoje výkonné orgány?
Odpoveď: Áno, vláda ľudu sa vykonáva nasledovne: 
1. V  p r v ý c h  z h r o m a ž d e n i a c h ,  alebo v menšej časti národa, ktorý si zvolí 
svojich zástupcov a ústavu zostavenú týmito zástupcami buď prijme, alebo nie, a pre-
tvorí ju.
2. V o l e b n é  z h r o m a ž d e n i e  menuje osoby do úradov.
3. Ľ u d o v é  v e r e j n é  z h r o m a ž d e n i a ,  pod ktoré patria predchá dzajúce dve 
zhromaždenia. Vláda má toľko ministrov, resp. komisárov, koľko má odvetví. Im 
podliehajú verejné úrady jednotlivých stolíc a spoločenských tried. Tieto sa delia na 
viac skupín a tie na časti. Vojsko, štátne hospodárstvo, súdnictvo, národná výchova, 
obchod, námorníctvo, riadenie výroby, vied atď., sú mnohými zvláštnymi odvetvia-
mi vlády, ktoré svoju moc vykonávajú pro stredníctvom úradov.
Otázka: Sú aj nejaké rozdiely v občianskej spoločnosti?
Odpoveď: Len občanom, ktorí sú v úradoch, sa povoľuje byť niečím viac, pretože oni 
rozhodujú v mene zákona; rovnako pre toto je treba osobitne vážiť a prejavovať úctu 
úradom, ktoré sú z vôle verejnosti.
Otázka: Aké vlastnosti má mať ten občan, ktorý by chcel vstúpiť do niekto rého úra-
du?
Odpoveď: Treba, aby to bol človek dokonalý, rozumný, nadaný, lebo jedna vlastnosť 
bez druhej nie je dostatočná. Pre krajinu je nebezpečný tak nadaný, ale zlý človek, 
ako aj človek dôkladný, ale nerozumný.
Otázka: Kedy možno vyhlásiť, že spoločnosť už zodpovedá cieľu, ktorým je záruka 
prirodzených práv človeka?
Odpoveď: Tým, že tri morálne osoby, z ktorých pozostáva, si podajú ruky tak, aby 
štátnu správu vykonávala len na základe moci, ktorú dostala od vlády. Vtedy sa ob-
čianska spoločnosť ozdobí takou rovnosťou princípov (?), ktorá zrodí v politickom 
živote poriadok, harmóniu a úplnosť. Vláda je štátu bož stvom, štátna správa je jeho 
sluhom a občania podrobujúci sa zákonom sú jeho milované deti.
Otázka: Keďže do štátu sa nehodia ľudia inej morálky, akí sú tí, ktorí sú v občianskej 
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spoločnosti doteraz?
Odpoveď: Sú pankhartmi – zvieratami, bičmi občianskej spoločnosti, ktoré sa usilujú 
zničiť to, čo politika, dcéra prírody, dobre vytvorila.
Otázka: O čom premýšľa každý deň občan?
Odpoveď: O mravnosti, o láske k vlasti, o práci, o odvahe alebo smrti. 

H l a v a  III.
O otroctve 
Otázka: Kto je otrok?
Odpoveď: Taký človek, ktorého vôľa závisí od pána.
Otázka: Ako nazývajú otrokov v krajine s despotickou vládou?
Odpoveď: Potupným menom – poddaný.
Otázka: V čom spočíva despotická vláda?
Odpoveď: V utláčaní vládnej moci ľudu.
Otázka: Ako sa utláča vládna moc?
Odpoveď: Tým, že si jeden človek alebo viacerí prisvoja hlavnú moc; v prvom prípa-
de sa nazýva monarchickou a v druhom anarchickou vládou.
Otázka: Čo je charakteristické pre tieto vlády?
Odpoveď: To, že sú obidve tyranské. Treba vedieť, že jeden človek, ktorého nazýva-
me kráľ alebo cisár, alebo malý počet niektorých rodín, podľa svojej vôle zaobchádza-
jú so životom a majetkami nekonečného množstva ľudí.
Otázka: Čo zneužívajú takéto vlády?
Odpoveď: To, že ľud pracuje len pre šťastie kráľa a aristokracie a stoná vo svojej biede.
Otázka: Ako zneužívajú králi a aristokracia ľud vo vojnách?
Odpoveď: Tým, že vojnu vypovedali vzhľadom na svoje záujmy, rozkazujú ľudu, aby 
išiel proti takému nepriateľovi, ktorého ich pýcha a vierolomnosť pre nich pripravila; 
ľud je potom nútený dať všetky prostriedky na vedenie vojny: peniaze, potraviny, 
zbrane (keďže vojna medzi ľudom nemá miesta).
Otázka: Aký má koniec takáto vojna?
Odpoveď: Taký, že celý národ vyhynie na mäsiarskych jatkách vojen, ktoré spôsobila 
zúrivá krvilačnosť lotrov, sledujúcich len svoje záujmy, a bás nici, podplatení spodi-
nou, ospevujúc vojnu v každej dobe pod rúškom ozdob ných slov rozosiali poveru 
v také veci, že sa stali záhubou ľudského rozumu. Toto neprirodzené zabíjanie má 
taký koniec, že ľud vyhynie a stratí svoje majetky, ale jeho dane a poplatky narastú 
spolu s dlžobami utláčateľov a na koniec stúpne ich moc a stanú sa ešte väčšími ty-
ranmi, ale ľud sa ešte viac oslabí aj dôsledkom spomínaných daní.
Otázka: Pýtajú sa na názor poddaných spomínané vlády, keď im zvyšujú dane?
Odpoveď: Nikdy; poddaní sú skutoční otroci, keďže nemôžu vyjadriť svoju vôľu, sú 
nútení platiť podľa vôle uzurpátorov, nech sú akékoľvek veľké.
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Otázka: Je nejaký rozdiel v zaobchádzaní s hovädzím dobytkom a otrokmi?
Odpoveď: Nie, ani trochu! Tak ako gazda, ktorý pred sebou podľa potreby poháňa 
zapriahnuté voly, tak zaobchádzajú králi a aristokracia so svojimi poddanými alebo 
otrokmi, totiž, ako sa im páči.
Otázka: Ale králi a aristokrati poskytnú pomoc poddaným aspoň v tom, aby neboli 
hladní?
Odpoveď: Áno, ale podobne si počína aj majiteľ hovädzieho dobytka, obi dvaja poze-
rajú pri tom len na to, aby ich udržiavali do ďalšej práce, ktorá zväčší ich majetok.

H I a v a IV.
O povstaní 
Otázka: Stratí otrok svoje práva?
Odpoveď: Nie úplne. Práva človeka nemožno nijakým spôsobom zničiť. Dokiaľ člo-
vek žije, má právo na to, aby si zachoval svoj život, slobodu, ma jetok a rovnosť.
Otázka: Akého násilia sa dopúšťa tyran na právach človeka?
Odpoveď: Následkom tyranského násilia sa môžu prirodzené ľudské práva umlčať, 
ale keď sa naskytne vhodná príležitosť na to, aby pretrhol reťaze svojho otroctva, je 
povinný sa hneď vzbúriť.
Otázka: Čo je to povstanie?
Odpoveď: Nič iné, ako vystúpenie národnej sily proti tyranom: je to koniec otroctva 
a začiatok slobody.
Otázka: Ako sa formuje povstanie?
Odpoveď: Dôsledkom ďalšej neznesiteľnosti otrockého jarma, má sa verej nosť oboz-
namovať o ľudských právach najprv letákmi, potom vzájomnými besedami a na-
pokon sa má organizovať. A nakoniec tí, ktorí majú viac talentu a ktorým otvorila 
osvietenská �lozo�a srdcia pre poznanie nešťastia svojich spoluobčanov a ktorí od-
halili a oboznámili verejnosť so skutkami kráľa a aristo kracie, nech sa obrátia na ľud 
s výzvou: Chopme sa zbrane, občania! Prisa hajme na slobodu, alebo na smrť!
Otázka: Ako si má počínať ľud počas povstania?
Odpoveď: Jedna časť ľudu nech sa chopí zbrane; vojaci nech sa pripoja k svojim pria-
teľom občanom a druhá časť nech sa stará o práce potrebné k udržaniu povstania. 
Ľud nech si hneď zvolí svojich zástupcov do ustanovujúceho národného zhromaž-
denia, aby potrestalo tyranov a ich prívržencov a nakoniec zničilo Všetky stopy ty-
ranskej vlády.
Otázka: Je dostatočný dôvod k povstaniu aj v iných európskych kraji nách?
Odpoveď: Áno, je ich všade dosť, okrem Francúzska a niektorých kantónov Švaj-
čiarska, totiž sú štáty, ktoré spravujú rodiny vedené len svojimi záujmami, ziskami, 
a ľud pozbavený všetkých svojich prirodzených práv stoná pod jar mom feudálnych 
systémov, ktoré okrem chudoby a nízkosti nič neprinášajú.
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Otázka: Stačí len sila ľudu na povstanie a znovuzískanie slobody?
Odpoveď: Áno, je politickým princípom, že každý národ môže byť slobodný ihneď, 
keď to bude chcieť. Taký tyran, ktorého národ opustí, stane sa ničím, národ ho ľahko 
pošliape.
Otázka: Akými prostriedkami treba viesť povstanie?
Odpoveď: Pomocou vplyvu sily a talentov a mravov.
Otázka: Čo treba urobiť s tyranmi a vlastizradcami?
Odpoveď: Aby niektorí z nich zomreli za dobro slobodného národa.
Otázka: Akú vládu treba nastoliť po povstaní?
Odpoveď: Nie inú ako demokratickú republiku, ktorá by sa starala o usku točnenie 
cieľov povstania, t. j. prirodzených ľudských práv.
Otázka: Čím sa líši za povstania osvietenský národ od zvrhlého?
Odpoveď: Tým, že si vládu zvolí podľa svojej vôle a získa si slobodu bez toho, aby vy-
lieval krv, ale druhý chce tento cieľ dosiahnuť jedine vojnou, zabíjaním, smrťou alebo 
trestami a anarchiou, a tým skončí v dokonalej rozháranosti, nemravnosti: hoci táto 
môže spôsobiť v jeho zložkách taký neporia dok, z ktorého sa potom môže zrodiť 
dobrá organizácia a sloboda.
Otázka: Kto núti ľud k tomu, aby sa povstanie stalo nevyhnutným?
Odpoveď: Privilegované stavy, králi, šľachta a duchovenstvo. Filozo�a a ľudstvo ich 
považuje za trojitý bič národa.

H1 a v a V.
O kráľovi 
Otázka: Kto je to kráľ?
Odpoveď: Každá spoločnosť vládla spočiatku demokraticky, ale čoskoro sa našiel 
medzi členmi taký, ktorý svojou nadradenosťou a vojnovými hrdin stvami prevýšil 
ostatných, stal sa vodcom národa vo vojne a ktorého ako ví ťaza potom zaťažila neve-
domosť, keď začal vládnuť. Týmto spôsobom mu národ pridelil moc, ktorú potom 
zneužil, obrátil ju proti nim, slobodných ľudí pre menil na otrokov a seba nechal 
uctievať ľudom, biedou zaslepeným.
Otázka: Ale hovorí sa, že kráľ má moc od Boha?
Odpoveď: To je klamstvo, ktoré králi v dobách temna obrátili vo svoj prospech, aby 
naháňali väčší strach a pomocou Božieho hnevu si upevňovali svoju vážnosť a úctu.
Otázka: Má národ právo, aby zosadil svojho kráľa?
Odpoveď: Nielenže má právo, aby zvrhol monarchiu, ale sa má o to aj pričiniť, keď 
chce, aby si zachoval svoje slobodné a najsvätejšie práva.
Otázka: Ale azda tento postup možno použiť len vtedy, keď sú králi zlí a tyranskí, 
a nie vtedy, keď sú dobrí, múdri a spravodliví?
Odpoveď: V každom prípade: ak je kráľ zlý, aj kráľovstvo je vinné tým, že mu po-
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skytuje také prostriedky, ktoré tyranizujú ľud. Ak je však kráľ dobrý, tak kráľovské 
zriadenie, ktoré je už samo osebe zlé, vylieva svoj jed cez svojich ministrov. V prvom 
prípade je ľud utláčaný kráľom a kráľovským zriadením a v druhom kráľovským 
zriadením a ministrami.
Otázka: Aké vlastnosti by mal mať kráľ, ktorý by mohol svoj ľud urobiť šťastným?
Odpoveď: Takýto kráľ by musel byť natoľko múdry a cnostný, aké je veľké nekonečné 
spoločenstvo národa, pretože každý občan čaká svoje šťastie od skutkov kráľa.
Otázka: Jestvuje kráľ, ktorý by mal takéto schopnosti?
Odpoveď: Príroda je nekonečne múdra a nikdy nestvorí takého cnostného človeka, 
ktorý by vedel urobiť celý národ šťastným. Každý kráľ sa nechá buď oklamať svojimi 
dvoranmi, alebo klame sám vo svojej ľstivosti a hlúposti.
Otázka: Môže byť trvanlivé také dobro, ktoré kráľ získa niekedy zo sle pého popudu 
spravodlivosti? 
Odpoveď: Nikdy! Keďže tým, keď dobrý kráľ zomrie, zaniknú s ním zvyčajne aj dob-
ré skutky a vôľa jeho nástupcu všetko zmení. Spomeň si na príslovie: Novus rex, nova 
lex – nový kráľ, nový zákon.
Otázka: Akými prostriedkami utláčajú králi svoj ľud?
Odpoveď: Viacerými: svojou pýchou, pompou, prepychom, skazenou kúpou svedo-
mia, činmi smerujúcimi k vlastnej oslave, vlastným záujmom a napokon nevedomos-
ťou ľudu.
Otázka: V čom spočíva pýcha kráľov?
Odpoveď: V tom, že sa pred ľudom skrývajú. Zahniezdiac sa v palácoch sa zdržujú 
ďaleko od ľudu, ktorý ich živí. Pri audienciách a obradoch rozka zujú žiadateľom, aby 
si pred trónom kľakli a spravodlivosť prislúchajúcu ľudu nazývali milosťou. A napo-
kon poddaní sú nútení pri písaní svojich žiadostí podpísať sa nasledovnými slovami: 
„Jeho výsosti najponíženejší a najposlušnejší sluhovia a vazali“, pričom je výsosť často 
najpyšnejšia, najhoršia a naj hlúpejšia.
Otázka: Aká je kráľovská pompa?
Odpoveď: Nekonečná a navyše nákladná. Na to, aby sme sa o tom pre svedčili, by 
bolo treba vidieť len korunováciu cisára alebo niektorého uhor ského kráľa, svad-
bu delfína bývalého francúzskeho otrockého štátu, nastolenie španielskeho kráľa na 
trón, inštaláciu poľského kráľa alebo pápeža. Všetky tieto slávnosti sa konajú na úkor 
ľudu, ktorý stoná v biede. A týmto chcú dosiahnuť králi len to, aby ľud so slabým 
rozumom uveril, že oni sú v po rovnaní s ľudskou masou vyššie zvieratá.
Otázka: Aký je ich prepych?
Odpoveď: Bez hraníc. Pozri sa na nespočetné paláce, záhrady, poľovné revíry, telesné 
stráže, dobytok, zlaté a strieborné príbory, drahokamy, rúcha, komorníkov, množ-
stvo dvorných dám, mileniek, spevákov, speváčok, ministrov s veľkými parochňami, 
nespočetné množstvo dvoranov a vyslúžilcov, nespo četné šíky vojakov, žoldnierov, 
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ktorí sú pripravení kedykoľvek poslúžiť ich pýche a zlomyseľnosti. A predsa ani toto 
im nestačí k prepychu, ktorým sa chcú vystatovať pred svetom.
Otázka: Ako si kupujú králi svedomie?
Odpoveď: Tak, že celý národný poklad je v ich rukách, ktorý však podľa svojich 
potrieb obrátia vo svoj prospech, Toto obracanie je kupovanie svedo mia! Vyslanci 
nie sú iní ako vyzvedači, ktorí získavajú veľké množstvo peňazí na to, aby si mohli 
kúpiť zahraničných ministrov. Vyzvedačstvo ich stojí mi lióny. Prezradenie zaplatia 
a zradcu potrestajú. Oni dajú dôvod k nízkosti, a predsa sa sami chovajú tak, akoby 
si vážili len cnostných ľudí. Ľudí, túžiacich po kariére, vábia peniazmi a hodnosťami 
a ľudí so slabým duchom prázd nymi titulmi. Takto kazia dobré cnosti ľudu a spôso-
bujú rozklad národa.
Otázka: Aké následky majú snahy namierené na očarenie ľudu?
Odpoveď: Králi vypovedajú vojnu a začínajú ju kvôli tomu, aby ohromili niektoré 
krajiny, a napokon to končí tým, že sa premrhá spoločný poklad, mestá sa vyľudnia 
a polia sa rozdrobia, jedným slovom, zväčší sa bieda ľudu.
Otázka: Ako hospodária so spoločným majetkom?
Odpoveď: Ich hospodárenie je na svete najhoršie; králi sú zaťažení pô žičkami, pričom 
poplatky, dane a rôzne výdavky spojené s úhradou pôžičiek nemôžu zaplatiť, lebo ich 
nekryjú príjmy. Kráľovská pokladnica túto strašnú márnivosť rieši dočasne rozmno-
žením daní, ktoré majstrovsky zakryje, odô vodní. V Anglicku v čase mieru výdavky 
presahujú príjmy o 11 miliónov šterlingov, v Rakúsku o 30 miliónov zlatých.
Otázka: Čo má robiť ľud, aby predišiel bankrotu?
Odpoveď: To, čo urobilo Francúzsko, t. j. treba zvrhnúť kráľovstvo, na stoliť demokra-
tickú republiku, zaplatiť pôžičky národným dôchodkom, tyranov a ich žoldnierov 
potrestať.
Otázka: Z akého dôvodu udržujú králi nevedomosť?
Odpoveď: Keďže ich zriadenie je veľmi zlé, treba zahladiť ho nocou ne vedomosti. 
Skúmanie a osvetlenie by odhalilo ich pretvárku a postavenie ľudu by sa zlepšilo. 
A preto ich z duše nenávidia.
Otázka: Čo spôsobuje v charaktere ľudu takéto správanie kráľov?
Odpoveď: To, že sa niektorí ľudia rodia v nevedomosti a necnosti, rovnako sa na nich 
nalepia chyby kráľov, bohatí nasledujú ich pýchu v trestuhodnej nemiernosti, pom-
pe, prepychu. Takto sa duša poddaných stane nízka, predajná, klzká a úplne skazená. 
Z biedy ľudu vznikajú zlodeji a vrahovia, ktorí ničia, zabíjajú, a tak potom siahajú na 
vlastníctvo mierumilovných občanov. Regis ad exemplum totus componitur orbis – 
aký príklad dáva kráľ, taký dáva aj svet.
Otázka: Ako je to možné, že vo Francúzskej revolúcii bolo toľko vlasti zradcov?
Odpoveď: Utláčateľský systém francúzskej monarchie a prirodzená múdrosť Fran-
cúzov zrodili mnohých veľkých a osvietených mužov, ktorí naočkovali do svojich 
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spoluobčanov myšlienku slobody; ale tí boli nakazení chybami svojho predchádzajú-
ceho panovania. Mnohí z nich boli veľkými a schopnými zákono darcami, ale mnohí 
z nich boli aj zlými ľuďmi, ktorých aj dnes trestá národ a zomierajú pod gilotínou. Je 
to skutočne pravda, že v kráľovstve nemožno vytvoriť vnútornú demokratickú vládu. 
Dobré zákony sú tvrdé, kvôli čomu ich zlé duše nenávidia.
Otázka: Povedz teda svoj rozsudok nad životom kráľa!
Odpoveď: Dobrý kráľ je také ťažké a zbytočné bremeno, ktoré krvopotne nesie ľud 
a svoju cestu končí v biede. Zlý kráľ je zase prameňom mnohých nedokonalostí, kto-
ré sa popáchajú v monarchii.

H l a v a  VI.
O šľachte 
Otázka: Čo je šľachta?
Odpoveď: Je to druh takých ľudí, ktorí sú oslobodení od mnohých po vinnosti voči 
spoločnosti, a ktorí sa domnievajú, že sú viac ako ľud, v porov naní s občanmi sú lepší 
a šľachetnejší. Vzhľadom na tieto dôvody masy ľudu, ktoré by mali mať v úcte, sú pre 
nich len zberbou, zbojníkmi a dedinčanmi.
Otázka: Odkiaľ majú svoj pôvod?
Odpoveď: Šľachta má ten istý pôvod ako kráľ. Keď sa prví hrdinovia stali kráľmi, 
niektorí ich spoludruhovia získali od nich určité privilégia, ktoré ich oslobodili od 
niektorých svätých povinností voči spoločnosti. Starý svet žil v tom vedomí, že by to 
bola veľká zásluha, keby niekto hrdinsky zabíjal ľudí, spočiatku mohli byť vojakmi 
len tí, čo mali šľachtický pôvod. Dnes však ním môže byť každý úžernícky obchod-
ník, peňazomenec – kupec, bohatý žid, prí ležitostný vyzvedač, bohatý majiteľ pivo-
varu a môže ním byť aj cisársko-kráľovský a apoštolský spevák.
Otázka: Akým právom sa nazýva šľachta bičom národa?
Odpoveď: To, čo nemôžu svojím podlým konaním dokončiť králi, to do končí šľachta 
trýznením poddaných.
Otázka: Akú moc má šľachta nad svojimi poddanými?
Odpoveď: Poddaných a dobytok pokladá za svoj neodlučiteľný majetok; so svojou 
mocou zachádza niekedy tak ďaleko, že ohrozuje aj život svojich poddaných. V tom-
to spočíva odporné feudálne zriadenie.
Otázka: Ako trýzni šľachta svojich poddaných?
Odpoveď: Poddaní, ktorých šľachta nazýva parazitmi, sú nútení nechať svoje roz-
robené práce, aby mohli ísť pracovať pánovi podľa jeho potrieb, a tiež majú znášať 
pokojne aj to, aby sa ich dane a poplatky množili. V niektorých krajoch tieto obete 
chudoby nemajú ani len toľko práva, aby sa mohli sťažo vať na svojich pánov, a tak 
im zostáva jediné smutné rozhodnutie, aby zomreli hladom, alebo zabili svojich ty-
ranských pánov, a potom ako zločinci odvisli.
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Otázka: Akú výchovu má šľachta?
Odpoveď: Najhoršiu na svete. Delí sa na dva stavy, t. j. na vysokú a nízku šľachtu. Vy-
soká šľachta je najmenej vzdelaná, navzájom si tykajú a o ničom inom nerozprávajú, 
len o koňoch, maštali, poľovačkách, milenkách, márni vostiach a rôznych chlípnos-
tiach, ktorých sa dopustia. Nenávidia nízku šľachtu, o poddaných hovoria len ako 
o dobytku. Všetci sú zadlžení, zvykli sa aj ženiť, ale povinností voči manželstvu sa 
štítia. Vojvodkyne a grófky sú milenkami svojich kaderníkov, sluhov; a ich manželia 
majú za milenky herečky a príživnice, alebo zvádzajú chudobné a nevinné dievčatá, 
ktoré proti svedomiu a pri rodzenosti kupujú za peniaze. – Nízka šľachta okrem svoj-
ho mena nič ne vlastní, čím by sa mohla vyvyšovať, ale tiež by len týrala ľud, nie je 
však tak nevzdelaná.
Otázka: Ako sa navzájom znášajú králi a šľachta?
Odpoveď: Dejiny každého storočia svedčia o tom, že medzi kráľmi a šľach tou boli 
čoraz krvavejšie vojny a navzájom sa prenasledovali v pyšných sú bojoch. Keď zvíťazili 
králi, šľachta sa dostala do otroctva; a naopak, keď zví ťazila šľachta, vtedy sa slobod-
ná moc kráľov, ale aj zákonmi ohraničená, buď úplne zotrie, alebo v druhom prípade 
sa uplatní aristokratické zriadenie. Pre ľud to bola veľmi smutná hra, pretože bojoval 
za kráľa aj za šľachtu, ale na koniec mu nič nezostalo, len ďalej hrdlačiť.
Otázka: Aký osud má šľachta pod kráľovou mocou?
Odpoveď: Králi sú jedinými pánmi, šľachta je otrokom dvora a ľud je ako kŕdeľ hydi-
ny, ktorý kŕmi kráľov a ich otrokov.
Otázka: Ako zaobchádza kráľ so slobodnou šľachtou?
Odpoveď: Králi dovoľujú šľachte opierať sa o dvor, nosiť rôzne stužky, umelé hviezdy, 
zlaté a strieborné kľúče, neodopierajú im žiadne tituly, ako napr. excelencia, veľko-
možný, osvietený, vážený atď. Prvé miesta medzi ob čanmi a vojakmi získava so sa-
mozrejmosťou vysoká šľachta, ktorá tým, že je najmenej vzdelaná, najviac skazená 
a pyšná, sa najviac podobá a je najbližšia kráľovi.

H l a v a  VII.
O kňazoch 
Otázka: Kto je to kňaz?
Odpoveď: Je to taký človek, ktorý si privlastňuje neohraničenú moc nad našimi du-
šami, ktoré dokonale nepozná, a je tlmočníkom Božej vôle.
Otázka: Mohol sa niekedy preukázať listinou, ktorá ho poveruje mocou nad našimi 
dušami, nad ich poznaním?
Odpoveď: Nikdy. Brahmani, lámovia, kalifovia a pápeži spolu s kňazmi celého sveta 
klamali ľudstvo každý svojím spôsobom, aby nevedomý ľud omámili a zložili ho 
k nohám. – To je krátky obsah histórie, ktorá bola smut ným trhom.
Otázka: Aký cieľ sledovali takýmto nasadením moci?
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Odpoveď: Bolo to získanie vlády a udržanie večného otroctva. Títo ha nební veľkňazi 
vidiac, že ľud je povoľnejší, keď hrozia večným ohňom, a nie len častými trestami, 
ihneď vytvorili tzv. sväté spoločenstvo, t. j. svätú Cirkev, kde sa už viac nestarajú 
o udržanie vnútornej spoločenskej zmluvy, ale o udr žanie slepej a pochmúrnej po-
slušnosti, ktorá potom slúži ako základný kameň pre vládu nad kráľmi a ľudom.
Otázka: A dosiahli kňazi vôbec takú vládu?
Odpoveď: Áno, kňaz všade svojimi poverami a svätuškárením riadi krajiny v mene 
trestajúceho Boha. Kňaz v každom čase búril otca proti synovi, jedno náboženstvo 
proti druhému, zapálil pochodne občianskych vojen, križiackych vojen a týmito a aj 
inými skutkami si rozširoval moc. V minulých storočiach sa im klaňali aj králi, pri-
čom niet takého previnenia a hanebného činu na svete, ktorého by sa neboli dopustili 
aj kňazi: ktorí sa ukazujú v takom svetle, akoby túžili len po nebi, ale sami sa zapájali 
do všetkého na zemi. Prví kňazi boli zväčša ateistami. 
Otázka: Je nejaký prostriedok na zničenie tohto trojitého biča?
Odpoveď: Áno, je v skúmaní a v osvietenstve, ktoré zrodia svätú vzburu proti kráľovi, 
šľachte a kňazom. 

I. Predpoklady, ktoré má mať občan, ktorý chce dosiahnuť slobodu 
Treba dbať na to, aby mal dosť rozumových schopností na osvojenie si ľudských práv.
Či je mravne bezúhonný.
Aby nebol magnátom, bohatým šľachticom, obchodníkom a nebol bi gotný vo svo-
jom náboženstve.
Treba sa usilovať, aby sa získali rôzni úradníci, tak spomedzi radov občanov, ako aj 
vojakov, o nič menej aj farárov a kazateľov, dedinských pi sárov, nespokojných rehoľ-
níkov a iných ľudí nespokojných so svojím osudom.
Aby sa každý zaviazal získať aspoň dvoch nových členov a použil ich.
Občan, ktorý má byť prijatý, má sa vyskúšať zvyčajným heslom, či už nebol raz pri-
jatý? Každý člen je povinný na heslo odpovedať.
Nikto sa nesmie pýtať, kým bol prijatý a ani prijatý nemá odpovedať na túto otázku; 
pričom ho majú oboznámiť s heslom a znakom Spoločnosti (so znakmi Spoločnosti), 
musí sa dobre naučiť katechizmus a aj dokázať, že mu dobre rozumie a vie ho aj iným 
vysvetliť.
Keď splní všetky tieto predpoklady, možno ho oboznámiť s plánmi Spo ločnosti, t. j. 
rozšírením a zväčšením jednoduchých opínií sa má zväčšovať aj kvantita Spoločnos-
ti, aby sa v určitom čase zúčastnili na obnovení svojich vlád aj rôzne národy. 
Úlohy členov Spoločnosti sa nemajú nikdy písať, ale zverejňovať len ústne medzi 
štyrmi očami, aby ich nikto nekompromitoval.
Dvaja noví občania nemajú nikdy vedieť o tom, že ich prijal ten istý majster.
Každý prijatý člen je povinný povedať svojmu majstrovi meno, župu a hodnosť dvoch 
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nových členov, ktorých získal.
Na verejnosti sa nemá nikdy hovoriť o záležitostiach Obnovenej spo ločnosti, keď zistí 
niektorý člen Spoločnosti, že medzi verejnosťou niekto podobne zmýšľa ako on, nech 
dá znamenie takému človekovi, a ak je už členom Spoločnosti, je povinný odpove-
dať, že heslu rozumel.
Odvážnosť, mlčanlivosť, telesná spôsobilosť, dobrota a rozumnosť sú najväčším ma-
jetkom člena, ktoré ho môžu urobiť užitočným pred vovedením do Spoločnosti. 

II. Význam zavedených novostí 
Zrútenie a pošliapanie despotizmu, ovládnutie veľkých.
Poskytnutie pomoci chudobným tým, že sa zoberie dobytok.
Krátky a rýchly výkon spravodlivosti.
Sloboda v prejave, v písaní a myslení bez toho, aby bola na úkor škody iného.
Zlepšenie výchovy národa.
Zničenie tajného vyzvedačstva a podplácania.
Ocenenie zásluh a mravov.
Sloboda náboženského vyznania, tlače, písania, myslenia.
Celá Spoločnosť nenávidí násilnú vládu; má rada každého svojho spolukrajana, člo-
veka s odvážnym srdcom a rôznym náboženským vyznaním. 
Celá Spoločnosť si váži starých ľudí, chlapčenskú poslušnosť, mravy, od vážnu mužnú 
srdečnosť; podporuje chudobných. 

III. Prísaha 
Ja (XY) prisahám na svoju česť a ľudské srdce, že predložené podmienky skutočne 
zachovám a princípy slobody a jednoty podľa svojich schopností budem napomáhať 
rozvíjať a zadosťučiním im. 
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1958; BORECZKY, Beatrix: A magyar jakobinusok. [Budapest] : Gondolat, 1977; BENDA, 
Kálmán – ELEK, Judit: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében. Budapest 
: Magvető Könyvkiadó, 1983 (súdobý maď. preklad Ferenc Szentmarjay, s. 158-178); UHLÍŘ, 
Dušan: Uherští jakobíni a Brno. In: Slovensko a Veľká francúzska revolúcia. Referáty. XVIII. 
vlastivedný seminár v Trnave. Trnava 1989, s. 62–73; KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol: 
Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bratislava 2008; SEGEŠ, 
Vladimír: Hlavné črty hnutia uhorských jakobínov. In: Hochel, Marian (ed.): Moderní Evropan 
první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha : Slezská 
univerzita v Opavě, 2019, s. 95-105.   
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Výsluch Ignáca Martinoviča
13. augusta 1794

Vedúcou osobnosťou a osnovateľom tajnej sprisahaneckej organizácie uhorských ra-
dikálnych demokratov bol Ignác Jozef Martinovič (Martinovics, Martinovitsch), po-
chádzajúci z peštianskej rodiny srbského pôvodu. V jeho životnom osude sa prejavilo 
dosť rozporuplností. Bol oddaným stúpencom osvietenského absolutizmu, istý čas 
bol spolupracovníkom tajnej polície, ktorej podával správy o politických pohyboch 
v Uhorsku. Vystupoval proti aristokracii a cirkevnej hierarchii, hoci sám bol fran-
tiškánskym opátom. V mladších rokoch začas pôsobil aj ako vojenský kurát v Buko-
vine. V lete 1794, keď vo Francúzsku padla jakobínska diktatúra, bol Martinovič po-
čas pobytu vo Viedni uväznený. Na základe jeho výpovedí policajné orgány vzápätí 
pozatýkali viac než päťdesiat popredných činiteľov tzv. hnutia uhorských jakobínov. 
Pri výsluchu 13. augusta Martinovič odkryl rozsiahlu konšpiračnú sieť, ako aj ciele 
dvoch tajných organizácií uhorských jakobínov. Martinoviča spolu so štyrmi druh-
mi popravili sťatím 20. mája 1795 na Generálnej lúke v Budíne.   

(Záznam z popoludňajšieho výsluchu 13. augusta 1794)

Tu ma napadlo ešte niekoľko pohnútok, na ktoré som dnes do poludnia zabudol. Meš-
tianstvo v kráľovských mestách, obzvlášť v Pešti, sa sťažovalo, že rozličné privilégiá, 
potvrdené najvzneše nejším cisárom Leopoldom, im súčasná vláda upiera.

Ďalším predmetom všeobecnej sťažnosti bolo, že na celoná rodnom zemskom sne-
me bolo potvrdené ustanovovať rodákov (z Uhorska) nielen tu na Ministerstve zahra-
ničných vecí, ale aj v banských podnikoch. Tento prísľub ale až doteraz nebol usku-
točnený.

Tieto príčiny vyvolávali v uhorskom národe nálady, aby si pomohol sám a vlastný-
mi silami uskutočnil štátnu reformu.  

Plán k tomu bol nasledujúci:
Dve tajné spoločnosti, ktoré majú v národe povzbudiť vše obecnú mienku k revo-

lúcii. Prvá bola nazvaná Spoločnosťou re formátorov, do ktorej malo byť prijatých iba 
niekoľko málo šľachticov a chudobnejších magnátov. Druhá bola založená pod názvom 
Spoločnosť rovnosti a slobody. Prvá vznikla na začiatku leta minulého roku pod vede-
ním profesora policajných a �nanč ných vied Gyurkovicsa a druhá 1. mája tohto roku 
pod mojím vedením. Od smrti vyššie uvedeného profesora boli obe vedené mnou.

Spoločnosť reformátorov mala za cieľ pretvoriť Uhorsko na nezávislú republiku s 
dvomi zriadenými komorami.

8
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Druhá (spoločnosť) mala podporovať podujatie prvej. Pro stredníctvom prvej spo-
ločnosti sa mala získať väčšina stoličných úradníkov, ktorí by si mali ponechať svoje 
šľachtictvo, a tiež rýchlo vyvolať revolúciu.

Každý člen druhej spoločnosti bol aj členom prvej. Naproti to mu člen Spoločnosti 
reformátorov nemal mať o existencii Spo ločnosti rovnosti a slobody žiadnu vedomosť.

Inštitút oboch spoločností mal ten istý cieľ a pozostával z na sledujúcich bodov:
1. Sám jednotlivec bol stredobodom oboch spoločností.
2. Títo jednotlivci mali zachovávať najprísnejšiu mlčanlivosť voči každému bez vý-

nimky.
3. Každý prijatý jednotlivec musel mať dobrý morálny cha rakter a zdravý rozum.
4. Rovnako sa musel prísažné zaviazať, že získa najmenej dvoch ďalších spoloční-

kov, ale tak, že jeden o druhom nebudú mať žiadnu vedomosť, že boli prijatí tým istým 
členom, a to pre to, aby v prípade odhalenia nikdy nemohli vystupovať dvaja svedkovia 
proti prijímajúcemu.

5. Každý prijatý člen musel zložiť prísahu, že základné pra vidlá týchto spoločností 
bude rozširovať aj za cenu straty života.

6. Potom, po zložení prísahy, každý člen dostal pre neho zho tovený Katechizmus, 
ktorý sa mal naučiť.

7. Tento Katechizmus bol prijatému členovi nadiktovaný me dzi štyrmi očami. Pri-
jímateľ potom ten svoj roztrhal, aby v prí pade odhalenia nezostal corpus delicti, ktorý 
by mohol byť pou žitý proti nemu.

8. Každý člen obdržal určitý znak, ktorým mohol overiť, či už k tomuto zväzku 
patrí, alebo nie, a v prípade, že by ešte nebol prijatý, aby mohol byť začlenený, ak má 
predpísané vlastnosti.

9. Povinnosťou každého člena je odpovedať na znamenie, ale iba medzi štyrmi 
očami, a to tak, aby to žiadna tretia profánna osoba, ktorá však mala byť o tom infor-
movaná, nemohla nič spozorovať.

10. Znamenia pozostávajú z písomných znakov (hieroglyfov), z pohybov rúk (gest) 
a klopania: 

a) pre Spoločnosť slobody a rovnosti 

Prvý (znak) znamená bratstvo; druhý sloboda; tretí zvrhnutie tyranov; štvrtý 
rovnosť. Prvý znak môže a musí poznať každý člen; všetky štyri však iba direktor. 

b) pre Spoločnosť reformátorov 
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Prvý (znak) znamená bratstvo; druhý sloboda; tretí zvrhnutie tyranov. 
c) Tri rovnaké klopania pri vstupe sú znakom Spoločnosti rovnosti. Jedno klopa-

nie pri vstupe je znakom člena Spoločnosti reformátorov. 
d) Pre Spoločnosť slobody a rovnosti je znamením prekríženie rúk (na hrudi) 

a tri bozky na ústa. 
e) Pre Spoločnosť reformátorov je znamením priloženie pravej ruky na ľavé rame-

no a jeden bozk na ústa.  
11. Každý člen je povinný vyhnúť sa všetkým nebezpečným politickým rozhovo-

rom a odovzdať všetky nebezpečné písom nosti, pretože tieto by mohli prezradiť jeho 
zmýšľanie a upriamiť na neho pozornosť vlády.

12. Každému členovi sa odporúča, aby sa usiloval získať mi moriadnu popularitu, 
mal prísne charakterné správanie sa, aby tým získal lásku svojich spoluobčanov.

13. Napokon každý člen musel oznámiť ním prijatého člena riadnym sprievod-
ným listom. Z toho vysvitá, že iba jediný cen trálny člen poznal počty a mená členov.

Samotný plán revolúcie ale pozostával z nasledujúcich bo dov: 
1. Počet členov oboch spoločností mal narásť až na počet dva krát stotisíc členov.
2. V tomto veľkom počte členov by sa malo nachádzať dosta točné množstvo ta-

kých, ktorí budú vedieť viesť záležitosti revolú cie v rôznych politických a vojenských 
veciach. Okrem týchto bu de možné rátať so spoluprácou v revolučnom zmysle zo 
strany známych patriotov z civilných i vojenských vyšších kruhov. Ta kými sú medzi 
inými gróf Mikuláš Forgács,1 barón Ladislav Ortcy,2 gróf Štefan Illesházi,3 gróf Juraj 
Festetits,4 gróf Török,5 Peter Balogh,6 Jozef Podmaniczki,7 miestodržiteľský radca 
Végh,8 podžupan Szaladskej stolice Spicsics9. Z vojenského stavu generál gróf Fekete, 
poľný podmaršal10 barón Gabriel Spleny11, poľný podmaršal gróf Benyovský12 a via-
cerí štábni a nižší o� cieri, ku ktorých spôsobu myslenia prispeli mnohé slobodomu-
rárske lóže pri armáde. S týmito osobami možno počítať od základu, pretože svoj 
spôsob myslenia už preukázali pri najrozlič nejších príležitostiach.

3. Po tejto príprave a naladení verejnej mienky by mala väčši na revolučne zmýš-
ľajúcich stolíc ako Abov, Szatmár, Zemplín na generálnom zasadaní iniciovať zosta-
venie písomných sťažností krajiny proti vláde a podnietiť zosadenie Uhorskej kance-
lárie a zvolanie krajinského snemu. Tieto požiadavky by sa udiali bez akýchkoľvek 
hrozieb, a pretože sa vedelo, že by ich Uhorská kan celária v mene J. V. odmietla, hore 
uvedené stolice by sa boli uviedli do stavu insurekcie13. Šľachta a ľud týchto stolíc by 
sa boli vyzbrojili, akt insurekcie by mal byť rozšírený tlačou do všetkých ostatných, 
a takto by bol prijatý prostredníctvom prípravy a podpory obidvoch spoločností. 
Medzitým by malo

4. aj meštianstvo slobodných miest, ako aj roľníci okolitých dedín alebo prilákať 
k sebe, alebo so zbraňami v rukách vyhnať preč časť vojska v garnizónach, zmocniť 
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sa zbrojníc a pevností, a
5. zvlášť vyvolení a najschopnejší členovia, 400 do počtu,14 sa mali zhromaždiť v 

Pešti ako vyslanci celej krajiny, ktorí by na prvom zasadnutí vydali dekréty o 1. nezá-
vislosti Uhorskej re publiky, 2. stiahnutí uhorských oddielov z armády, pod hrozbou 
kon�škácie všetkého majetku uhorských generálov a dôstojní kov, 3. zorganizovaní 
armády medzi Prešporkom a Šopronom pozostávajúcej zo stotisíc mužov, a dvadsať-
tisícovej armády v centre (= krajiny) na okolí Pešti, a ešte jednej tretej medzi Koši cami 
a Tokajom rovnako s dvadsaťtisíc mužmi, a 4. o zhromaž dení chorvátskych hranič-
ných oddielov15 na štajerských hrani ciach, 5. o vytvorení aliancie s Turkami, Poliak-
mi a Francúzmi, a tiež súčasne o vyslaní vyslancov do Konštantínopolu, ktorí by 
tieto záležitosti prerokovali s Portou16 za podpory tamojších fran cúzskych agentov, 
6. o zabraní cirkevných, komorských a korun ných majetkov, 7. o prijatí už vypra-
covanej provizórnej revoluč nej ústavy, až do zavedenia riadnej ústavy, podľa ktorej 
by do časne museli byť regulované politické miesta, 8. o zavedení slobody svedomia, 
myslenia a tlače, 9. zrušení všetkého obchodu medzi Čechami a Uhorskom, dokiaľ 
prvé neuzná druhé ako re publiku, aby sa tým spojilo Rakúsko a Uhorsko, a vyhlá-
silo sa za federatívnu provinciu, 10. že každému emigrantovi, alebo tiež tomu, kto 
bez povolenia prekročí hranicu, bude skon�škovaný majetok, 11. o zavedení troch 
národných farieb kokardy, zelenej, červenej a bielej, a 12. najprísnejší zákaz, a síce 
pod trestom stra ty majetku a občianskych práv proti každému, kto bude prejavo vať 
mimoriadnu pozornosť a úctu jednotlivým osobám, ktoré sa počas revolúcie obzvlášť 
vyznamenali, pretože vysoký stupeň úc ty patrí iba národu ako celku, a nie zásluhám 
jednotlivcov.

Tento plán nepoznal vo všetkých súvislostiach nikto okrem mňa, spoločníci, 
zvlášť ale riaditelia vedeli toľko, že existuje ústredný revolučný plán, ktorý mal spô-
sobiť to, na čo malo byť pripravené ich zmýšľanie už vstupom do organizácie.

Už dosiahnutý pokrok revolučných spoločností:
Po smrti profesora Gyurkovicsa som prevzal, ako som už pozna menal, vedenie Spo-
ločnosti reformátorov a vymenoval som pre obe spoločnosti štyroch riaditeľov, z kto-
rých traja sa nachádzali v Pešti a Budíne a štvrtý v Köszegu. Prvým z nich je tajom-
ník Dvorskej komory Hajnóczy,17 druhým je bývalý ritmajster18 Lackovics, tretím 
sekretár baróna Orczyho menom Szentmariay, ktorý so svojím barónom, takpove-
diac, vytvára jednu osobu. Títo traja sú riaditelia oboch spoločností a štvrtý, z Kösze-
gu, menom gróf Sigray, prísediaci dištriktuálnej tabule, je iba riaditeľom Spoloč nosti 
reformátorov. Nemôžem presne určiť, aký veľký je teraz po čet zbrataných členov, 
pretože ja som mal dostať zoznamy čle nov od riaditeľov, v rukách ktorých sa zatiaľ 
musia nachádzať, iba koncom tohto mesiaca. Odhadujem ich počet na niekoľko ti-
síc, pretože riaditeľ Hajnóczy ma v jednom liste zašifrovanou re čou informoval, že 
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vec sa vyvíja dobre.
Ešte môžem teraz ako členov týchto spoločností menovať sto ličného fyzikusa v 

Pešti menom Marton, nedlho bol Bacsanyi, nejaký �škál Ambrozy v Pešti a viacerí 
mešťania v Pešti a Budí ne, ktorých mená mi však nie sú známe.

Tu musím ešte poznamenať, že ritmajster Laczkovics a Szent mariay mi sľúbili 
podniknúť cestu po Uhorsku, aby získali no vých členov. V rukách Laczkovicsa sa 
tiež nachádza mnou na vrhnutá ústava v latinskej reči.  

Citované podľa KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol: Uhorská rapsódia alebo tra-
gický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bratislava 2008, s. 161-165 (preklad Evy 
Kowalskej doplnil a poznámkami opatril Vladimír Segeš). 

Edícia: BENDA, Kálmán: A magyar jakobinusok iratai II. Budapest 1952, s. 50-57. 

Literatúra: ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : 
Východoslovenské vyd., 1982; BENDA, Kálmán – ELEK, Judit: Vizsgálat Martino-
vics Ignác szászvári apát és társai ügyében. Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983, 
s. 133-139 (maď. preklad výsluchu); SEGEŠ, Vladimír: Hlavné črty hnutia uhor-
ských jakobínov. In: Hochel, Marian (ed.). Moderní Evropan první poloviny 19. stole-
tí. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava – Praha : Slezská univerzita 
v Opavě, 2019, s. 95-105. 

* * *
1 Mikuláš Forgács (Forgách, asi 1731 – 1795) – gróf, hlavný župan Nitrianskej stolice. 
2 Ladislav Ortcy, správne Orczy (1750 – 1807) – barón, syn básnika Vavrinca Orczyho a slobodo-

murár, viceprezident Uhorskej komory. 
3 Štefan Illesházy (1762 – 1838) – gróf, hlavný župan Trenčianskej stolice. 
4 Juraj Festetits (Festetich, 1755 – 1819) – gróf, dôstojník, roku 1790 podplukovník Graevenovho 

husárskeho pluku, žiadal zavedenie maďarčiny ako veliaceho jazyka v uhorských plukoch; na prí-
kaz cisára Leopolda II. bol vzhľadom na to preložený do Latourovho dragúnskeho pluku disloko-
vaného v Habsburskom Nizozemsku, takže roku 1791 ukončil službu v armáde. 

5 Ľudovít Török (1748 – 1810) – gróf, slobodomurár a prívrženec joze�nizmu. 
6 Peter Balogh (1748 – 1818) – hlavný župan Torontálskej stolice, hlavný dozorca Evanjelickej a. v. 

cirkvi, od roku 1802 aj hlavný župan Zvolenskej stolice.  
7 Jozef Podmaniczky (1755 – 1823) – barón, radca Miestodržiteľskej rady, slobodomurár. 
8 Štefan Végh (1762 – 1834) – syn taverníka Petra Végha, tajomník a radca Miestodržiteľskej rady, 

hlavný župan Baraňskej stolice, člen správnej rady Uhorskej akadémie vied, rytier Rádu zlatej 
ostrohy.  

9 Ján Spicsics, správne Spissich (zomrel 1804) – prvý podžupan Zalanskej stolice, slobodomurár. 
10 V preklade Evy Kowalskej sa hodnosť Feldmarschallieutenant chybne uvádza ako generál poľný 

maršalporučík. 
11 Gabriel Spleny (Splényi, 1734 – 1818) – barón, generál a hlavný župan Sabolčskej stolice. 
12 Ján Andrej Beňovský (1740 – 1822) – príslušník šľachtického (barónskeho, teda nie grófskeho) 

rodu z Beňova a Urbanova, Móric Beňovský bol jeho bratrancom. Po vypuknutí sedemročnej voj-
ny vo veku 17 rokov vstúpil ako dobrovoľník do Hallerovho (neskôr 31.) pešieho pluku. Roku 



92

1771 sa stal veliteľom uhorského 3. granátnického bataliónu, v rokoch 1777 – 1784 bol plukovní-
kom a veliteľom 31., neskôr 53. pešieho pluku. Vo veku 46 rokov bol povýšený na generálmajora, 
ako veliteľ brigády si príkladne počínal vo vojne proti Osmanskej ríši v rokoch 1787 – 1791. Po 
vypuknutí prvej koaličnej vojny roku 1792 bol prevelený na bojisko v Nizozemsku, kde sa ako 
podmaršal a veliteľ zboru úspešne osvedčil vo viacerých bitkách. Roku 1794 sa stal majiteľom 31. 
pešieho pluku. 

13 Insurekcia – doslova povstanie, v Uhorsku bola dávnou formou brannej pohotovosti, čiže povin-
nosti šľachticov alebo ich náhradníkov narukovať a brániť krajinu. Možnosť zvolania insurekcie 
pretrvávala aj po vzniku stálej habsburskej armády, realizovala sa teda aj za koaličných a napole-
onských vojen, naposledy roku 1809. Právne bola zrušená až roku 1868 po zavedení všeobecnej 
vojenskej povinnosti. 

14 Počty uvádzané vo výsluchu Martinoviča sú nadsadené a nezodpovedajú realite. 
15 V preklade Evy Kowalskej sa neveľmi správne výraz Gränz-Truppen uvádza ako hraničné oddiely, 

išlo však o jednotky regulárnych hraničiarskych plukov dislokovaných v Chorvátsku. 
16 Porta – synonymum označenia Osmanskej ríše. 
17 Jozef Hajnóczy (1750 – 1795) – právnik a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov uhorských ja-

kobínov, zastával funkcie podžupana, kráľovského radcu, hlavného tajomníka Uhorskej komory. 
18 Ritmajster – v preklade Evy Kowalskej sa hodnosť Rittmeister uvádza ako rotmajster, správnej-

šie je však pomenovanie ritmajster, ktorým sa v jazdectve označovala hodnosť kapitána (Haupt- 
mann). 

Poprava piatich najvyšších predstaviteľov uhorských jakobínov  
na Generálnej lúke v Pešti 20. mája 1795 na súdobej kresbe
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Informácie francúzskemu ministerstvu zahraničných vecí 
o politickej a vojenskej situácii v Uhorsku
23. a 31. decembra 1796

V Archíve Ministerstva zahraničných vecí v Paríži sú uložené správy neznámeho 
agenta o politickej a vojenskej situácii v Uhorsku, a to predovšetkým v severných, 
čiže slovenských stoliciach. Tieto správy úzko súvisia so situáciou v susednom Poľ-
sku, ktoré bolo taktiež v záujmovej sfére Francúzska. Agent spomína, že najmä 
v uhorských stoliciach susediacich s Poľskom prekvitá vzájomný obchod s Poľskom 
a ich obyvatelia zdieľajú názory Poliakov. Obsahuje aj informácie o tom, kde a ako 
je rozmiestnená armáda v týchto oblastiach. V správe sa navrhuje synchronizovať 
postup poľskej a tureckej armády, ktoré by zovreli habsburskú monarchiu do klieští. 

Občan minister!
Posielam vám urýchlene obidva dokumenty v prílohe; obsahujú zaují mavé podrob-
nosti o Uhorsku a sú výsledkom pozorovania jedného z mojich priateľov, ktorý sta-
diaľ pricestoval celkom nedávno. Osmeľujem sa, občan minister, zaručiť za presnosť 
jeho správ, lebo tú osobu poznám ako niekoho, kto má všetky predpoklady pozo-
rovateľa, najmä v tejto časti Európy. Sám sa zhováral s jednotlivcami spomínanými 
v dokladoch a jeho oddanosť dobrej veci ho odporúča takisto ako jeho nadanie. Uis-
ťuje ma, že uhorský národ dáva regrútov s najväčším odporom, že všetko, čo povo-
ľuje, povoľuje iba z donú tenia a napokon, že aj tým, čo nesúhlasia s francúzskymi 
princípmi, sa vojna už prejedla. V prípade, že by ste si želali v niektorých bodoch 
podrobnejšie správy, budem vám ich môcť zadovážiť. Uisťujem vás, že budem slúžiť 
dobrej veci vždy rovnako horlivo a rád.

Paríž 3. nivôse Pozdrav a úcta
(23. decembra 1796) Vantrenn(es?)

V čase poslednej poľskej revolúcie mali vodcovia tejto revolúcie veľmi rozsiahle 
a dôverné styky s vodcami nespokojencov v Uhorsku: výsledkom bola dohoda o vzá-
jomných pohyboch, a z úspechu plánu, ktorý mal do Poľska zaviesť nové pomery, 
boli by ťažili aj podujatia Uhrov. Takže zatiaľ, čo na jednej strane pracovali Poliaci, 
kulo sa súčasne sprisahanie, ktoré bolo v Uhor sku široko rozvetvené. Odhalili ho 
však ešte prv, než uhasia poľská revolúcia, značný počet jednotlivcov zatkli a vodcov, 
Martinoviča a Sigraiho, sťali. Keď viedenský dvor a jeho prívrženci udusili sprisaha-
nie ešte v prvopočiatkoch, tvárili sa, že bolo nedomyslené, že to bola pochabá strešte-

9
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nosť niekoľkých jednotlivcov, ktorí za sebou nemali národ. Ostáva však pravdou, že 
to bola veľmi vážna záležitosť, že prevažná časť národa by pri najmenšej nádeji na 
úspech podporovala svojich osloboditeľov a že prísnosť, s akou viedenský dvor zúril, 
zanechala semä nespokojnosti, schopné vyklíčiť pri prvej vhodnej prí ležitosti. Aby 
tieto tvrdenia boli evidentnejšie, prikladám k memoáru stručnú správu o terajšej si-
tuácii v Uhorsku s menami hlavných jednotlivcov, na kto rých sa možno spoľahnúť 
priam ako na zmýšľanie obyvateľov v rozličných oblastiach a sily, ktoré tam cisár te-
raz má. Význam týchto pozorovaní spočíva v tom, že sú presné a v zhode s pravdou.

Stolice, čiže departmány na hraniciach Haliče: 1. Spiš, 2. Zemplín, 3. Košice, 4. 
Prešov, 5. Bardejov, 6. Liptov, 7. Orava.

Týchto sedem stolíc na poľskej hranici má čulý obchod s obyvateľmi tej krajiny. 
Zväčša sa možno na obyvateľov spoliehať, rozmýšľajú ako Poliaci.

Osobnosti v siedmich stoliciach význačné čo do bohatstva a nadania, spojené 
a oddané názorom Martinovičovým: na Spiši rodina Horvátovcov, Gregor Berzevici, 
v Zemplíne rodina Sirmai, Roll, Súľovský a Orci, v Košiciach rodina Ketzer, v Prešo-
ve barón Palúdzsky, gróf Anton Sirmai, gróf Pepi Derš�, Ján Okoličniansky, Štefan 
Cadas, v Bar dejove gróf Anton Ján Sirmai, v Liptove Ján Zaleski, Poliak, vicežupan 
Pongrác, rodina Podturnianskych, Ján Okoličniansky, na Orave Aba�, Revický.

Cisárske vojská: v Spišskej stolici a najmä v meste Levoča regrúti, 
v Zemplínskej stolici tri eskadróny husárov,
v Košickej stolici nič, iba invalidi na udržiavanie verejného poriadku, 
v Prešovskej stolici eskadróna husárov pre transport regrútov, 
v Bardejovskej, Liptovskej a Oravskej stolici iba invalidi.
Skryté alebo zakopané zbrane: 
v Zemplínskej, Liptovskej a Oravskej stolici.
Stolice vo vnútrozemí:
1. Trenčín, 2. Trnava, 3. Bratislava, 4. Ráb, 5. Komárno, 6. Budín.
Osobnosti známe svojou oddanosťou slobode, ako aj bohatstvom a na daním:
v Trenčíne gróf Štefan Ilešházy (dôverný priateľ Vergnieuda), gróf František Be-

rémi, Otlík; v Trnave rodina Otlíkovcov; v Bratislave Bertok, Jozef Spleny, bývalý 
generál, teraz zosadený; v Jágri a Komárne sa rozpráva iba po ma ďarsky a po latinsky, 
Nemcov všeobecne nenávidia, v Budíne gróf Univertti(?), Lackovič, ktorému sťali 
brata.

Cisárske vojská: v Trenčianskej a Trnavskej stolici nič, iba pár invalidov, 
v Bratislavskej peší prápor, pol eskadróny jazdectva a sklad delostrelectva, 
v Rábskej a Komárňanskej stolici nič, iba invalidi,
v Budínskej stolici pluk pechoty, dve eskadróny jazdectva a sklad delostrelcov.
Treba ešte poznamenať, že takmer všetky vojská rozmiestnené v Uhorsku boli vo 

francúzskom zajatí a sú naklonené francúzskemu presvedčeniu. Po druhé, v Budíne 
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a Bratislave je veľký počet francúzskych zajatcov, obyvatelia im ochotne pomáhajú 
ako len vedia.

V týchto departementoch nie sú ukryté zbrane, ale ľud je dobre informo vaný 
a dáva najavo priaznivé zmýšľanie.

Stolice na rakúskej hranici sú z veľkej časti obývané fanatickými Nem cami, od 
ktorých nemožno nič čakať.

Sedmohradsko, čiže Transylvánia na tureckých hraniciach, provincia bohatá na 
výrobky a na peniaze, bývajú tam nespokojní a hašteriví obyvatelia, naklo není turec-
kej nadvláde, Nemcov smrteľne nenávidia. Najmenšia iskierka v tejto veľkej provincii 
zapáli fakľu vzbury. Dvaja sedliaci, Horia a Kloska, za vlády Jozefa II. za necelé štyri 
týždne podnietili k vzbure 20 000 ľudí. Okrem tejto provincie, kde je vzbura až prí-
liš ľahká, neslobodno spustiť z očí Rieku a Terst. V týchto mestách ostáva striedavo 
gróf Trequeté, z poprednej uhorskej rodiny, bývalý generál. Dva razy ho súdili: raz, 
že ovplyvnil Horiu a Kiosku, po druhé za styky s Martinovičom, Sigrajom a inými 
vodcami po slednej vzbury. Tento človek má priateľov a svojich ľudí v Rieke a Terste.

NB: Všetky mená podčiarknutých jednotlivcov sú mená ľudí väznených za účasť 
v poslednej vzbure.

NB: V Sedmohradsku sú tri pešie pluky a dve jazdecké eskadróny na ochranu 
hraníc. Sú to Nemci, lebo tuzemcom nedôverujú a tí im to splácajú aj s úrokmi. 

Adresa: Občanovi Ch. de la Croixovi, ministrovi zahraničných vecí v Pa ríži.

Občan minister.
Z údajov a ďalších memoárov osoby, na ktoré som mal česť vás upozorniť, vyplýva, 
že možno naisto rátať s ochotou väčšej časti obyvateľov Poľska a Uhorska pomôcť 
čo najúčinnejšie pri uskutočnení plánu, ktorý by v týchto krajinách nastolil nový 
poriadok, ich situácia je však v každom ohľade taká, že môžu konať iba podľa plánu 
dohodnutého a ustanoveného medzi zainteresovanými mocnosťami a nimi. Plán by 
mal obsahovať kombináciu a dohodu operácií a vzájomných postupov, okrem toho 
dostatočné záruky pre vzbúren cov. Nech plán určí zhruba tri hlavné strediská vzbu-
ry: totiž jedno v Mol davsku, kde sa zhromaždí čo najviac zvyškov poľských síl a budú 
konať po dohode s tureckou armádou; Sedmohradsko by bolo druhým strediskom, 
kde by sa nespokojenci spojili; a Halič by bola hlavným zhromaždiskom pre Po liakov 
a priľahlé uhorské stolice. Operácie vzbúrencov by sa zosúladili s ope ráciami síl spo-
jencov a začali by až po nejakom rozhodujúcom znamení zo stra ny týchto mocností. 
Takže za predpokladu, že Francúzsko nemôže nevidieť výhody, ktoré by z toho malo, 
ak by sa plán podaril, a keďže si myslia, že Turecko by sa vtedy cítilo bezpečné, 
treba sa obrátiť na tieto mocnosti ako na najviac zainteresované a ony musia dať po-
kyn k vzbure. Turecko vyhlásením vojny a Francúzsko svojím vplyvom u Porty, aby 
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vzbúrenci mali od počiatku potrebné spojenie s Turkami. Ďalej sa možno dohodnúť 
s Uhrami o spojení s Francúzmi cez Terst a Rieku. Osoba ešte dodala, že ide o plán, 
ako ho možno zhruba uskutočniť, a že ho diktujú terajšie pomery. Podrobnejší plán, 
ktorý by obsahoval celé rozvetvenie, možno dodať až po dohode s vodcami o spôsobe 
uskutočnenia. Mám ostatne, občan minister, povolenie povedať vám, že ak tento 
náčrt plánu bude sa francúzskej vláde páčiť, možno povolať do Paríža význam nejších 
jednotlivcov na podrobnejšie rokovanie a dohodu o princípoch. Dodá vam, že keď 
som vec preštudoval, som presvedčený, že vláda bude spokojná s prostriedkami, ktoré 
možno použiť, i s dôkazmi, ktoré vám dáme. 

Paríž 11. nivôse 5. roku Pozdrav a úcta 
(31. decembra 1796 Vantrenn(es?) 

Uloženie: Archív Ministerstva zahraničných vecí v Paríži, Correspondance politique, tom. 365, 
s. 257-260, 264-265.

Citované podľa ŠIMONČIČ, Jozef: Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Výcho-
doslovenské vyd., 1982, s. 196-198 (preklad Anton Vantuch). 
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Žiadosť čižmárskeho cechu o úpravu ceny  
za čižmy pre insurekčné vojsko
22. júna 1797

Habsburskú armádu dopĺňalo z jednotlivých stolíc tzv. insurekčné vojsko, pozostá-
vajúce z príslušníkov miestneho zemianstva alebo ich náhradníkov. Pre miestnych 
remeselníkov mohlo byť zásobovanie tohto vojska potrebnými súčasťami uniforiem 
dobrým obchodom, avšak len za predpokladu, že boli podmienky pre nich nastavené 
výhodne. V opačnom prípade mohli požiadať o úpravu cien, aby ich zásobovanie 
vojska nakoniec nezruinovalo.

Wysoce Urodzeny Pane, 
Slaw: Wogska Insurectionalskeho,1

Pan kapitan!

Z hluboku nassy poniženosty wasseg wysoce urodzeneg Milosti predkladame, 
kterak my chtegice se sice zaugat, pre Slawne Insurectionalske Wogsko, z Remena 
Hovedziho čissmy, pre wssetkich wogakou, wedle miery na obsecach2 wistawit: nic 
mene wssak, ponewadž na tu czenu to gest per gros.3 37. nam resolvovanich obstawat 
nemužeme, unižene tedy Instugeme,4 gestly žada Slawne Wogsko, takowe dokonale 
čižmy, bez podkuwanga a ostrohy pribiganga od nas miti Per R�.5 2. nech rača nam 
pred časom milostiwe resolvovat6 a oznamit, ginačeg pro nedostatek a drahotu Re-
mena obstawat na skrze nemužeme. Stim když do Milostiweg resolutii7 unižene se 
poručime, zustawame.

Wysoce Urodzeneho Pana
Pana Kapitana

Sz Miklos8 die 22 Juny 1797.
Poniženy a nehodny služebnicy

Cechy Čižmarskeg
 Sw. Mikulaskeg Maystrowga. 

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 473, 1797, list 
z 22. júna 1797, fol. 22.

Edične spracoval Miroslav Nemec. 

10
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* * *
1 Slávneho vojska insurekčného.
2 Obsec (z nem. – der Absatz) – podpätok. 
3 Per gros (lat.) – za grošov.
4 Instugeme – žiadame. 
5 Per R� (lat.) za rýnske zlaté.
6 Resolvovat – rozhodnúť.
7 Do ... Resolutii – do ... rozhodnutia.
8 Sz Miklos – Svätý Mikuláš (dnes Liptovský Mikuláš).

Príslušník insurekčného vojska za koaličných vojen
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Žiadosť o dočasné prepustenie príbuzného z vojska
17. októbra 1797

Neprítomnosť hlavy rodiny v domácnosti z dôvodu narukovania do armády, mohla 
viesť k mnohým nepríjemnostiam. Napríklad v prípadoch dedenia sa vojenčiaci de-
dič nemohol z bojiska uchádzať o svoj podiel. Z toho dôvodu mohli príbuzní napísať 
vyšším orgánom žiadosť, v ktorej požadovali aspoň dočasné prepustenie svojho vo-
jenčiaceho príbuzného, dokiaľ si nevyrieši svoje majetkové záležitosti.

Slawna Stolica
Pany, Pany mne milostivi a Laskavi!
Knoham padam Slawnej Stolicy spričiny teg, že ga magice muža Joannem Seratoris 
medzi pany Insurgensi,1 ktery ač prawe swe gazdoustwo kdiž do toho stawu odchodil 
na sweho otce bil kopatrowany zanechal, medzitim ale Buh skrze časnu smrt nassho 
Otce s tohto sweta powolal, a/mogho muža intentiu2 zmenil, a/preto gedno že sem 
ga y nedostatečna sama me gazdoustwo riadit, druhuo, že mogho muža brat, guž 
swu očižen3 po smrti otce sweho anebožto diel chce odemna mity, aby pak buducne 
muog muž gezli sa sstastliwe domou prinavrati mne pričinu nedaval, že sem swogou 
wolou bratowi geho diel widala, ponižene prosim Sl. Stolicu aby račila Sl. Stolica 
urobit tu krestansku Lasku, žeby račila pisat geho milosti Panu Kapitanovi abi aspon 
na dwa na try mesiace pokut by poriadok sbratom swim urobil, mogho muža geho 
milost Pan Kapitan prepustit račila, za kteru lasku budem se usilowat mogmi nehod-
nimi modlitbami Sl(awneg) Stolici ponižene odslužit.
Slavneg Stolici
In nagy Selmecz4

Die 17a 8bris 17975

    Ponižena Služobkina Catharina Podhorany
    Manželka Joannis Seratoris

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., k. 473, 1797, list zo 
17. októbra 1797, fol. 105. 

Edične spracoval Miroslav Nemec. 

11
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1 Insurgens – insurgent, čiže príslušník insurekčného vojska.
2 Intentia – úmysel, zámer, vôľa. 
3 Očižen – dedičstvo po otcovi.
4 Nagy Selmecz – Veľká Štiavnica (dnes Liptovská Štiavnica).
5 17. október 1797. 

* * *
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Dohoda o potrestaní opakovaného výtržníctva  
v insurekčnom vojsku
26. októbra 1797

V jednotkách pravidelnej armády, ako aj v insurekčnom vojsku sa uplatňovali disci-
plinárne pravidlá vrátane postihov za ich nedodržiavanie. V predkladanom texte sa 
zeman – príslušník insurekčného vojska a nenapraviteľný opilec a výtržník – zavia-
zal, že pri ďalšom previnení sa už nemusí brať ohľad na jeho zemianstvo, ale môže 
byť potrestaný ako poddaný, čiže aj palicovaním.

Nižepodepsany zeznawam, na wedomost dawagice wssem kterichbi wec dolupsana 
prinaležela, aneb prinaležety mohla, že ga giž nekolikrat pre korhelstwo1 a pri takem 
wikonane Excessi2 a garozdi y napominani y Aresste,3 w Putach trestani biwsse, nic 
neprohlidagice na učineni polepsseni meho Slib, takowi gsem až dosawad wždicki 
zrussil a k predesslemu wistupku, s welikim celeho Šwadrona4 Pohorssenim gsem se 
nawracel, tak že giž pri ostatnem mogem dne 22 Octobra roku bežiciho, tož pre ta-
kowi wistupek do Aresstu wsadzeni, naskrze na Slib polepsseni meho Pan Kapitany 
geho milost nic se nedumeruge,5 aby o tom uplne ugisstena geho Mst6 biti mohla, 
z mogeg uplneg dobreg wule, moci tohto Contractu7 wlastni mogu Ruku potwrze-
neho, se zawazugem: že se nikdi opilstwi nedopustim a pilne se takoweho wistrihat 
budem; paklibi gsem tento Slib zrussil, dawam geho Milosti uplnu moc a wladu in 
optima Juris Forma,8 aby mne kdikolwek pri opilstwe by sem postiženi bol, nic ne-
prohlidagice na moge zemanstwo pokutou telesnou, to gest palicami potrestati dati 
mohl. Pritomni Contract pak až dotud pokud Insurectia9 trwať bude, swogu plat-
nost miti ma. Pro kteregžto weci stalost tento Contract pri pritomnosti dolupsanich 
Coramisantuw10 učineni, wlastni mogu ruku potwrzugem. Signat Apetlon11 Die 26a 
Octobris 1797

Coram me12 Alexandro Kubiny de Ead Capitaneo Auditore MP13

Coram me Casparo Pottornyay de Ead Sup Locum tenente MP
Coram me Ludovico Pongrács de Sz Miklós, et Óvár Secund Locum tenente MP 

   Johannes Sandori 
       neweduce psati čini swu wlasni ruku +

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., k. 473, 1797, zmluva 
z 26. októbra 1797, fol. 90.

Edične spracoval Miroslav Nemec. 

12
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1 Korhelstwo – opilstvo.
2 Excessia –  priestupok, previnenie. 
3 Aresst – väznica, temnica.
4 Šwadrona, resp. eskadróna – najnižšia taktická jednotka jazdectva.
5 Nedumeruge – asi nedbá.
6 Milosť. 
7 Contract – zmluva, dohoda.  
8 Optima Juris Forma – plným právom. 
9 Insurectia, isurekcia – doslova povstanie, v tomto prípade povinnosť narukovať do pohotovostného 

vojska.
10 Coramisant – prítomný, čiže svedok. 
11 Apetlon – obec v dnešnom Rakúsku. 
12 Coram me – predo mnou; v mojej prítomnosti. 
13 Manu propria (lat.) – vlastnou rukou. 

* * *
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Vojenský prepúšťací list
1. januára 1798

Po uzavretí mieru v Campo Formiu na jeseň 1797 na neurčitý čas rozpúšťali mobili-
zované stoličné vojská a ich príslušníci prešli do aktívnej zálohy. Vojakom vydávali pre-
púšťacie listy vytlačené v latinskom jazyku, v ktorých boli vynechané miesta na údaje, 
kde sa demobilizovaný až do opätovného povolania bude zdržiavať a na identi�kačný 
opis osoby.  Z prepúšťacieho listu vyplýva, že členmi insurekčného šľachtického pešieho 
regimentu boli aj nešľachtici, ako napríklad Ján Podušel z Prievidze.

Slávna Nitrianka stolica Pešia insurekčná légia
Prepúsťací list 

Týmto dávam na známosť, že Ján Podušel pochádzajúci z obce Prievidza, ktorá je v sláv-
nej stolici Nitrianskej, katolíckeho náboženstva, slobodný, vo veku 20 rokov, podlho-
vastej tmavšej tváre, gaštanových vlasov, obutý vo vojenských čižmách, odetý v novom 
kabáte s červeným lemovaním a s vojenskou čiapkou, je do spomínanej obce z tohto 
šľachtického insurekčného pešieho regimentu Nitrianskej stolice číslo 1. prepustený, 
a to na neurčitý čas až do doby opätovného povolania. Na potvrdenie toto vlastnou 
rukou podpisujem. Dané v našej štábnej stanici v Komjaticiach 1. januára 1798. 
Jeho najsvätejšej cisársko-kráľovskej apoštolskej výsosti komorník, veliteľ insurekčného 
šľachtického pešieho regimentu slávnej Nitrianskej stolice, podplukovník    
(nečitateľný podpis)

Uloženie: Slovenský národný archív Bratislava, archív rodu Pál�, panstvo Bojnice, kartón 118, i. 
č. 452.  

Preložil a edične spracoval Ivan Mrva.

13

Prepúšťací list z insurekčného vojska 
pre Jána Podušela
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Potrestanie účastníkov vzbury na myjavskom panstve
6. marca 1798

Slúžny Nitrianskej stolice Jozef Kochanovszky podáva hlásenie stoličnej vrchnosti 
a stoličnej kongregácii o potrestaní buričov na myjavskom panstve, ktorí odmietli 
konať vojenskú službu v stoličnom portálnom vojsku. Všetci muži boli potrestaní 
palicovaním a jedna žena korbáčovaním.

Podľa správy komisie, vydanej na žiadosť pánov myjavských komposesorov1 vo veci 
nepokojov vyvolaných z príležitosti odvodu ľudí do domobrany podľa port, predo-
stretej slávnou vrchnosťou verejnému zástupcovi na zaujatie stanoviska a na základe 
dobrozdania verejným zástupcom vypracovaného, zverejneného a ním schváleného, 
ja, podpísaný, som bol bezodkladne vyslaný na miesto, a to do obce Myjavy, aby som 
podľa dobrozdania verejného zástupcu tam menovite vyznače ným osobám vymeral 
trest.

Predvolal som si obecného richtára a prísažných, vysvetlil im účel svojho vy slania 
a súčasne som im čo najprísnejšie uložil, aby urobili opatrenia na zaistenie dvadsaťje-
den mnou vymenovaných buričov, čiže výtržníkov, ktoré sa má uskutočniť do budú-
ceho dňa, aby vinníkov určite dali pochytať, priviedli do obce a potom v nasledujúci 
deň predviedli ku mne. Na ľahšie uskutočnenie príkazu a bezpečnej šie dopadnutie 
vymenovaných výtržníkov zveril prítomný úradník vážených pánov kom posesorov 
túto úlohu čo najdôraznejšie príslušným richtárom panstva a pri delil im na pomoc 
panských drábov, ktorých mal so sebou.

Po takej príprave v nasledujúci deň z dvadsaťjeden mnou vymenovaných vinní-
kov priviedli mi pätnástich, keďže ostatných šiestich jednak pre chorobu, jednak pre 
neprítomnosť doma, nemohli práve vtedy zaistiť. Teda pätnástim vyššie uvede ným 
osobám po predchádzajúcom odsúdení ich buričského a pohoršujúceho vý činu som 
vyhlásil, že za svoje previnenie budú bezodkladne potrestaní primera ným telesným 
trestom, ktorý im aj hneď na mieste pred početným zhromaždeným ľudom vymerali 
stoliční hajdúsi. Dal som príkaz, aby na odstrašujúci príklad ostatným bolo vyme-
raných Pavlovi Trokanovi ako podnecovateľovi 40 palíc, Jánovi Krucičovi Tomášo-
vich, Jánovi Pihodnovi, Štefanovi Padelkovi, iným me nom Bachorikovi, Pavlovi Pa-
gáčovi, ďalej Malárikovi zvanému Zvonárovi, Mate jovi Caltíkovi, Jánovi Skrinárovi, 
Jánovi Bobikovi, Štefanovi Mirákovi a Štefanovi Bachorikovi po 20 palíc, Michalovi 
Valášekovi, Tomášovi Strnatekovi a Pavlovi Snitovi po 12 palíc a napokon manželke 
hajtmana Škvareninu 20 korbáčov.

Pánu dištriktuálnemu prísažnému, ktorý bol so mnou prítomný pri výkone tres-

14
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1 Komposesori – viacerí držitelia väčšieho nerozdeleného majetku. 
2 Pod zhromaždením sa myslí stoličná kongregácia. 

tu, zveril som potrestanie neprítomných, a to Tomáša a Pavla Ševčika, Pavla a Mar-
tina Ticháčeka a Juraja Midlarika, každého 20 palicami a Juraja Krča 12 palicami. 
Poveril som ho ďalej, aby rozdelil škodu odhadnutú na 60 zlatých k náhrade medzi 
rozvratníkov a aby sa postaral o primeranú náhradu poškodeným.

Toto najpokornejšie oznámenie o vyššie uvedenom prípade vydávam slávnemu 
zhromaždeniu.2

V Nitre dňa 6. marca 1798 
Jozef Kochanovszky, 
slúžny slávnej Nitrianskej stolice 

Uloženie: Latinský originál úradného hlásenia pozri v archíve bývalej župy Nitrianskej, C, fasc. 
1, no. 23; dnes Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice.  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 249-250.  

* * *

Telesné tresty ako palicovanie či korbáčovanie sa spravidla vykonávali na dereši.
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Protifrancúzska insurgentská pieseň
1798

Insurgencia v Uhorsku bola dávnou formou brannej pohotovosti, čiže povinnosti 
šľachticov alebo ich náhradníkov narukovať a brániť krajinu. Možnosť zvolania in-
surekcie pretrvávala aj po vzniku stálej habsburskej armády. Realizovala sa teda aj za 
koaličných a napoleonských vojen. Našla odraz aj v ľudovej slovesnosti a piesňach. 
Autorstvo protifrancúzskej insurgentskej piesne z roku 1798 sa pripisuje Márii Ku-
bínyiovej z liptovských Dechtár alebo neznámemu liptovskému zemanovi. Je nielen 
historickou piesňou, ale aj svedectvom dokumentujúcim bojovú výzvu pre zemanov 
či šľachticov a ich poddaných proti nepriateľovi. Obsahuje veľa germanizmov a má 
spevnú kombinovanú strofu s dospevom v piatich veršoch. Podľa literárneho vedca 
Ruda Brtáňa (1907 – 1998) predstavuje tak nový prechodný druh k vojenským alebo 
alarmujúcim piesňam 19. storočia.

Písen insurgentská 

Nu jen, chlapci neženatí, 
nedejte se ponúkati, 
kone si richtujte,1 
šable pripasujte, 
maširujte! 

Choďte šťastne a bojujte, 
vašich predkov nasledujte, 
králové uherskí 
bývali šťastliví, 
vy probujte. 

Zbite Francúza na skazu, 
ukážte zmužilost pravú, 
buďte verní králi, 
svojej vlasti stáli, 
pro svú slávu. 

A jestli z vás který padne, 
co se stati múže snadne, 

15



107

na jeho hrob nápis: 
„Hic miles quiescit“2 
napsat dáme. 

Jestli šťastne zvítezíte, 
k nám se zase navrátite, 
budeme vítat vás, 
a veselý bál zas 
obdržíte. 

A tak všetci naši milí 
choďte šťastne ven z krajiny: 
tam vás jedna Dáma 
insurgentom známa3 
očakáva. 

Citované podľa BRTÁŇ, Rudo (ed.). Historické spevy a piesne. Bratislava : Tatran, 1978, s. 202-
203, 247. 

Edícia: KOLLÁR, Ján. Národnié zpievanky 1, 1834, č. 23 d, s. 44; KOLLÁR, Ján – PAULÍNY, 
Eugen. Národné spievanky 1, 1953, č. 44, s. 106-107. 

1 Richtovať – chystať, hotovať. 
2 „Hic miles quiescit“ – Tu spočíva vojak.
3 Dáma insurgentom známa – predstavuje alegóriu smrti. 

* * *
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Pochodová zostava ruského vojska za presunu  
cez východné Slovensko
1799

Za koaličných vojen bolo územie Slovenska len bočným vojnovým priestorom. Už 
roku 1799 za 2. koaličnej protifrancúzskej vojny Slovenskom prechádzali jednotky 
ruského zboru generála G. L. Rebindera v počte necelých 11 000 mužov. Uhorské 
úrady vypracovali harmonogram prechodu, ktorý sa uskutočnil v apríli a máji 1799. 
Zbor vstúpil na územie Slovenska cez Dukelský priesmyk. Prvou zastávkou na slo-
venskom území bol Nižný Komárnik, kde bola veľká zásobovacia stanica a pripra-
vený nocľah. Odtiaľ ruský zbor etapovite pokračoval na trase Svidník – Bardejov 
– Prešov – Košice – Seňa k dnešným maďarským hraniciam a odtiaľ cez Miškovec, 
Hatvan, Gödöllő do Pešti.

1.  ešalón:
jágerský pluk Kaškin 
kombinovaný granátnický batailón1 Budberg 
jedna stotina2 poľného delostreleckého batailónu Merkel 
jedna jazdecká stotina poľného delostreleckého batailónu Bogdanov 
donský kozácký pluk Kurnakov 
oddiel mínerov a sapérov  

2.  ešalón:
kombinovaný granátnický batailón Plamenkov 
kombinovaný granátnický batailón Šengelidzev 
časť donského kozáckeho pluku Posdejev 
jedna stotina poľného delostreleckého batailónu Merkel 

3.  ešalón:
mušketiersky pluk Šembek (novgorodský) 
mušketiersky pluk Mensurov (orlovský) 
časť donského kozáckeho pluku Posdejev

4.  ešalón:
mušketiersky pluk Rebinder (azovský) 
zvyšok donského kozáckeho pluku Posdejev 
stotina pionierov 

16
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Citované podľa AMORT, Čestmír: Ruská vojska u nás v letech 1798 – 1800. Příspěvek k dějinám 
česko-ruského a slovensko-ruského přátelství. Praha : Naše vojsko, 1954, s. 265. 

Literatúra: DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. 
Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 68. 

1 Batailón – prápor, čiže stotina. 
2 Stotina – dobovo kompánia, zodpovedá dnešnej rote. 

* * *
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Tarify na výmenu peňazí
1799

Na prechod ruských vojsk územím Uhorska roku 1799 (pozri predchádzajúci doku-
ment číslo 16) sa Uhorská miestodržiteľská rada pripravila. Okrem iného bola vy-
pracovaná a vyhlásená tarifa, v ktorej sa presne stanovoval výmenný pomer ruských 
a iných peňazí na domácu menu. V tarife sa uvádzali nové i staré ruble a kopejky, 
ako aj poľské a pruské peniaze. Pôvodne sa totiž počítalo s tým, že ruskí vojaci pôjdu 
cez Prusko, takže ich vopred zaopatrili aj pruskými peniazmi.

Staré ruské cárske ruble: 
celý   1 zlatý, 45 grajciarov 
polrubeľ  521/2 grajciara 
štvrťrubeľ (r. 1722 – 1761)  241/2 grajciara 

nové ruské cárske ruble: 
celý   1 zlatý, 28 grajciarov 
polrubeľ 44 grajciarov 
štvrťrubeľ  22 grajciarov 
dvadsaťkopejka  161/2 grajciara 
pätnásťkopejka  121/2 grajciara 
desaťkopejka  8 grajciarov 
holandský Albertov toliar  2 zlaté, 4 grajciare 

kráľovský pruský ríšsky toliar:  
celý  1 zlatý, 25 grajciarov 
trojník (tretina toliaru)  28 grajciarov 
šestník (šestina toliaru)  14 grajciarov 
dvanástnik  61/2 grajciara 

kráľovský poľský šesťzlatník (r. 1793 – 1794)  1 zlatý, 25 grajciarov 
dvojzlatník  28 grajciarov 
zlatník  14 grajciarov
polzlatník  61/2 grajciara  
štvrťzlatník  3 grajciarov 
desaťgroš  41/2 grajciara 

17
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kráľovské poľské a pruské groše bez rozdielu po  11/2 grajciara 
medená kopejka  1 grajciar 

Citované podľa AMORT, Čestmír: Ruská vojska u nás v letech 1798 – 1800. Příspěvek k dějinám 
česko-ruského a slovensko-ruského přátelství. Praha : Naše vojsko, 1954, s. 266, kde sa uvádza, 
že tarifa je preložená z nemeckého jazyka. 

Literatúra: DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. 
Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 68. 
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Žiadosť poddanej o vystavenie potvrdenia 
o úmrtí vojenčiaceho manžela
8. septembra 1799

V období koaličných vojen rukovali do armády habsburskej monarchie aj obyvate-
lia uhorských stolíc – zemania aj poddaní. O úmrtí takéhoto vojaka, v niektorých 
prípadoch živiteľa rodiny, potrebovala rodina listinný dôkaz, aby sa mohla posunúť 
ďalej v živote, respektíve aby mohlo prebehnúť dedenie a delenie majetku zosnulého. 
V mnohých prípadoch sa rodina o úmrtí svojho príbuzného dozvedela len sprostred-
kovane, preto žiadala úrady o o�ciálne potvrdenie o úmrtí.

Slawna Stolica
Pany Pany mne milostiwy a laskawy!
Giž čtiry Roky pominuli, gako mogho muža Pauka Haraga Dedina Dubrawa1 do 
Slawneho Regimentu Barona Devine2 za Wogaka wistawila. A ponewadž z Listu 
do Sokolcsou3 psaneho to sem skutečne wirozumela, že tenže predgmenowany mog 
muž w Špitali w mestečku Zagrube4 w honiceg nemocy ležice zemrel: zpričini teg 
ponižene k noham Slawnej Stolici padagice žadam, aby Slawna Stolica u Cisarsko 
Kralowskeg Wogenskeg Rade pre mna Wyswecčenia o Smrti mogho muža znegice, 
milostiwe wykonati a experowati5 račila. Za kteru gratiu6 Slawnu Stolicu w každode-
nich modlitbach Bohu poručegice zustawam.
Sig. Dubravae Die 8va Septembris 1799.
Slawneg Stolicy
      nehodna Poddana Eva Poljak 
      Pauka Haraga manželka

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., kr. 205, Part. Cong. 
23. sept. 1799, list z 8. septembra 1799.

Edične spracoval Miroslav Nemec.  

Literatúra: NEMEC, Miroslav. Čo trápilo našich predkov. In: Dúbravské noviny, roč. 7, 2015, 
č. 1, s. 4.

18

1 Dubrawa – dnes Dúbrava, obec v okrese Liptovský Mikuláš.
2 Baron Devine – skomolená a dnes neidenti�kovateľná osoba. 
3 Sokolče – obec zatopená vodným dielom Liptovská Mara. 
4 Zagrub – neidenti�kovateľná lokalita. 
5 Experowati – vydať, poslať, vybaviť. 
6 Milosť, láskavosť.  

* * *
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Oznam Zvolenskej stolice o vyhlásení insurekcie
3. septembra 1800

Po porážke rakúskej armády v bitke pri Marengu v severnom Taliansku francúz-
skymi silami vedenými Napoleonom v júni 1800 sa najvyššie velenie habsburskej 
armády rozhodlo pokračovať v bojoch v rámci 2. koaličnej vojny. Cisár František 
II. prikázal 4. augusta 1800 všetkým stoliciam mobilizovať pechotu. Na to reago-
vala kongregácia Zvolenskej stolice a 3. septembra vyhlásila insurekciu (mobilizá-
ciu) pechoty z radov poddanského obyvateľstva a určila jej podmienky. O mobi-
lizácii stolica vydala tlačený obežník v slovenskom jazyku. Po porážke rakúskych 
armád v bitke pri Hohenlindene 3. decembra 1800 cisár František uzavrel prímerie 
a vo februári 1801 mier s Francúzskom vo Lunéville, po ktorom boli insurekčné 
jednotky rozpustené a vojaci sa mohli vrátiť domov.  

W známost se dáwá wssem wůbec, ano gedneg každeg Obcy a gegi Obiwatelem: 
Že na milostiwý rozkaz a požádaný Geg Gasnosti Cýsarsko Králowskeg dne 4-ho 
běžicího Měsýce Srpna a Roku widaného wssecky wznessené Stawý Zemanstwí 
zdegsse wedle možnostý a ninegssího položeni swého na proty Nepriteli obecnému 
Národ totissto Francuský, na Konoch, ozbrogené, gedinne na sweg Utrowe1 powsta-
ne a od dne 15-ho nasledugícýho Měsýce Octobra až do dne ostatného tohože  Mě-
sýce w Slobodném a Králowském Měste Zwolene se zhromaždowati bude, medzi 
tím, poněwádž Geho Gasnost Cýsarsko Králowska, ne gen Konikůw,2 ale pritom 
y pěchotné Wogsko, a syce dwognasobne wice gako Konikůw Milostiwe žádáti ráči, 
techdy y takowé Stawy a Zemanstwí z počtu swých Poddaních wistawiti umínili 
nasledugicim spůsobem:  

Po prwe: Gednakažda Obec, anebo y spogené wíce wespolek, powinna bude 
z Mladeži sweg zdrawich,  zrostlich a udatnich, tolik kolik w pripogeneg Consigna-
tii3 wiložene gest, až do dne 20-ho následugicýho Měsýce Octobra w Sl. Králowském 
a Bánském Městě Bistricý w domě Stoličnom  wistawiti.

Po druhé: Tato pak Mládež nema se žádnym násylním spúsobem nutiti, ale pod 
následugícimi Wiminkamy4 k powstani, aneb do Insurectii pritomneg powoláwati 
a werbowati se má, totissto:

a/ Chlapu tomu, ktery ninegssiho času dobrovolne a s ochotnosty do Insurrectii 
pěchotneg wstupi, Zawdavek anebožto tak rečeny Handgeld,5 Stawý a Zemanstwý 
ze sweg wlastneg k tomu cíly zloženeg Cassy dagi w hotowich penizoch 15 Zlatich 
Rimských /!/6, nicmene wssak winimagice Slobodne a privilegialské Městečka gak-
ssto Lupča,7 Pojnik,8 Dobraniwa, Babina, Szász,9 Pliessótz,10 ktere swych pěchotních 

19
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Insugensuw od swych Regalskich Dauchodkuw ossatriti (!), aneb zaodeti a gim zwiš 
doložený Handgeld dati powinne budu.

b/ Okrom dokonalého Munduru, Zbrogý a bgelich Ssat, k swemu wižiweni do-
tud, dokud tu w Stolicy bawiti se budu, každodenne dostanu Kragcaruw11 sedem 
a geden Chlieb sstiri�untowý12 na dwa dny. 

c/ Pri tom pak, když k ginemu Insurectionalskému wogsku wen z tegto Stolicy 
pripogeni budu, a swu každodennu pláczu z Cassy Králowskeg na spůsob Cýsarské-
ho pěssího Wogaka dostanu, dotud, pokud do Domu se nenawratia, z tegže Cassy 
Zemanskeg  na každý den Czulag13 anebossto pridawek obsahnu 3 Kragcare.

d/ Ty a takowi, který do Insurectii tegto dobrowolne wstupja, nikdy napozatim 
za Wogaka, a Rekruta do Stawu Wogenského oddani nebudu. 

e/ Ty ale takowi, který k ninegsseg potrebe gsucý, dobrowolne a ochotne do In-
surectii wsupit odporowat budu, gak náhle prwá potreba na Rekrutuw wznikne, 
nehledice na geho gakekoli položeni, gestli gsucý bude, za Rekruta do Wogenského 
Stawu oddan bude. 

f/ Tych Osoby, kteri ninegssiho času dobrowolne a ochotne do Insurectii wstupja, 
ze skončením Isurrectii ne gen Domu slobodne prepustené, ale y na pozatim od 
placeni Contribucii,14 aneb Porcy w Osobe sweg, to gest za hlawu swu oslobodene 
budu, ano y niny za slobodnich se wyhlassugu. 

g/ Gestliby nekterého z tichto pěssich Insurgensuw negakowe nesstěsti potkalo, 
takžeby Invalidem w Službne tegto zostati musel, po swem Domů se nawráceni, 
Slawna Stolica wůbec na takowého Invalida, a geho wižiweni pečliwé zreni, a starost 
miti bude. A tak 

Po tretý: To se wssem ku wědomosty dáwá, že žáden k Zlodegstwi, Korhelstwy, 
aneb ginim wetssim wistupkum nachilni, aneb Tulak, do Insurectii tegto neprigmej, 
gedine domáci, mrawni a spusobni chlapy ohlasowati se magi, a prigati budu. 

Naposledy toto wssecko Slawna tato Zwolenska Stolica wespolek zhromaždena, 
negen wssemu Lydu obecnému, a Obcam w znamost uwodzuge, ale y k zachowawa-
ni predepsanich punktuw sebe zawazuge, a protož ag ze swu stoličnu Pečetý wssec-
ko, což predepsane gest potwrzuge. Widane z Obecneho Zhromaždeni Wznessenich 
Stawuw, a Raduw Sl. Stolicy Zwolenskeg 3-ho Měsýce Septembra Roku 1800. 

Radvanszky Gyorgy. Sl. (slavnej) Zwolenskeg Stolicy ord. Vice Ispan, mpp.15                                      
Extradata per I. Comitatus Zoliensis Iuratum Ordinarium Notarium Danielem Urba-
nyi, mpp.16  

LS
  

Uloženie: Slovenský národný archív, Zbierka písomností rôznej proveniencie, tlač. 
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Edične spracovali Ivan Mrva a Vladimír Segeš. 

Text v súvekej bohemizovanej slovenčine publikujeme v upravenom diplomatickom prepise, kde 
sa spravidla číta g ako j; c – c, k; cz – c, č; čz – č; d – d, t; ee – é; ch – ch, h; i – i, í, y, ý; j – j, i, í; y 
– y, i, j; ß – s; ss – š, ž; v – v, u; w – v; z – dz, s, z, ž. Podľa pôvodiny však dodržiavame písanie ver-
zál, ako aj grafém ď, ě, i, í, j, ň, ř, ť, y, ý, ÿ, ž, a to aj tam, kde sa v súčasnej slovenčine nepoužívajú.

 

1 Utrowe – náklady. 
2 Konikůw – jazdectvo. 
3 Consignatio – zoznam, súpis. 
4 Wiminka – podmienka. 
5 Handgeld – vreckové, v tomto prípade preddavok. 
6 Rimských – správne rínskych (zlatých). 
7 Lupča – dnes Slovenská Ľupča. 
8 Pojnik – dnes Poniky. 
9 Szász – dnes Sása. 
10 Pliessótz – dnes Pliešovce. 
11 Kragcar (z nem. Kreuzer) – grajciar, drobná minca s prevodným vzťahom (do roku 1857) 1 zlatý = 

60 grajciarov. 
12 Sstiri�untowý – štvorfuntový či štvorlibrový; funt či libra bola stará jednotka hmotnosti, ktorej 

hodnota sa pohybovala okolo 0,56 kg. 
13 Czulag – bene�t či prídavok. 
14 Contribucia aneb Porcia – vojenská daň zvaná porcia odvádzaná vojsku, ktorá sa delila na porcie 

ústne, stanovené podľa počtu vojakov, a porcie konské, podľa počtu koní, pričom kvantitatívne boli 
hierarchicky odstupňované podľa hodností.  

15 Vlastnoručne napísané meno Juraja Radvanského, riadneho podžupana Zvolenskej stolice.   
16 Latinsky rukou písané; v preklade do slovenčiny: Vydané slávnou stolicou Zvolenskou skrze prísaž-

ného riadneho notára Daniela Urbányiho, vlastnou rukou.

* * *
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Zoznam regrútov neprijatých do armády
9. apríla 1804

V mierovej dobe, ale najmä v časoch vojen armáda dopĺňala vojakov regrutáciou. 
Každý nováčik musel spĺňať predpísané fyzické požiadavky a musel sa podrobiť le-
kárskej prehliadke. Častým spôsobom, ako sa regrúti snažili vyhnúť odvodu, bolo 
sebazmrzačovanie. Pri samotných odvodoch sa prvorado sledoval celkový zdravotný 
a fyzický stav, dôležité bolo aj to, aby nemal závažnejšie telesné vady, vrátane sluchu 
a zraku. Malí, slabí a neduživí muži odvedení spravidla neboli. Príkladom takejto 
lekárskej prehliadky je aj výňatok z tabuľky protokolu Liptovskej stolice z roku 1804.

Protokol zamietnutých vojenských nováčikov zo slávnej stolice Liptovskej 
od dňa 9. apríla až do 30. septembra tohto roku 18041

Dátum 
odvodu Číslo Miesto konania  Meno a priezvisko neprijatého Dôvod neprijatia Poznámky

9. apríl 1. Sv. Ondrej Martin Pelach Malý (vzrastom) Predznačený 
na budúci rok 

detto2 2. Černová Juraj Jančík Vada na ľavej nohe Neprijatý

detto 3. Ludrová Matej Kmeť Malý (vzrastom) a slabý Predznačený 
na budúci rok

detto 4. Uhorská Ves Ján Hájnik detto detto

detto 5. Sv. Ján Martin Vodila Trpiaci strumou3 Neprijatý

detto 6. Dlhá Lúka Adam Líška Malý (vzrastom) Predznačený 
na budúci rok

detto 7. Vrbica Michal Bryndziak detto detto

detto 8. Kľačany Adam Klepáč Malý (vzrastom) a krivé nohy Neprijatý

detto 9. Paludza Andrej Vlha Trpiaci strumou detto

detto 10. Lúčky Matej Bresik Malý (vzrastom) Predznačený 
na budúci rok

detto 11. Madočany Jozef Jančo Veľmi neduživý detto 

detto 12. Lisková Ján Bobula Vada na očiach Neprijatý

detto 13. detto Andrej Lukáč Krížankin Malý (vzrastom) Predznačený 
na budúci rok

detto 14. detto Andrej Macko detto detto

detto 15. Bodice Michal Veselovský Veľmi neduživý detto

detto 16. Nemecká Ľupča4 Pavol Subjak Popálené ruky Neprijatý

detto 17. detto Andrej Šikula Tvár na ľavej strane veľmi 
popálená Neprijatý

detto 18. Dúbrava Pavol Grieš Slabý od narodenia detto

detto 19. Komjatná Ján Grišan Malý (vzrastom) a slabý
Zaznamenaný 
pre budúci 
rok

detto 20. detto Ján Semrak detto detto

detto 21. detto Martin Brnolak detto detto

20
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Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 474, 1804, Vojen-
ské, Prothocollum Reiectorum Tyronum Militarium..., fol. 2. 

Preložil a edične pripravil Miroslav Nemec. 

1 Protokol z lekárskej prehliadky sa vypĺňal od 9. apríla do 30. septembra, publikovaný záznam sa týka 
iba prvého dňa. 

2 Tak isto, rovnako.
3 Chorobné zväčšenie štítnej žľazy. 
4 Nemecká Ľupča, dnes Partizánska Ľupča. 

* * *
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* * *
1 Johann von Lichtenstein – knieža Ján Jozef Lichtenštajnský (1760 – 1836), rakúsky vojvodca a poli-

tik; v bitke pri Slavkove bol v hodnosti poľného podmaršala veliteľom rakúskej armády. Bol jedným 
z hlavných vyjednávačov a signatárov Bratislavského mieru. Roku 1809 bol povýšený do hodnosti 
poľného maršala.  

2 Ignác von Gyulay – gróf Ignác Guylay (1763 – 1831), uhorský vojvodca habsburskej armády, pre-

Príprava uzavretia mieru
24. decembra 1805

Noviny Preßburger Zeitung prinášali v rámci možností aj závažné informácie. Jed-
nou z nich bola krátka správa, že z dôvodu určenia Bratislavy (vtedy Prešporka) ako 
miesta konania mierového kongresu je potrebné pripraviť ubytovanie pre vyjednáva-
čov a toto nariadenie musí byť vykonané okamžite a svedomito.

Utorok 24. decembra 1805 
Domáce a zahraničné vojnové a štátne záležitosti 
Prešporok 
Dňa 19. tohto mesiaca (decembra) doručil mimoriadny kuriér príkaz, že pre splno-
mocnených ministrov Francúzskeho cisárstva a Rakúskeho cisárstva, ktorí sa tu (v 
Prešporku) zúčastnia mierových rokovaní, je nevyhnutné pripraviť ubytovanie; tento 
príkaz sa presne začal napĺňať. A naozaj, už nasledujúci deň, čiže 20. tohto mesiaca, 
sem dorazili cisárski a kráľovskí splnomocnení vyslanci, menovite poľní podmaršali 
knieža Johann von Lichtenstein1 a gróf Ignác von Gyulay,2 ako aj štátny tajomník 
von Hoppe, ich generálni adjutanti a celá suita. Prvý uvedený sa ubytoval v paláci 
grófa Imricha Csákiho, druhý v paláci grófov Szapáryovcov. V sobotu 21. (decem-
bra) popoludní sem prišiel aj cisársky francúzsky minister zahraničných vecí Exce-
lencia C. M. Talleyrand de Perigord3 spolu s desiatimi sekretármi a ďalšími členmi 
domáceho služobníckeho sprievodu. Ubytovali ich vo vopred pripravenom Primaci-
álnom paláci. Hneď po šťastlivom príchode týchto vysoko postavených poslancov, 
im bola poskytnutá francúzska čestná stráž. Tu budú pokračovať mierové rokovania 
a možno sa všeobecne nádejať, že povedú k úspešnému výsledku. 

Preložil Vladimír Segeš. 

Citované podľa Preßburger Zeitung, Nr. 101, 24. 12. 1805, s. 1217-1218. 

Literatúra: SAS, Andrej: Talleyrand v Bratislave pri uzavrení mieru v roku 1805. Bratislava : Po-
krok, 1946. 

21
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slávil sa za protifrancúzskych vojen; od roku 1797 generálmajor, 1800 podmaršal, 1813 poľný zbroj-
majster; v rokoch 1806 – 1831 chorvátsko-slavónsky bán, 1830 – 1831 prezident Dvorskej vojnovej 
rady. Bol jedným z hlavných vyjednávačov a signatárov Bratislavského mieru.  

3 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754 – 1838), francúzsky politik a diplomat. Ako minis-
ter zahraničných vecí bol hlavným francúzskym vyjednávačom a signatárom Bratislavského mieru. 
Vysoké funkcie zastával aj po páde Napoleona, roku 1814 – 1815 bol francúzskym predstaviteľom 
na Viedenskom kongrese.  

Francúzsky minister zahraničných vecí Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord



120

Bratislavský mier
26. decemra 1805

Dva dni po bitke pri Slavkove, čiže 4. decembra 1805, sa francúzsky cisár Napoleon 
Bonaparte stretol pri Spálenom mlyne s rakúskym cisárom Františkom I. a nadikto-
val mu podmienky prímeria, podľa ktorých sa habsburská monarchia zriekla spoje-
nectva s Ruskom a o�ciálne požiadala o odchod ruských vojsk z jej územia. Dňa 27. 
decembra 1805 nadránom bol v Primaciálnom paláci v Bratislave podpísaný mier 
(s o�ciálnym dátumom 26. decembra 1805) v historiogra�i známy ako Bratislavský 
(Prešporský) mier. Zmluvu podpísali za Francúzske cisárstvo minister zahraničia 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, za Rakúske cisárstvo splnomocnenci knie-
ža Ján Jozef Liechtenstein a gróf Ignác Gyulay. Podmienky pre habsburskú monar-
chiu boli tvrdé. Stratila nielen politický vplyv v Itálii (dnešnom Taliansku) a južnom 
Nemecku, ako aj rozsiahle územie. Musela sa vzdať Benátok, Friaulska, Istrie, Dal-
mácie, Tirolska a Voralbergu. Stratou týchto území prišla o štyri milióny obyvateľov 
a sedminu štátneho dôchodku. Navyše musela zaplatiť Francúzsku vojnovú repará-
ciu vo výške 40 miliónov zlatých. 
Na počesť uzavretia mierovej zmluvy medzi Francúzskom a Rakúskym cisárstvom, 
ktorá bola veľkým Napoleonovým triumfom, pomenovali v Paríži na Champs-Ély-
sées jednu z ulíc Rue Presbourg. Názov nesie dodnes.

(Preambula mierovej zmluvy) 
Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky a Jeho Veličenstvo cisár Francúzov a kráľ 
taliansky, obaja predchnutí snahou skončiť vojnové utrpenie, rozhodli sa okamžite 
prikročiť k uzatvoreniu de�nitívnej mierovej zmluvy a v tomto úmysle vymenovali 
svojich splnomocnencov – Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky pána knieža-
ťa Jána z Liechtensteina, knieža Svätej rímskej ríše, nositeľa Veľkokríža Vojenského 
radu Márie Terézie, komorníka, generálporučíka1 armády Jeho Veličenstva nemec-
kého a rakúskeho, majiteľa hu sárskeho pluku a pána grófa Ignáca Gyulaya, nositeľa 
Komandérskeho kríža Vojenského radu Márie Terézie, komorníka Jeho Veličenstva 
cisára nemeckého a rakúskeho, generálporučíka jeho armád a majiteľa pluku pechoty 
a Jeho Veličenstvo cisár Francúzov a taliansky kráľ pána Charlesa Maurica Talley-
randa-Périgorda, veľkého komorníka, ministra zahraničných vecí Jeho Veličenstva 
cisára Francúzov a kráľa talianskeho, nositeľa Veľkej stuhy Čestnej légie a rytiera 
pruského rádu Červeného a čierneho orla; ktorí sa po vzájomnej výmene plných 
mocí dohodli na nasledu júcich článkoch: 
Článok 1. Nech od tohto dňa trvá mier a priateľstvo medzi Jeho Veličenstvom cisá-

22
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rom nemeckým a rakúskym a Jeho Veličenstvom cisárom Francúzov a talianskym 
kráľom, ich dedičmi a nástupcami, ich štátmi a poddanými na večné časy.
Článok 2. Francúzsko bude aj naďalej so všetkou zvrchovanosťou držať vojvodstvá, 
kniežatstvá, panstvá a okresy na druhej strane Álp, ktoré boli už pred touto zmluvou 
pripojené k francúzskej ríši alebo boli spravované francúzskymi zákonmi a adminis-
tratívou.
Článok 3. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky uznáva za seba, svojich dedičov 
a nástupcov opatrenia, ktoré urobilo Jeho Veličenstvo cisár Francúzov a taliansky 
kráľ, pokiaľ ide o kniežatstvá Lucca a Piombino.
Článok 4. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky sa zrieka za seba, svojich dedi-
čov a nástupcov tých území Benátskej republiky, ktoré mu boli postúpené mierom 
v Campo Formio a Lunéville.
Článok 5. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky uznáva Jeho Veličenstvo cisára 
Francúzov za talianskeho kráľa. Predsa však bolo dohodnuté v súlade s prehlásením 
Jeho Veličenstva cisára Francúzov v okamihu, keď si kládol na hlavu taliansku koru-
nu, že akonáhle menované mocnosti splnia tu uvedené podmienky, bude talianska 
koruna oddelená od fran cúzskej a v žiadnom prípade nebudú spojené na jednej hlave.
Článok 6. Táto mierová zmluva sa vyhlasuje za spoločnú pre Ich Jasnosti kur�rstov 
bavorského, württemberského, bádenského a pre Batavskú republiku, ako spojencov 
Jeho Ve ličenstva cisára Francúzov a talianskeho kráľa v tejto vojne.
Článok 7. Pretože kur�rsti bavorský a württemberský prijali kráľovský titul bez toho, 
že by prestali byť členmi nemeckej konfederácie, uznáva Jeho Veličenstvo cisár ne-
mecký a rakúsky túto hodnosť.
Článok 8. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky sa zrieka za seba, svojich dedi-
čov a nástupcov, ako aj za princov svojho domu a ich dedičov a nástupcov menova-
ných kniežatstiev, panstiev, domínií a teritórií: odstupuje a predáva Jeho Veličenstvu 
kráľovi bavorskému markgrófstvo Burgau a všetko, čo k nemu patrí, kniežatstvo 
Eichstädt, Jeho Jasnosti kurfírstovi solnohradskému patriacu časť územia pasovské-
ho, ktorá leží medzi Čechami, Rakúskom, Dunajom a Innom, grófstvo Tyrolské 
spolu s kniežatstvom Brixen a Trident, sedem panstiev v Vorarlbersku s priľahlým 
územím, grófstvo Hohenembs, grófstvo Königseck – Rothenfels, panstvo Tettnang 
a Argen a mesto Lindau s jeho územím;
Jeho Veličenstvu kráľovi württemberskému päť tzv. dunajských miest, totiž Ehingen, 
Munderkingen, Riedlingen, Mengen a Sulgau so všetkým, čo k nim patrí, horné 
a dolné grófstvo Hohenburg, Nellenburg a Altdorf s ich majetkami (okrem mesta 
Kostnice), časť Breisgavska, ktorá je obklopená württemberskými dŕžavami a ktorá 
leží východne od čiary vedenej od Schlegelbergu až po Mollbach, ako aj mesto a úze-
mie Villingen a Breuningen;
Jeho Jasnosti kurfírstovi bádenskému Breisgavsko s výnimkou vyššie uvedených čas-
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tí, ďalej Ortenau s príslušenstvom, mesto Kostnicu a komandériu Meinau.
Tieto menované kniežatstvá, panstvá, domíniá a teritóriá prejdú na Ich Veličenstvá 
kráľa bavorského a württemberského a na Jeho Jasnosť kur�rsta bádenského do ich 
plného vlastníctva s uznaním najväčších lénnych práv a zvrchovanosti s tými práva-
mi, titulmi a výsadami, ako ich malo Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky, či 
princovia jeho domu a nie inak.
Článok 9. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky uznáva v prospech súkromných 
osôb a verejných inštitúcií krajín, ktoré sú v súčasnosti integrálnou súčasťou fran-
cúzskej ríše, dlhy, ktoré boli rakúskym domom zmluvne zaručené. Dohodlo sa, že 
v krajinách, ktoré touto zmluvou odstupuje, má byť Jeho Veličenstvo oslobodené od 
všetkých dlžôb, ktoré na seba rakúsky dom vzal z dôvodov správy týchto území.
Článok 10. Územie Salzburgu a Berchtesgadenu, ktoré patrí Jeho kráľovskej a kur-
�rstskej Výsosti arcivojvodovi Ferdinandovi, bude pripojené k ríši rakúskej a Jeho 
Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky ho bude držať so všetkými vlastníckymi a zvr-
chovanými právami, ale len pod titulom vojvodstvo.
Článok 11. Jeho Veličenstvo cisár Francúzov a taliansky kráľ bude pôsobiť, aby v pro-
spech Jeho Jasnosti arcivojvodu Ferdinanda kur�rsta salzburgského odstúpil Jeho 
Veličenstvo kráľ bavorský kniežatstvo würzburské, tak ako to Jeho Veličenstvo chce-
lo urobiť recesom nemeckej ríšskej deputácie z 25. februára 1803. Kurfírstský titul 
Jeho kráľovskej Výsosti prechádza na toto kniežatstvo, ktoré bude držať Jeho krá-
ľovská Výsosť so všetkými vlastníckymi a zvrcho vanými právami za rovnakých pod-
mienok a takým istým spôsobom, ako ich malo Salzburgské kur�rstvo. Pokiaľ ide 
o dlhy, bolo dohodnuté, že na nového vlastníka prejdú len tie, ktoré patria na léno 
a ktoré budú formálne schválené zemskými stavmi, alebo tie, ktoré vznikli z výdav-
kov na správu danej krajiny.
Článok 12. Hodnosť veľmajstra nemeckého rádu, práva, domény a dôchodky, ktoré sú 
spojené s veľmajstrovským úradom v okamihu výmeny rati�kácií tejto zmluvy ako 
aj panstvá, dôchodky a majetky, ktoré pred touto vojnou patrili Mergentheimu ako 
sídlu rádu, ostatné práva, domény a dôchodky, ktoré sú spojené s veľmajstrovským 
úradom v okamihu výmeny rati�kácií tejto zmluvy, ako aj panstvá, dôchodky a ma-
jetky, ktoré budú v tom okamihu v držbe rádu, prejdú dedične na osobu v priamej 
mužskej línii podľa pravidla prvorodenstva toho princa cisárskeho domu, ktorý bude 
určený Jeho Veličenstvom cisárom nemeckým a rakúskym. Jeho Veličenstvo cisár 
Napoleon prisľubuje, že sa zasadí, aby Jeho kráľovská Výsosť arcivojvoda Ferdinand 
bol čo najskôr a úplne odškodnený v Nemecku.
Článok 13. Jeho Veličenstvu kráľovi bavorskému je dovolené odsadiť mesto Augsburg 
s jeho územím a pripojiť ho k bavorským štátom so všetkými vlastníckymi a zvrcho-
vanými právami. Práve tak môže Jeho Veličenstvo kráľ württemberský obsadiť gróf-
stvo Bondorf a pripojiť ho k svojim štátom so všetkými vlastníckymi a zvrchovanými 
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právami. Jeho Veli čenstvo cisár nemecký a rakúsky sa zaväzuje nerobiť tomu žiadne 
prekážky.
Článok 14. Ich Veličenstvá králi bavorský a württemberský a Jeho Jasnosť kur�rst 
bádenský budú užívať na svojich starých i nových územiach plnú zvrchovanosť 
a všetky práva, ktoré z toho plynú a ktoré sú im zaručené Jeho Veličenstvom cisárom 
všetkých Francúzov a ta lianskym kráľom práve takým spôsobom, akým ich požíva 
Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky a Jeho Veličenstvo kráľ pruský vo svojich 
nemeckých zemiach. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky sa zaväzuje ako naj-
vyššia hlava ríše i ako garant, že nebude klásť prekážky pri robení opatrení, ktoré sa 
pre to vykonajú, či ktoré sa preto vykonali.
Článok 15. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky vzdáva sa za seba, svojich dedi-
čov a nástupcov, tak aj za princov svojho domu a ich dedičov a nástupcov všetkých 
práv, ktoré vyvierajú zo zvrchovanosti, či najvyššieho lénneho práva a všetkých sku-
točných alebo možných nárokov na všetky územia bez výnimky, ktoré majú v držbe 
Ich Veličenstvá kráľ bavorský a württemberský a Jeho Jasnosť kur�rst bádenský 
a vôbec na všetky štáty, panstvá a územia ležiace v bavorských, württemberských, 
bádenských, franských a švábskych obvodoch, rov nako všetkých titulov, ktoré boli 
prevzaté z týchto panstiev a území. Naproti tomu však zanikajú všetky skutočné 
a možné nároky menovaných štátov voči domu rakúskemu a jeho princom navždy. 
Zrieknutia v tomto článku sa však nevzťahujú na tie panstvá, ktoré sú podľa článku 
11. a 12. tam menovanému arcivojvodovi povolené, či povolené budú.
Článok 16. Knihy, archívy, plány a mapy rôznych a touto zmluvou odstúpených kra-
jín, miest a pevností, budú predané behom 3 mesiacov začínajúc dňom rati�kácie 
tým mocnostiam, ktoré získali ich držbu.
Článok 17. Jeho Veličenstvo cisár Napoleon zaručuje integritu rakúskej monarchie 
v tom stave, ako je stanovené touto zmluvou, ako aj integritu dŕžav rakúskych prin-
cov menovaných v článku 11. a 12.
Článok 18. Vysoké zmluvné strany uznávajú nezávislosť Helvétskej republiky, pokiaľ 
bude spravovaná podľa sprostredkovateľského aktu. Rovnako uznávajú i nezávislosť 
Batavskej republiky.
Článok 19. Vojnoví zajatci, ktorých získalo Francúzsko a jeho spojenci na Rakúsku 
a Ra kúsko na Francúzsku a ich spojencoch, budú behom 40 dní od výmeny rati�ká-
cií tejto zmluvy – pokiaľ sa tak už nestalo – vrátení.
Článok 20. Všetky obchodné spojenia a vzťahy budú v oboch krajinách opäť obnove-
né tak, ako pred vojnou.
Článok 21. Jeho Veličenstvo cisár nemecký a rakúsky a Jeho Veličenstvo cisár Francú-
zov a taliansky kráľ zachovajú s ohľadom na dôstojnosť a na ostatnú etiketu rovnaký 
ceremoniál, aký bol u nich používaný pred vojnou.
Článok 22. Behom piatich dní od výmeny rati�kácií tejto zmluvy má byť mesto Pres-
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burg (Bratislava) a jeho okolie vyprázdnené do vzdialenosti 6 francúzskych míľ. 10 
dní po pred pokladanej výmene opustí francúzske vojsko a jeho spojenci Moravu, 
Čechy, región Dolného Viedenského lesa a región Dolného Mannhardsbergu, Uhor-
sko a celé Štajersko. Konečne počas dvoch mesiacov od výmeny rati�kácií vyprázdni 
francúzske vojsko a jeho spojenci všetky dedičné štáty Jeho Veličenstva cisára ne-
meckého a rakúskeho, s výnimkou mesta Braunau, ktoré zostane o mesiac dlhšie 
k dispozícii Jeho Veličenstvu cisárovi Francúzov a talianskemu kráľovi, ako miesto 
pre uloženie chorých a pre uloženie delostrelectva. Občanom však počas tohto me-
siaca nebude uložená žiadna rekvizícia, nech by sa už volala akokoľvek. Táto dohoda 
je podmienená tým, že až do uplynutia jedného mesiaca v okruhu 6 francúzskych 
míľ nebude táboriť, ani prechádzať žiaden rakúsky vojenský zbor. Taktiež nesmie 
byť žiadne miesto, opustené francúzskymi vojakmi, obsadené skôr než za 48 hodín. 
Taktiež bolo dohodnuté, že sklady francúzskej armády v miestach, ktoré postupne 
opustí, jej zostanú. Kontribúcie od francúzskej armády vypísané v rakúskych dedič-
ných krajinách dňom výmeny rati�kácií tejto zmluvy úplne prestanú. Francúzska 
armáda bude svoje výživné a potraviny čerpať zo svojich vlastných skladov, ktoré už 
sú založené po cestách, ktorými sa bude uberať.
Článok 23. Bezprostredne po výmene rati�kácií tejto zmluvy budú z obidvoch strán 
menovaní komisári, aby v mene svojich panovníkov predali a prevzali všetky benát-
ske územia, ktoré ešte nie sú odsadené vojskom Jeho Veličenstva cisára Francúzov 
a talianskeho kráľa. Mesto Benátky, lagúny a dŕžavy na pevnine budú predané be-
hom 15 dní, benátska Istria a Dalmácia, Boka Kotorská, benátske ostrovy v Jad-
ranskom mori a všetky pevnosti a miesta tu sa nachádzajúce behom 6 týždňov od 
výmeny rati�kácií. Príslušní komisári majú dohliadnuť, aby bolo presne prevedené 
oddelenie delostrelectva, ktoré patrilo kedysi Benátskej republike, od rakúskeho. 
Prvé má byť bez výnimky odovzdané Talianskemu kráľovstvu. Po spoločnom roz-
hodnutí o vlastnostiach a povahe predmetov bude potom stanovené, čo patrí Jeho 
Veli čenstvu cisárovi nemeckému a rakúskemu a čo mu teda podľa dispozície zosta-
ne. Dohodne sa taktiež, či bude cisárske delostrelectvo a príslušné predmety prene-
chané Talianskemu krá ľovstvu predajom, alebo sa vymení za rovnaký počet delostre-
leckých kusov, či objekty, ktoré nechá francúzska armáda v dedičných krajinách. 
Rakúskemu vojsku, ako aj civilným a vo jenským úradom, bude poskytnuté všetko 
uľahčenie a podpora, aby sa dostali najlepšou a najbezpečnejšou cestou do Rakúska. 
To isté platí o preprave cisárskeho delostrelectva, po zemných a námorných skladoch 
a iných predmetoch, ktoré nebudú zahrnuté v predajných a výmenných zmluvách, 
ktoré majú byť uzavreté.
Článok 24. Rati�kácie prítomnej zmluvy budú vymenené v lehote 8 dní a pokiaľ 
možno ešte skôr. 
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Stalo sa a podpísané v Bratislave 26. decembra 1805 (5 nivose roku 14)

Ch. Mau. Talleyrand
Ján knieža Liechtenstein
Ignác gróf Gyulay   

(Originálne znenie textu mierovej zmluvy vo francúzštine) 
Sa majesté l‘empereur d‘Allemagne et d‘Autriche, et sa majesté l‘empereur des França-
is, roi d‘Italie, également animés du désir de mettre �n aux calamités de la guerre, 
ont résolu de procéder, sans délai, à la conclusion d‘un traité de paix dé�nitif et ont, 
en conséquence, nommé pour Plénipotentiaires; savoir:

Sa majesté l‘empereur d‘Allemagne et d‘Autriche, M. le prince Jean de Liechsten-
tein, prince du Saint-Empire romain, grand‘croix de l‘ordre militaire de Marie-�é-
rèse, chambellan, lieutenant-général des armées de sadite majesté l‘empereur d‘Al-
lemagne et d‘Autriche, et propriétaire d‘un régiment de housards; et M. le comte 
Ignace de Gyulai, commandant de l‘ordre militaire, chambellan de sadite majesté 
l‘empereur d‘Allemagne et d‘Autriche, lieutenant général de ses armées, et proprié-
taire d‘un régiment d‘infanterie;

Et sa majesté l‘empereur des Français, roi d‘Italie, M. Charles-Maurice de Talley-
rand-Périgord, grand chambellan, ministre des relations extérieures de sadite majesté 
l‘empereur des Français roi d‘Italie, grand-cordon de la Légion d‘Honneur, chevalier 
des ordres de l‘Aigle rouge et noir de Prusse; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles 
suivans:
Art. 1er. Il y aura, à compter de ce jour paix et amitié entre sa majesté l‘empereur 
d‘Allemagne et d‘Autriche, et sa majesté l‘empereur des Français roi d‘Italie, leurs 
héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.
2. La France continuera de posséder, en toute propriété et souveraineté, les duchés, 
prin cipautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement 
au présent traité, réunis ou incorporés â l‘empire français, ou régis par les lois et les 
administrations françaises.
3. Sa majesté l‘empereur d‘Allemagne et d‘Autriche, pour lui, ses héritiers et suc-
cesseurs, reconnaît les dispositions faites par sa majesté l‘empereur des Français, roi 
d‘Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.
4. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche renonce, tant pour lui que pour 
ses héritiers et successeurs, à la partie des Etats de la République de Venise cédée par 
les traités de Campo-Formio, et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au 
royaume d’Italie.
5. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche reconnaît sa majesté l’empereur 
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des Français comme roi d’Italie. Mais il est convenu que, conformément à la déclara-
tion faite par sa majesté l’empereur des Français, au moment oû il a pris la couronne 
d’Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli 
les conditions qui s’y trouvent exprimées, les couronnes de France et d’Italie seront 
séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas, çtre réunies sur la même 
tête. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche s’engage à reconnaître, lors 
de la séparation, le successeur que sa majesté l’empereur des Français se sera donné 
comme roi d’Italie.
6. Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesse sérénissime, les élec-
teurs de Bavicre, de Wurtemberg et de Baden, et à la république batave, alliés de sa 
majesté l’empereur des Français, roi d’Italie, dans la présente guerre.
7. Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans néanmoins 
cesser d’appartenir à la confédération germanique sa majesté l’empereur d’Allemagne 
et d’Autriche les reconnaît en cette qualité.
8. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche tant pour lui, ses héritiers et 
successeurs que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, 
renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés;

Cède et abandonne à sa majesté le roi de Bavière, le margraviat de Burgaw et ses 
dé pendances, la principauté d’Eichstadt la partie du territoire de Passau appartenant 
à son altesse royale l’électeur de Saltzbourg, et située entre la Bohçme, l’Autriche, le 
Danube et l’Inn; le comté de Tyrol, y compris les principautés de Brixen et de Trente; 
les sept seigneuries du Voralberg avec leurs enclaves, le comté de Hohenems, le comté 
de Konigsegg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen; et la ville et territoire 
de Lindau;

A sa majesté le roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube, savoir: Ehin-
gen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances, le haut 
et bas comté de Hohemberg, le landgraviat de Nellembourg et la préfecture d’Altor�, 
avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant 
enclave dans les possessions wurtembergeoises, et située à l’est, d’une ligne tirée du 
Schlegelberg jusqu’à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentingen.

A son altesse sérénissime l’électeur de Bade, le Brisgaw (à l’exception de l’enclave 
et des portions séparées ci-dessus désignées), l’Ortenaw et leurs dépendances, la ville 
de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront possédés res-
pectivement par leurs majestés les rois de Bavière eu de Wurtemberg, et par son 
altesse sérénissime l’électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et 
souveraineté de la même manière, aux mêmes titres droits et prérogatives que les pos-
sédaient sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche ou les princes de sa maison, 
et non autrement.
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9. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche reconnaît les dettes contractées 
par la maison d’Autriche au pro�t des particuliers et des établissemens publics des 
pays faisant actuellement partie intégrante de l’empire français; et il est convenu que 
sadite majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques 
que la maison d’Autriche aurait contractées, à raison de la possession, et hypothé-
quées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.
10. Les pays de Saltzbourg et de Berchtesgaden appartenant à son altesse royale et E. 
l’archiduc Ferdinand, seront incorporés a l’èmpire d’Autriche; et sa majesté l’empe-
reur d’Allemagne et d’Autriche les possédera en toute propriété et souveraineté mais 
à titre de duché seulement.
11. Sa majesté l’empereur des Français, roi d’Italie, s’engage à obtenir, en faveur 
de son altesse royale l’archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession par sa 
majesté le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu’elle a été donnée 
à sadite majesté par le recàs de la députation de l’empire germanique, du 25 février 
1803 (6 ventôse an 11).

Le titre électoral de son altesse royale sera transféré sur cette principauté, que son 
altesse royale possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux 
mêmes conditions qu’elle possédait l’électorat de Saltzbourg.

Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n’aura à sa charge 
que les dettes résultant d’emprunts formellement consentis par les états du pays, ou 
des dépenses faites pour l’administration e�ective dudit pays.
12. La dignité de grand-maitre de l’ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus 
qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient du Mergentheim, chef-lieu de 
l’ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grande 
maitrise, à l’époque de l’échange des rati�cations du présent traité, ainsi que les do-
maines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, 
deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par 
ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné 
par sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche.
Sa majesté l’empereur Napoléon promet ses bons o�ces pour faire obtenir, le plus 
tôt, possible, à son altesse royale l’archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et en-
tière en Allemagne.
13. Sa majesté le roi de Bavière pourra occuper la ville d’Augsbourg, et son territoire, 
les réunir à ses Etats et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra égale-
ment sa majesté le roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses Etats et posséder en toute 
propriété et souveraineté le comté de Bondor�; et sa majesté l’empereur d’Allemagne 
et d’Autriche s’engage à n’y mettre aucune opposition.
14. Leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et son altesse sérénissime 
l’électeur de Bade, jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs 
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anciens Etats de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent, 
et qui leur ont été garantis par sa majesté l’empereur des Français roi d’Italie, ainsi et 
de la même manière qu’en jouissent sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche 
et sa majesté le roi de Prusse sur leurs Etats allemands. Sa majesté l’empereur d’Alle-
magne et d’Autriche, soit comme chef de l’empire, soit comme co-état, s’engage à ne 
mettre aucun obstacle à l’exécution des actes qu’ils auraient faits ou pourraient faire 
en conséquence.
15. Sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche, tant pour lui, ses héritiers et 
successeurs, que pour les princes de sa maison leurs héritiers et successeurs, renonce à 
tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques, 
actuelles ou éventuelles, sur tous les Etats sans exception, de leurs majestés les rois de 
Bavière et de Wurtemberg, et de son altesse sérénissime l’électeur de Bade et généra-
lement sur tous les Etats, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, 
de Franconie et de Souabe, ainsi qu’à tout titre pris desdits domaines et territoires; et 
réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits Etats à la charge 
de la maison d’Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité 
- néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les 
propriétés qui sont, par l’article 11, ou seront, en vertu de l’article 12 ci-dessus, concé-
dées à leurs altesses royales les archiducs désignés dans lesdits articles.
16. Les titres domaniaux et archives les plans et cartes des di�érens pays villes et 
forteresses cédés par le présent traité, seront remis dans l’espace de trois mois à dater 
de l’échange des rati�cations aux puissances qui en auront acquis la propriété.
17. Sa majesté l’empereur Napoléon garantit l’intégrité de l’empire d’Autriche dans 
l’état ou il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l’intégrité des 
possessions, des princes de la maison d’Autriche désignées dans les articles onzième, 
et douzième.
18. Les hautes parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la République 
helvétique, régie par l’acte de médiation, de même que l’indépendance de la répu-
blique batave.
19. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l’Autriche, et par l’Au-
triche sur la France et ses alliés, et qui n’ont pas été restitués, le seront dans quarante 
jours, à dater de l’échange des rati�cations, du présent traité.
20. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre les 
deux pays dans l’état ou elles étaient avant la guerre.
21. Sa majesté l’empereur dAllemagne et d’Autriche, et sa majesté l’empereur des 
Français, roi d’Italie, conserveront entre eux le mçme, cérémonial, quant au rang et 
aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.
22. Dans les cinq jours qui suivront l’échange des rati�cations du présent traité, la 
ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués.
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Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront 
évacué la Moravie, laBoheme, leViertel-unter-Vienner-Wald, leViertel-unter-Man-
hartsberg, la Hongrie et toute la Styrie.

Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-ober-Vienner-Wald et le 
Viertel-ober-Manhartsberg.

En�n, dans le délai de deux mois, à compter de J’échange des rati�cations, les 
troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des États hérédi-
taires de sa majesté l’empereur d’Allemagne et d’Autriche, à l’exception de la place 
de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à ladisposition de sa majesté 
l’empereur des Français, roi d’Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour 
l’artillerie.

Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune réquisition de quelque 
nature que ce soit.

Mais il est convenu que, jusqu’à l’expiration dudit mois, il ne pourra çtre station-
né ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondis-
sement de six lieues autour de ladite place de Braunau.

Il est pareillement convenu que les magasins laissés par l’armée fra çaise dans les 
lieux qu’elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu’il sera fait, 
par les hautes parties contractantes, un arrangement relatif à toutes les contributions 
quelconques de guerre, pré cédemment imposées sur les divers Etats héréditaires oc-
cupés par l’armée française; arran gement en conséquence duquel la levée desdites 
contributions cessera entièrement à compter du jour de l’échange des rati�cations.

L’armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins 
établis sur les routes qu’elle doit suivre.
23. Immédiatement après l’échange des rati�cations du présent traité, des commis-
saires seront nommés de part et d’autre, pour remettre et recevoir, au nom des souve-
rains respectifs, toutes les parties du territoire vénitien non occupées par les troupes 
de sa majesté l’empereur des Français, roi d’Italie.

La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terre-ferme seront remises dans 
le délai de quinze jours; l’Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les Bouches du Cattaro, 
les îles vénitiennes de l’Adriatique et toutes les places et forts qu’elles renferment, 
dans le délai de six semaines à compter de l’échange des rati�cations.

Les commissaires respectifs veilleront ce que la séparation de l’artillerie ayant 
appartenu à la république de Venise et de l’artillerie autrichienne soit également faite, 
la première devant rester en totalité au royaume d’Italie. Ils détermineront, d’un 
commun accord, l’espèce et la nature des objets qui, appartenant à sa majesté l’em-
pereur d’Allemagne et d’Autriche, devront, en conséquence, rester à sa disposition. 
Ils, conviendront, soit de la vente au royaume d’Italie de l’artillerie impériale, et des 
objets susmentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d’artil-
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lerie ou d’objets de meme ou d’autre nature qui seraient laissés par l’armée fran-
çaise dans les Etats héréditaires. Il sera donné toute facilité et toute assistance aux 
troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires pour retourner dans 
les Etats d’Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour 
le transport de l’artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets 
qui n’auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d’échange, qui 
pourront çtre faites.
24. Les rati�cations du présent traité seront échangées dans l’espace de huit jours ou 
plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Presbourg, le 26 décembre 1805 (5 nivose an 14).

Signé Ch. Mau. Talleyrand
Signé JEAN, prince de Liechtenstein 
Signé IGNAZ comte de Gyulai  

(Znenie textu mierovej zmluvy v nemčine) 
Da Seine Majestät der Kaiser von Deutschland und Oesterreich, und Seine Ma-
jestät der Kaiser der Franzosen und König von Italien, auf gleiche Art von dem 
Wunsche beseelet sind, den Drangsalen des Krieges ein Ende zu machen, so ha-
ben sie beschlossen, ohne Verzug zu dem Abschluß eines De�nitiv-Friedens-Trac-
tats zu schreiten, und haben zu dem Ende zu ihren Bevollmächtigten ernannt, 
nämlich:

Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich, und den Herrn Fürs-
ten Johann von Liechtenstein, Fürsten des heil. röm. Reichs, Großkreuz des mi-
lit. Maria-�eresien-Ordens, Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant der Armeen 
Sr. besagten Maj. des Kaisers von Deutschland und Oesterreich, und Inhaber 
eines Husarenregiments; und den Herrn Grafen Ignaz von Gyulai, Comman-
deur des militär. Maria-�eresien-Ordens, Kämmerer Sr. besagten Maj. des Ka-
isers von Deutschland und Oesterreich, Feldmarschall-Lieutenant Ihrer Armeen 
und Inhaber eines Infanterieregiments; Und Se. Maj. der Kaiser der Franzosen 
und König von Italien, den Herrn Carl Moriz Talleyrand-Perigord, Oberst-Käm-
merer, Minister der auswärtigen Verhältnisse Sr. besagten Maj. des Kaisers der 
Franzosen und Königs von Italien, Großkreuz der Ehrenlegion, und Ritter des 
preußischen rothen und schwarzen Adlerordens; 

Welche nach Auswechslung ihrer Vollmachten über nachstehende Artikel 
übereingekommen sind:
I. Artikel. Es soll von diesem Tage an auf immer Frieden und Freundschaft 
zwischen Sr. Maj. dem Kaiser von Deutschland und Oesterreich, und Sr. Maj. 
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dem Kaiser der Franzosen, Könige von Italien, ihren Erben und Nachfolgern, 
deren Staaten und respectiven Unterthanen bestehen.
II. Artikel. Frankreich soll fortdauernd als völliges Eigenthum und mit aller 
Souverainetät die Herzogthümer, Fürstenthümer, Herrschaften und Territorien 
jenseits der Alpen besitzen, welche vor gegenwärtigem Tractat mit dem franzö-
sischen Reiche vereinigt und incorporirt waren, oder durch französische Gesetze 
und Administrationen regieret wurden.
III. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich erkennen für 
sich, Ihre Erben und Nachfolger die Dispositionen, welche von Sr. Maj. dem Ka-
iser der Franzosen, Könige von Italien, in Betre� der Fürstenthümer Lucca und 
Piombino getro�en worden. 
IV. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich entsagen für 
sich und ihre Erben und Nachfolger demjenigen �eile der Staaten der Repub-
lik Venedig, welcher ihnen durch die Tractaten von Campo Formio und von 
Lüneville abgetreten worden. Gedachter Staatentheil soll auf immer mit dem Kö-
nigreiche Italien vereinigt werden. 
V. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich erkennen Se. 
Maj. den Kaiser der Franzosen als König von Italien. Man ist aber übereingekom-
men, daß zufolge der Declaration, welche Se. Maj. der Kaiser der Franzosen in 
dem Augenblick erließen, wo Sie die Krone von Italien übernahmen, die Kronen 
Frankreichs und Italiens – sobald die in jener Declaration genannten Mächte die 
darin erwähnten Bedingungen erfüllt haben werden – auf immer von einander 
getrennt werden sollen, und in keinem Falle auf demselben Haupte wieder ve-
reinigt werden können. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich 
verp�ichten sich, zur Zeit der Trennung denjenigen Nachfolger anzuerkennen, 
den sich Se. Maj. der Kaiser der Franzosen als König von Italien werden gegeben 
haben.
VI. Artikel. Gegenwärtiger Friedenstractat wird gemeinschaftlich erklärt für 
Ihre Durchlauchten, die Kurfürsten von Baiern, von Würtemberg und Baden 
und für die batavische Republik, welche mit Sr. Maj. dem Kaiser der Franzosen 
als Könige von Italien in dem gegenwärtigen Kriege alliirt sind. 
VII. Artikel. Da die Kürfürsten von Baiern und Würtemberg den Königstitel 
angenommen haben, wobey sie jedoch ferner zu dem deutschen Reichsverbande 
gehören, so werden sie von Sr. Maj. dem Kaiser von Deutschland und Oesterreich 
in dieser Eigenschaft anerkannt. 
VIII. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich, entsagen 
sowohl für sich, Ihre Erben und Nachfolger, als für die Fürsten Ihres Hauses 
und deren respective Erben und Nachfolger, nachbenannten Fürstenthümern, 
Herrschaften, Domainen und Territorien.
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Sie treten nämlich ab und überlassen Sr. Maj. dem Könige von Baiern: Die 
Markgrafschaft Burgau und deren Zubehörungen, das Fürstenthum Eichstädt, 
denjenigen �eil des Gebieths von Passau, der Sr. k. Hoheit dem Kurfürsten von 
Salzburg gehört, und zwischen Böhmen, Oesterreich, der Donau und dem Inn gele-
gen ist; ferner die Grafschaft Tyrol, mit Einschluß der Fürstenthümer Brixen und 
Trient, die sieben Herrschaften von Vorarlberg mit dem eingeschlossen Gebiethe, 
die Grafschaft Hohenems, die Grafschaft Königsegg-Rothenfels, die Herrschaften 
Tettnang und Argen, und die Stadt und das Gebieth von Lindau.

Sr. Maj. dem Könige von Würtemberg: Die fünf sogenannten Donaustädte, 
nämlich: Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen und Sulgau, mit den 
Zubehörungen, die Obere- und Niedergrafschaft Hohenberg, die Landgrafschaft 
Nellenburg und die Landvogtey Altorf mit deren Zubehörung, (die Stadt Con-
stanz ausgenommen); ferner denjenigen �eil des Breisgaus, der in den Würtem-
bergischen Besitzungen eingeschlossen ist, und in Osten in einer vom dem Schle-
gelberg bis nach der Molbach gezogenen Linie liegt, und die Städte und Territorien 
von Villingen und Breunlingen.

Sr. Durchlaucht dem Kürfürsten von Baden: das Breisgau (mit Ausnahme des 
eingeschtossenen Gebieths und der getrennten, oben angegebenen Landabtheilun-
gen); ferner die Ortenau und deren Zubehörungen, die Stadt Constanz und die 
komthurey Meinau.

Obige besagte Fürstenthümer, Herrschaften, Domainen und Territorien sollen 
respective von FF. MM., den Königen von Baiern und von Würtemberg, und von 
Sr. Durchlaucht dem Kurfürsten von Baden, sey es als Oberlehnsherrlichkeit, ober 
als völlig souveraines Eigenthum, auf dieselbe Art, mit denselben Titeln, Rechten 
und Prärogativen besessen werden, wie sie Se. Maj. der Kaiser von Deutschland 
und Oesterreich, oder die Prinzen Ihres Hauses besaßen, und nicht anders. 
IX. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich erkennen die 
Schulden, welche von dem Huse Oesterreich zum Vortheil der Particuliers und der 
ö�entlichen Etablissements des Landes contrahirt worden, das jetzt einen integ-
rirenden �eil des französischen Reichs ausmacht: und man ist übereingekommen, 
daß Se. besagte Maj. von aller Verp�ichtung, in Betre� aller und jeder Schulden, 
frey sind, welche das Haus Oesterreich in Rücksicht des Besitztstandes contrahirt 
und auf den Boden derjenigen Länder hypothecirt hätte, denen es durch den ge-
genwärtigen Tractat entsagt. 
X. Artikel. Die Lande Salzburg und Berchtoldsgaden, die Sr. königl. Hoheit dem 
Kürfürsten Erzherzog Ferdinand gehören, sollen dem österreichischen Reiche ein-
verleibt werden, und Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich sollen 
sie als völlig souveraines Eigenthum, jedoch nur mit dem Titel eines Herzogthumes 
besitzen. 
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XI. Artikel. Se. Maj. der Kaiser der Franzosen und König von Italien ver-
p�ichten sich, zu Gunsten Sr.k. H. des Erzherzogs Ferdinands, Kurfürsten von 
Salzburg, die Abtretung des Fürstenthums Würzburg von Sr. Maj. dem Könige 
von Baiern zu bewirken, so wie dasselbe Sr. besagten Maj. durch den Reichsdepu-
tationsrezeß vom 25. Feb. 1803 (6 Ventose des Jahres 11) war zugetheilt worden. 
Der kurfürstliche Titel Sr. k. H. soll auf dieses Fürstenthum übertragen werden, 
welches Se. k. H. als völlig souveraines Eigenthum auf dieselbe Art und unter 
denselben Bedingungen besitzen sollen, wie sie das Kürfürstenthum Salzburg 
besaßen.

Und was die Schulden betri�t, so ist man übereingekommen, daß nur die-
jenigen Schulden dem neuen Besitzer zur Last fallen sollen, welche von Anlei-
hen, zu denen die Landstände ihre förmliche Einwilligung gegeben, oder von 
Ausgaben herrühren, welche für die wirkliche Verwaltung des besagten Landes 
gemacht worden. 
XII. Artikel. Die Würde eines Großmeisters des deutschen Ordens, die Rech-
te, Domainen und Revenüen, welche vor dem gegenwärtigen Kriege von Mer-
gentheim, dem Hauptsitze des Ordens, dependirten, die andern Rechte, Do-
mainen und Einkünfte, die zur Zeit der Auswechslung der Rati�cationen des 
gegenwärtigen Tractats mit dem Großmeisterthum verbunden sind, so wie die 
Domainen und Einkünfte, die besagter Orden zu der nämlichen Zeit besitzen 
wird, sollen nach der Ordnung der Erstgeburt in der Person und der directen 
und männlichen Descendenz desjenigen Prinzen des kaiserlichen Hauses erblich 
werden, der von Sr. Maj. dem Kaiser von Deutschland und Oesterreich dazu 
bestimmt werden wird.

Se. Maj. der Kaiser Napoleon versprechen ihre Verwendung, um Sr. königl. 
Hoheit dem Erzherzog Ferdinand sobald als möglich eine völlige und gänzliche 
Entschädigung in Deutschland zu verscha�en. 
XIII. Artikel. Se. Maj. der König von Baiern können die Stadt Augburg und 
deren Gebieth besetzen, sie mit Ihren Staaten vereinigen, und als souveraines 
Eigenthum besitzen. Ebenfalls können Se. Maj. der König von Würtemberg die 
Gra�schaft Bondorf besetzen, mit Ihren Staaten vereinigen, und als souveraines 
Eigenthum besitzen, und Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich 
verp�ichten sich, kein Hinderniß dabey in den Weg zu legen. 
XIV. Artikel. Ihre Majestäten die Könige von Baiern und von Würtemberg und 
Se. Durchlaucht der Kurfürst von Baden sollen in den Ihnen abgetretenen Ter-
ritorien, so wie in Ihren alten Staaten, die völlige Souverainetät und alle daraus 
�ießende Rechte genießen, die Ihnen von Sr. Maj. dem Kaiser der Franzosen und 
Könige von Italien garantirt worden, also und gleichergestalt, wie Se. Maj. der 
Kaiser von Deutschland und Oesterreich, und Se. Maj. der König von Preußen 
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sie in Ihren deutschen Staaten genießen. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland 
und Oesterreich verp�ichten sich, sowohl als Reichsoberhaupt, wie auch als Mit-
stand, der Ausführung der Acten kein Hinderniß in den Weg zu legen, die Sie 
demnach erlassen haben oder erlassen werden. 
XV. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich entsagen, 
sowohl für sich, ihre Erben und Nachfolger, als für die Fürsten Ihres Hauses, 
deren Erben und Nachfolger, allen sowohl Souverainetäts  als Oberherrlichkeit-
srechten, allen und jeden gegenwärtigen oder eventuellen ansprüchen auf alle 
Staaten ohne Ausnahme von Ihren Maj. den Königen von Baiern und von Wür-
temberg, und von Sr. kurfürstlichen Durchlaucht dem Kurfürsten von Baden, 
und überhaupt auf alle Staaten, Domainen und Territorien, die in den bairischen, 
fränkischen und schwäbischen Kreis eingeschlossen sind, so wie auf jeden von 
besagten Domainen und Territorien hergenommen Titel; gegenseitig sind und 
bleiben auch alle gegenwärtige oder eventuelle Ansprüche der besagten Staaten 
zu Lasten des Hauses Oesterreich oder dessen Prinzen auf immer erloschen; in-
zwischen betre�en die im gegenwärtigen Artikel enthaltenen Entsagungen nicht 
das Eigenthum, welches durch den obigen XI. und XII. Artikel Ihren k. Hohei-
ten den in erwähnten Artikeln benannten Erzherzogen zugestanden ist, oder 
noch wird zugestanden werden. 
XVI. Artikel. Die Domanial-Urkunden und Archive, die Plane und Karten der 
verschiedenen Länder, Städte und Festungen, die durch den gegenwärtigen Trac-
trat abgetreten worden, sollen in Zeit von drey Monathen, von dem Tage der 
Auswechslung der Rati�cation an, denjenigen Mächten ausgeliefert werden, de-
ren Eigenthum sie geworden sind. 
XVII. Artikel. Se. Maj. der Kaiser Napoleon garantiren die Integrität des öster-
reichischen Kaiserthumes in dem Zustande, in welchem es zufolge des gegenwär-
tigen Friedens-Tractats seyn wird, so wie die Integrität der Besitzungen der Fürs-
ten des Hauses Oesterreich, die in dem XI. und XII. Artikel angegeben worden. 
XVIII. Artikel. Die hohen contrahirenden �eile erkennen die Unabhängigkeit 
der durch die Mediationsacte regierten helvetischen Republik, so wie die Unab-
hängigkeit der batavischen Republik. 
XIX. Artikel. Alle Kriegsgefangenen, welche Frankreich und dessen Alliirten 
von Oesterreich und welche Oesterreich von Frankreich und dessen Alliirten ge-
macht hat, und die nicht zurückgegeben worden, sollen binnen vierzig Tagen, 
nach Auswechslung der Rati�cationen des gegenwärtigen Tractats ausgeliefert 
werden. 
XX. Artikel. Alle Handelsverbindungen und Handelsverhältnisse sollen 
zwischen den beyden Ländern auf den Fuß wieder hergestellt werden, wie sie vor 
dem Kriege waren. 
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XXI. Artikel. Se. Maj. der Kaiser von Deutschland und Oesterreich, und Se. 
Maj. der Kaiser der Franzosen und König von Italien behalten in Ansehung des 
Ranges und der übrigen Etiquette, dasselbe Ceremoniel unter sich bey, welches 
vor dem gegenwärtigen Kriege beobachtet worden. 
XXII. Artikel. Fünf Tage nach Auswechslung der Rati�cationen des gegenwär-
tigen Tractats sollen die Stadt Pressburg und dessen Umgebungen in einer Ent-
fernung von sechs Stunden geräumt werden.

Zehn Tage nach besagter Auswechslung werden die französischen Truppen und 
deren Alliirte Mähren, Böhmen, das Viertel Unter-Wienerwald, das Viertel Un-
ter-Manhartsberg, Ungarn und ganz Steyermark geräumt haben.

In den zehn folgenden Tagen räumen sie das Viertel Ober-Wienerwald und das 
Viertel Ober-Manhartsberg.

Endlich binnen zwey Monathen, nach Auswechslung der Rati�cationen, räumen 
die französ. Truppen und die Alliirten Frankreichs Sämmtliche Erbstaaten Sr. Maj. 
des Kaisers von Deutschland und Oesterreich, mit Ausnahme der Stadt Braunau, 
welche als Depot für die Kranken und für die Artillerie noch einen Monath länger 
zur Disposition des Kaisers der Franzosen und Königs von Italien bleibt.

Während des besagten Monaths soll von den Einwohnern keine Requisition ir-
gend einer Art gemacht werden.

Man ist aber übereingekommen, daß bis nach Ablauf des besagten Monaths kein 
Corps österreichischer Truppen in einen Umfang von sechs Stunden bey Braunau 
gebracht oder stationirt werden könne.

Auch ist man übereingekommen, daß keiner von den Orten, die in den 
oberwähnten Fristen nach und nach von den französischen Truppen geräumt wer-
den, von den österreichischen Truppen eher, als acht und vierzig Stunden nach der 
Räumung besetzt werden könne.

Ferner ist man übereingekommen, daß die Magazine, welche die französische 
Armee in denjenigen Orten läßt, die sie nach einander räumen muß, zu ihrer Dispo-
sition bleiben, und daß von den hohen contrahirenden �eilen ein Arrangement we-
gen aller Kriegs-Contributionen getro�en werden soll, die vorher den verschiedenen, 
von der französischen Armee besetzten Erbstaaten auferlegt worden; Arrangement, 
zufolge dessen die Erhebung besagter Contributionen vom Tage der Auswechslung 
der Rati�cationen gänzlich aufhören soll. 

Die französische Armee wird ihren Unterhalt und ihre Lebensmittel aus ihren ei-
genen Magazinen beziehen, die an den Wegen errichtet sind, auf welchen sie zurück-
marschirt. 
XXIII. Artikel. Gleich nach Auswechslung der Rati�cationen des gegenwärtigen 
Tractats sollen von beyden Seiten commissarien ernannt werden, um im Namen 
ihrer respectiven Souverains alle diejenigen �eile des venetianischen Gebieths zu 
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überliefern, und in Empfang zu nehmen, die von den Truppen Sr. Maj. des Kaisers 
der Franzosen und Königs von Italien nicht besetzt sind.

Die Stadt Venedig, die Lagunen und die Besitzungen der Terra ferma, sollen 
binnen funfzehn Tagen überliefert werden; das venetianische Istrien und Dalmatien, 
die Mündungen des Cattaro, die venetianischen Inseln im adriatischen Meere und 
alle Plätze und Forts auf denselben binnen sechs Wochen, nach Auswechslung der 
Rati�cationen.

Die respectiven Commissairs sollen dahin sehen, daß die Artillerie, die ehemals 
der Republik Venedig gehört hat, und die österreichische Artillerie genau getrennt 
werden. Erstere Artillerie fällt ganz dem Königreiche Italien anheim. Sie werden 
gemeinschaftlich die Art und Bescha�enheit der Gegenstände bestimmen, die Sr. 
Majestät dem Kaiser von Deutschland und Oesterreich gehören, und ihm folglich 
verbleiben müssen. Sie werden entweder über den Verkauf der kaiserl. Artillerie und 
der oben erwähnten Gegenstände an das Königreich Italien, oder über deren Aus-
tausch gegen eine Artillerie von gleichem Werth, oder Gegenstände von derselben 
oder anderer Art übereinkommen, die von der französischen Armee in den Erbstaa-
ten zurückgeblieben seyn möchten.

Den österreichischen Truppen und den Civil- und Militär-Administrationen 
sollen alle mögliche Erleichterungen und aller Beystand gegeben werden, um auf 
den gelegensten und sichersten Wegen nach den österreichischen Staaten zurück zu 
kehren, si wie auch für den Transport der kaiserlichen Artillerie, der Land- und 
Seemagazine und anderer Gegenstände, welche in den etwalgen Ankaufs- oder Aus-
tausch-Stipulationen nicht begri�en seyn möchten. 
(XXIV. Artikel.) Die Rati�cationen des gegenwärtigen Tractats sollen binnen acht 
Tagen, oder wo möglich noch eher, ausgewechselt werden.
So geschehen und unterzeichnet zu Preßburg den 26. Dezember 1805. (5ten Nivose 
des Jahrs 14.)

Unterzeichnet: 
JEAN, PRINCE DE LIECHTENSTEIN                    CH. MAUR. TALLEYRAND
  (L. S.)       (L. S.)
  IGNACE, COMTE DE GYULAI
           (L. S.)

Citované podľa HRUBALA, Martin: Podpísanie Bratislavského mieru 27. decembra 1805. In: 
Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 1, s. 38-45 (slovenský preklad a francúzske znenie); SEGEŠ, 
Vladimír: Bratislava / Preßburg – Rückseitiger Pol von Trafalgar. Marginaler Krieg-Grosszü-
giger Frieden. In: ACTAS XXXI CIHM. Poder terreste y poder naval en la época de la batalla de 
Trafalgar. Madrid : Imprenta Ministerio de Defensa, 2006, s. 62-69 (nemecké znenie mierovej 
zmluvy). 
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Literatúra: Friedens-Tractat zwischen Ihrer römisch- und österreichisch – kaiserlichen Majestät 
und dem Kaiser der Franzosen, König von Italien. Geschlossen zu Preßburg am 26. Dezember, 
beyderseits rati�ziert am 27. und 30. December 1805, und ausgewechselt am 1. Januar 1806. 
Wien [Sine Loco]); HAJNÝ, J.: Obsadenie slobodného kráľovského mesta Bratislavy francúz-
skym vojskom v napoleonských vojnách roku 1805. Bratislava 1928; SAS, Andrej: Talleyrand 
v Bratislave pri uzavretí mieru v roku 1805. Bratislava : Pokrok, 1946; VYČÍSLIK, Alojz. Na-
poleonské vojny a Bratislava. In: Bratislava. Spisy Mestského múzea v Bratislave, zv. 4. Martin 
1969, s. 209-256; UHLÍŘ, Dušan. Slunce nad Slavkovem. Třebíč : Fakta, 2000, s. 408-409; 
HRADSKÝ, Juraj: Napoleon a Bratislava 1805, 1809. Bratislava : Albert Marenčin – Vyd. PT, 
2005; SEGEŠ, Vladimír: Bratislava / Preßburg – Rückseitiger Pol von Trafalgar. Marginaler 
Krieg-Grosszügiger Frieden. In: ACTAS XXXI CIHM. Poder terreste y poder naval en la época de 
la batalla de Trafalgar. Madrid : Imprenta Ministerio de Defensa, 2006, s. 47-69.
 

* * *
1 Martin Hrubala v súlade s francúzskym znením preložil francúzsku hodnosť lieutenant-général ako  

generálporučík; v habsburskej armáde takáto hodnosť nebola zavedená, zodpovedala jej hodnosť 
Feldmarschall-Lieutenant, čiže poľný podmaršal. 

Miestom uzavretia mieru medzi Francúzskom a Rakúskym cisárstvom bol Primaciálny palác v Bratislave.
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Ďakovný list generála Kutuzova stavom  
Nitrianskej stolice
28. decembra 1805

Po bitke pri Slavkove rakúsky cisár František I. dohodol prímerie s francúzskym 
cisárom  Napoleonom Bonapartem. Jednou z podmienok bolo, aby ruské vojská do 
jedného mesiaca opustili územie habsburskej monarchie. Zabezpečiť zásobovanie 
a ubytovanie vyše 88-tisíc ruským vojakom a krmivo pre 18 300 koní počas zim-
ného presunu bolo mimoriadne náročné. Nitrianska stolica utvorila osobitný orgán 
– permanentnú deputáciu na čele s Jozefom Dežerickým. So štábom ruských vojsk 
mal dohodnúť všetky podrobnosti prechodu. Ruská armáda sa rozdelila na tri časti. 
Prvá s 13 500 vojakmi a 3 500 jazdcami tiahla v dňoch 8. – 13. 12. 1805 cez Holíč 
– Starú Turú – Nové Mesto nad Váhom a Trenčín na sever. Na jej čele bol ruský cár 
Alexander so štábom, zadný voj viedol cárov brat, veľkoknieža Konštantín.

Druhá časť ruského vojska v sile asi 16-tisíc vojakov prechádzala v dňoch 12. 
– 21. decembra v troch kolónach cez južnú časť Nitrianskej stolice po trase Sereď – 
Tvrdošovce – Nové Zámky – Pribeta. 

Pre hlavnú skupinu s 39 500 vojakmi a 5 500 jazdcami, ktorá tiahla od Trnavy 
cez Hlohovec a Vráble k Leviciam určili na území Nitrianskej stolice priestory tá-
borenia v obciach Malženice, Rišňovce, Veľký Lapáš a Vráble. V Rišňovciach  mali 
ruské vojská odpočívať dva dni. Táto časť ruských vojsk bola rozdelená do piatich 
kolón zhruba po 8-tisíc vojakov, ktoré postupne prechádzali určenou trasou. Veliteľ 
ruských vojsk generál Michail Illarionovič Kutuzov so štábom sa po určenej trase 
presúval so štvrtou kolónou, ktorá táborila v Rišňovciach v dňoch 18. a 19. decembra 
1805. Štábni dôstojníci a hlavný veliteľ prespali v tunajšom majténiovskom kaštieli. 
Po jednodňovom odpočinku a rokovaniach s členmi permanentnej deputácie Nit-
rianskej stolice ohľadom presunu a zásobovania pokračoval v ďalšom pochode. Pred 
opustením územia Uhorska generál Kutuzov napísal v Bardejove ďakovný list v ne-
meckom jazyku Nitrianskej stolici. V tejto súvislosti možno spomenúť, že  napriek 
mimoriadne náročným okolnostiam obyvateľstvo Nitrianskej stolice dokázalo na 
trasy presunu ruských vojsk zhromaždiť takmer 200-tisíc denných dávok jedla, víno 
i pálenku a 17-tisíc meríc ovsa pre kone v celkovom �nančnom objeme 168-tisíc zla-
tých. 

Ctené stavy Nitrianskej stolice!
S veľkým zadosťučinením Vám oznamujem moju plnú spokojnosť za všetky opatre-
nia, ktoré ctená stolica učinila, aby sa ruskej cárskej armáde dostalo plné zaopatrenie 

23
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a jeho dôstojníckemu zboru aj vynikajúcej pohostinnosti. Vašej stolici slúži ku cti, že 
pri neočakávanom vstupe vojsk na vaše územie a bez predbežnej prípravy, dokázali 
ste rýchlo a účelne zhromaždiť všetky potreby a prekonali ste očakávania celej našej 
armády. Ctené stavy majú nárok na vďaku celej armády. Osobitne sa vyznamenal 
v rámci svojej pôsobnosti  slúžny Bačkády v Rišňovciach a slúžny Zamaróci v Senici 
a odporúčam ich cteným stavom. Budem slávne činy a múdre konanie tejto stolice 
tlmočiť môjmu panovníkovi a dám to na vedomie aj cisárovi a uhorskému kráľovi. 
Prijmite, ctené stavy, pri tejto príležitosti uistenie o mojej úplnej oddanosti. 

                                                                                                         Von Kutuso�1

Bardejov 28. decembra 1805/ 10. januára 18062

Uloženie: Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa, administratívne písomnosti, kartón 257. 

Preložil a edične spracoval Ivan Mrva. 

* * *
1 Michail Illarionovič Goleniščev-Kutuzov (1747 – 1813) – ruský vojvodca, ktorý už od detstva slúžil 

v armáde. Preslávil sa najmä v období rusko-osmanských a koaličných protifrancúzskych napole-
onských vojen; roku 1777 sa stal plukovníkom a 1784 bol menovaný za generálmajora. Ako veliteľ 
jednej z dvoch ruských armád bojoval roku 1805 pri Slavkove. V roku 1812 bol hlavným veliteľom 
ruskej armády, cár mu udelil titul kniežaťa a neskôr po bitke pri Borodine aj hodnosť poľného marša-
la. 

2 V prípade, že Kutuzovov list bol datovaný podľa juliánskeho kalendára, ktorý v Rusku platil až do 
februára 1918, uvedené datovanie podľa nášho gregoriánskeho kalendára by zodpovedalo 10. janu-
áru 1806. 

Veliteľ ruských vojsk generál Michail Illarionovič Kutuzov
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Základy vyššieho vojenského umenia
1806

Rakúsky arcivojvoda Karol (1771 – 1847) bol nielen vynikajúcim vojvodcom a or-
ganizátorom armády, ale aj vojenským teoretikom. Svoje teoretické predstavy o vo-
jenskom umení prezentoval vo viacerých prácach. Prvú a najznámejšiu pod názvom 
Grundsätze der höheren Kriegskunst für die Generale der österreichischen Armee (Zák-
lady vyššieho vojenského umenia pre generálov rakúskej armády) vydal tlačou roku 
1806 vo Viedni. Jeho spis sa skladá zo šiestich kapitol, v ktorých sa zaoberá hlavnými 
otázkami vojenského umenia s dôrazom na teoretické vymedzenia základného vo-
jenského pojmoslovia, ako aj jednotlivé zložky stratégie, taktiky a operačného ume-
nia, a to na základe svojich veliteľských bojových skúseností z prvých koaličných 
protifrancúzskych vojen. 

I. kapitola 
1. časť – Všeobecné úvahy o vojne 
Vojna je najväčšou pohromou, ktorá môže postihnúť dáky štát či národ. hlavnou 
snahou každého panovníka a veliaceho generála teda musí byť, aby ihneď po vypuk-
nutí vojny boli zmobilizované a využité všetky potencionálne sily v záujme toho, aby 
vojna trvala čo najkratšie a aby sa skončila čo najpriaznivejšie. 

Cieľom každej vojny musí byť dosiahnutie výhodného mieru, lebo len trvácny 
výhodný mier môže byť šťastím pre národy, a aj vlády vďaka nemu môžu dosiahnuť 
svoje ciele. Tento veľký cieľ možno dosiahnuť rozhodujúcimi údermi. Najväčšie ume-
nie generála spočíva teda v tom, aby správne rozhodol, ktorý okamih a ktoré body 
môžu byť s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodujúce pre takýto úder na protivní-
ka. 

Avšak aj na takýto bod možno rozhodujúco udrieť len v prípade prevahy.
Keďže proti sebe stojace vojská sú čo do počtu jednotiek spravidla rovnaké, roz-

hodujúcim môže byť len jeden jediný bod, lebo len na jednom mieste možno sústre-
diť presilu jednotiek.

Tieto v povahe vojny spočívajúce, pritom však k rozhodujúcemu výsledku vedúce 
základné zásady podávajú samotnú de�níciu vojnového umenia; spočíva v umení, 
ako možno v rozhodujúcom bode sústrediť a využiť početnú prevahu vojska.

Táto zásada musí byť pre každého generála návodom tak pri najväčších operá- 
ciách, ako aj pri najmenších bitkách, či už v útočných alebo obranných vojnách, teda 
za každých okolností.

24
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2. časť – O druhoch zbraní, z ktorých pozostáva armáda 
Podstatným prostriedkom na dosiahnutie spomínaných cieľov sú armády.

Tie pozostávajú z pechoty, jazdectva a delostrelectva, a tieto sa ďalej členia na 
radovú a ľahkú pechotu, radové a ľahké jazdectvo, radové a ľahké delostrelectvo.

Ich použitie vyplýva z povahy týchto druhov vojsk a z povahy terénu.
Keďže nejestvuje terén, v ktorom by nemohla pôsobiť pechota, azda s výnimkou 

úplne rovinatej krajiny, práve pechota je rozhodujúca, preto musí tvoriť najpočetnej-
šiu časť armády.

Jadrom pechoty je radová (líniová) pechota; zaisťuje víťazstvo tým, že pevne ob-
raňuje uzavreté strážne posty a postavenia, alebo odvážne a rozhodne napáda ne-
priateľa a podobne. Ľahká pechota (jágri, strelci) zasa pomáha radovej pechote pri 
útokoch či protiútokoch, znepokojuje či nečakane napáda nepriateľa, lebo – ako je 
pre ňu typické – spravidla bojuje roztrúsene. 

Uspôsobenie koňa predurčuje spôsob bojového nasadenia jazdectva; keďže pred-
nosťou jazdectva je rýchlosť pohybu a útok, môže sa prednostne využívať v rovina-
tom teréne.

Kryje krídla a boky vlastnej pechoty, neraz koriguje (zdanlivo) prehrané bitky, 
napáda boky nepriateľských vojsk a dosahuje tak víťazstvo.

Pri jednotlivých druhoch jazdectva je potrebné mať na zreteli tie isté zásady , na 
základe ktorých sa riadi rozdielne nasadenie radovej a ľahkej pechoty. Ľahké jazdec-
tvo kryje boky ťažkého jazdectva; vytvára najpočetnejšiu časť predvoja a zadného 
voja, ako aj bočných patrol; vzhľadom na svoju rýchlosť sa prednostne využíva pri 
prepadoch a náhlych útokoch, pri prenasledovaní nepriateľa, ako aj v malých (tzv. 
každodenných) vojnách.

V delostrelectve je situácia podobná ako pri spomenutých dvoch druhoch vojska. 
Ťažké delostrelectvo slúži pri obrane pozícií alebo útokoch na ne, ľahké delostrelec-
tvo zasa pri rýchlom nasadení a pri sprevádzaní poľných jednotiek. 

Pri nasadení všetkých týchto druhov vojsk je potrebné mať na pamäti zásadu, že 
tak v defenzíve, ako aj v ofenzíve jestvuje jeden rozhodujúci kľúčový bod, z ktorého 
sa po zjednotení a nasadení všetkých síl dá dosiahnuť rozhodujúci výsledok.

3. časť – O rôznych druhoch vojny
Jestvujú dva druhy vojny:
1/ útočná (ofenzívna) vojna;
2/ obranná (defenzívna) vojna.
Rozhodujúca početná či kvalitatívna prevaha vojska, alebo veľké prednosti vyplýva-
júce z podstaty terénu bojiska – teda prednosti, ktoré možno dosiahnuť aj umelo, na-
príklad (to môže byť) rad pevností a podobne – oprávňujú dákeho generála viesť vojnu 
ofenzívne, kým nedostatok toho núti jeho protivníka obmedziť sa na obrannú vojnu.
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Prvá uvedená (útočná) vojna je každopádne najvýhodnejšia a najrýchlejšie vedie 
k cieľu; každú operáciu uľahčí tým, že nepriateľ musí svoju činnosť podriadiť a pri-
spôsobiť ofenzívnym akciám útočníka.

Nič nemôže byť pre dáky štát dôvodom, aby viedol defenzívnu vojnu; len nevy-
hnutná potreba alebo oprávnená predtucha, že nastane zmena politických vzťahov 
alebo v dôsledku rozhodujúceho úderu zo strany veliaceho generála umožní prechod 
z defenzívnej vojny do ofenzívnej vojny.

4. časť – O operačnom pláne
Pri vypracúvaní operačného plánu musíme mať na zreteli hlavný cieľ vojny, a to čo 
najrýchlejšie dosiahnutie výhodného mieru, takže sa musíme zamerať na to, aby sme 
rozhodujúcimi údermi donútili protivníka čo najskôr uzavrieť mier.

Správny operačný plán možno vypracovať až na základe získaných presných po-
znatkov o nepriateľovu, o jeho krajine a o priestore, v ktorých sa uskutoční operačná 
činnosť.

Hlavnou zásadou ofenzívnej, ako aj defenzívnej vojny musí byť, aby sme nikdy 
hlavnými silami nezaujali operačnú líniu alebo postavenie, v ktorých by nepriateľ 
bol bližšie než my k našim komunikačným líniám, našim skladom či zásobám a po-
dobne.

Generál, ktorý túto zásadu ponechá bez povšimnutia, sa často aj po najšťast-
nejších výsledkoch môže ocitnúť v situácii, keď napriek dosiahnutej výhode sa mu 
úspech vymkne z rúk a musí zahanbujúco a nevýhodne ustúpiť bez toho, žeby bitku 
prehral.

[...]

Preložené podľa Erzherzog Carl: Grundsätze der höheren Kriegskunst für die Generale der öster-
reichischen Armee. Wien 1806, s. 16-20. Vybrané výňatky preložil Vladimír Segeš s prihliadnu-
tím na 2. vydanie citovanej práce z roku 1871. 

Edícia časti spisu v maďarskom preklade: A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Buda-
pest : Zrínyi katonai kiadó, 1974, s. 486-496. 



143

Povinnosti radového vojaka, slobodníka,  
bubeníka a desiatnika
1808

Vydávaniu vojenských predpisov venovalo armádne velenie najmä od druhej polovi-
ce 18. storočia čoraz väčšiu pozornosť. Začiatkom 18. storočia sa v týchto predpisoch 
venovaných povinnostiam mužstva začala uplatňovať forma lapidárnych príkladov, 
spočívajúcich v otázke a jednoduchej odpovedi. K takýmto predpisom patrí aj tlače-
ná knižka s názvom Zachowáwánj a Předpis služebný cýsařského králowského sprostého 
Wogáka, Gefraytra, Tambora, a Kaprála s otázkamy a odpowědmy, ktorú z nemčiny 
do češtiny preložil neidenti�kovateľný autor označený iniciálami A. S. F. a roku 1808 
v Bratislave vydal nakladateľ Šimon Peter Weber. Nižšie uvedené časti prekladu ne-
meckej práce Verhaltungen aus dem Kompagnie-Reglement der K. K. Oesterreichischen 
Armee in Fragen und Antworten, für die Gemeinen, Gefreyten, Tambour, Korporalen 
und Feldwebel citujeme podľa https://www.primaplana.cz/ v zjednodušenej českej 
ortogra�i. České texty obdobných vojenských predpisov sa spravidla používali aj 
v služobnom styku s vojakmi slovenskej národnosti a ich edukácii. 

§. 1. Zachovávání pro sprostého Vojáka. 
1. Otázka. Které jsou vojenské zřízení? 
Odpověď. Článkové vojenští.
2. Jest jich povinen Voják zachovávati? 
Jest.
3. Co ho k tej povinnosti zavazuje? 
Obvzláště složená přísaha. 
4. Jest vyzdvižený cíl jeho bytí, aneb jeho stavu? 
Veřejná bezpečnost jak z venku, tak vnitř.
5. Co se vyrozumívá pod tím slovem, bezpečnost z venku? 
Naší Vlast proti cizím nepřátelům chrániti.
6. Co jest bezpečnost z vnitř? 
Zachovávání pořádku a pokoje; následovně bezpečnost v našich zemích, aneb 
vlasti.
7. Která jest první ctnost jedného každého Vojáka? 
Láska k Bohu a jeho Mocnářovi.
8. V čem pozustává druhá ctnost, která se jeho chování tejká, a k prospěchu jeho 
dobrému vede? 
V ctnostném živobytí.

25
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9. Které vlastnosti má voják v službě míti? 
Šikovnost ve všem, poslušenství, věrnost, opatrnost, a stálost v vyplnění jeho povin-
nosti.
10. Které vlastnosti má voják obvzláštně před nepřítelem míti, co vojenské ctnosti 
na zjevo dávati? 
Vlastnost srdnatosti, a udatnost před nepřítelem. 
11. Slovem, co má býti bojovník? 
Ctihodný Muž.
12. Jest voják povinen všecko činiti, co Mocnářovi aneb naši vlasti fortel aneb 
užitek přináší? 
Jest.
13. Jest povinnost vojáka, všecké křivdy, aneb škody oddalovati, které Mocnářovi, 
aneb vlasti hrozí? 
Ovšem.
14. Jest také povinen jedného každého oznámiti, o kterém gruntovně ví, že s užit-
kem Mocnářovým, aneb vlasti patřícími věcmi zle myslí; aneb škodlivé myšlenky 
pro obecné dobré zrazuje? 
Jest. NB.1 Tudy se jak vojenský tak civilní lidé, z nižšího i z vyššího stavu, jakožto 
špehouni, zrádcové, rebelanti, vyrozumují.
15. Smí voják na obecném zboží aneb statku škodu činiti, aneb takovou činiti 
dopustiti? 
Nikoliko. NB. Zde se také rozumí, že každý statek aneb zboží, nechť jest jeho stráží 
svěřené, neb ne, zachovávan býti musí. 
16. Jest voják povinen všeho neštěstí se vystříhati, kteréby i proti jeho vůli na 
všeobecném statku aneb zboží se státi, aneb uškoditi mohlo? 
Jest. NB. Zde se rozumí, každému nešťastnému pomáhati, do vody padnoucímu, 
vyvrácenému vozy, zasaté pole chrániti. – Škoda z kouření tabáku, aneb s světlem.
17. Co jest dokonalý Bojovník jeho stavu povinen? 
Pravé přičinení.
18. Na co svou pozornost vynaložiti musí? 
Na vojenské cvičení, na exercírku2, a manövryrování, skrze co dokonalým vojákem 
učiněn bývá.
19. Jest čtení a psaní vojákovi užitečné? 
Jest.
20. Proč? 
Poněvadž skrze tu umělost v stavu bývá, Rozkazy (Befehle) psáti, Rapporty dělati, a 
jiné spisebné vyřízení rozuměti, které jemu k jeho budoucímu povyšení jistý předek 
dáti mohou. 
21. Když Rekruta k dohlížení a prvnímu učení aneb cvičení dostane, jak s ním 
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zacházeti má? 
S láskou a povolností.
22. Jak tu důvěrnost, kterou představení k němu mají, přijímati má? 
Toto sobě musí za čest pokládati.
23. Co má Vojáka k jeho dobrému činění napomínati? 
Ctižádostivost.
24. Co má příčina býti, jeho schopnost k kterejkolvek šikovnosti: Kunštu, Řemeslu 
k užitku službě vynaložiti; všecky příležitosti k chvále vyhledávati, a sobě rozsouze-
ný právo na vážnost a odplatu zejskati? 
Ctižádostivost.
25. Jak má rozkazy od svých Představených v službě přijímati? 
Každý rozkaz jemu svatý býti má.
26. Jest on povinen každý rozkaz bez prodlení vyplniti? 
Jest.
27. Které případnosti zde výmínku3 činějí, co vyplniti povinen není? 
Rozkazy, které proti přísahanej věrnosti směřují, a k očitej škodě služby by byly. 
28. Co jest poddaný v této příležitosti povinen činiti? 
Takového nevěrného představeného oznámiti; a kdyby k obávání bylo, žeby prch-
nouti aneb utécti (dezerterovati) chtěl, jeho pevně zadržeti.
29. Mimo těchto jmenovaných příležitostech, jestli každému představenému poslu-
šenství povinen, také kdyby se jemu tento příkaz nespravedlivý, a těžký zdál? 
Jest.
30. Co jest jemu po vyplnění takových rozkazů dovoleno, kdyby jeho zdvořilé 
představování přijaté nebylo? 
Jeho stížnost v pořádku služby přednésti.
31. K komu má Voják své útočiště bráti, když by on o něco prositi, se hlásiti, před-
nésti, aneb se na něčom stěžovati měl? 
K svému představenému kaprálovi,4 i také kaprálovi od dna.
32. Když někam jde, aneb od někud přijde, u toho se hlásiti má? 
Rovně u svého kaprála od zuků,5 a u toho od dna. 
33. Když ale kaprál jeho žádost vyplniti nemůže, co činí? 
Tak se jeho žádost po pořádku až k Hejtmanovi6 přednese.
34. Kdyby pak i Hejtman žádost odepříti měl, smí žádati, aby jeho přednešení až 
k Regiments-Komando7 došlo? 
Smí.
35. Co má obvzláštně v té příležitosti rozvážiti? 
Aby ne svevolně a bez dostatečného gruntu vyšší Představený obtěžoval; a musí 
sobě obdržené vyjadření, aneb jemu udělenou žádost dobře rozmysliti.
36. Bylby trestán, když bez gruntu žaluje, a svévolně svou žalobu dále přednáší? 
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Ovšem.
37. Kdyby více vojáků něco přednésti měli, jak se zachovávati mají? 
Jen dva ve jménu jejich ostatních kamarádů smějí jejich obtížení podle pořádku 
přednésti.
38. V nevyhnutedlné případnosti, kdyby na chlebě, penězích, montůře8 &c. časný 
nedostatek byl, co jest dělati?  
Voják nemá mrzutost ukazovati, aneb na zjevo dáti, nýbrž se s tím přesvědčením 
spokojiti, že se tomu nedostatku spomuže, a to, co se nedostávalo, vynahraženo 
bude.
39. Proč v takových příhodech mrzutost ukazovati nesmí? 
Poněvadž bojovník zavázan jest, s dobrém i také zlé pro svou vlast snášeti.
40. Co tahnutího vojáka od netahnutého sedláka rozeznati má? 
Statečnost, svobodné, nenucené, a rozumné chování.
41. Jak se on má proti jakemukolvek vojsku našemu, aneb sjednocenou (Alliirt) 
mocí zachovávati? 
Musí s ními v jednotě živ býti.
42. Jak se má s obyvatelmi země zachovávati? 
Služebně a líbě.
43. Jak proti cizím? 
Zdvořile, a proti nikomu patřící vážnost nezanedbávati.
44. Jest voják povinen důvěrnost k svým představeným míti? 
Ovšem. 
45. Zač svoje představený držeti má? 
Za svoje dobře myslicí učitele, vůdce, a vyšší.
46. Jest povinen jich z té příčiny vážiti a ctíti? 
Jest.
47. Smí o nich zle mluviti, aneb jich pomlouvati (rezonýren)? 
Nesmí; neboťby nevděčné bylo, proti těmto, kteří jemu zajistě dobře myslejí, na 
takový způsob se odměnovati.
48. Jest povinen jejich naučení a výstavky dobromyslně přijímati? 
Jest.
49. Jest povinen jemu vložený Arest9 přijímati? 
Jest, ze vší poddanosti
50. Kdy má do Arestu vzatý voják prosit poslati, a koho? 
V 24 hodinách, dva kamarády.
51. Má se po propuštění za obdržený trest poděkovati? 
Má.
52. Jak má sprostý každého vyššího od Kaprála zhůru jmenovati? 
Oni; kterémužto slovu Pane – a jeho Karaktér předsaditi má. 
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53. Jak každého Kadéta jmenuje? 
Oni.
54. Koho musí obvzláštně znáti se naučit? 
Komandyrujícího Generála, Generála od Divizie, a od Brigády, pak všecky Štábský 
a vrchní O�círy10 od Regimentu, obvzláštně ale ty od Kompanie.11

55. Jest voják jen v službě svému představenému patřící vážnost a uctivost prouka-
zovati povinen? 
Ne jen ve službě, nýbrž také u každej příležitosti, i také v nejsvěřenějšim obchodu 
má jemu patřící vážnost a uctivost dáti.
56. Jest jen v Regimentu tuto čest svému představenému prokazovati povinen? 
Ne jen v Regimentu, nýbrž všem vyšším od všech Regimentů, Korps,12 Branché, 
patří tato čest a předek.
57. Když voják před domem aneb pod dveřmi se vynachází, a některého vyššího 
spatří, co činí? 
Nesmí se skrýti, nýbrž svobodně vystoupiti, a s mužilou statečností se ukázati. 
58. Co činí voják, když vyššího potká? 
Udělá Front13 proti němu, smekne klobouk aneb čepicí s levou rukou s statečností, 
anebo sáhne k helmu neb čáko.
59. Jak se zachovává, když v jednej ruce něco nese, a druhou svobodnou má? 
Tak Front neudělá, nýbrž klobouk smekne, aneb sáhne s prázdnou rukou k širmu14 
od helmu neb čáko, a statečně mimo jde.
60. Když ale v obouch rukouch něco nese? 
Tak jen mimo jde, a vyššímu do tváře se dívá.
61. Jak se zachovává samotný voják, když s Gewehrem15 jde, a vyššího potká? 
On Front udělá, a Gewehr přitáhne.
62. Komu patří Front dělání vůbec? 
Jenom O�círům, a těm, kteří o�círské znamení nosejí, a sice jen na krátké oddále-
ní.
63. Smí voják, když v glídu16 stojí, někoho pozdravovati (salutiren)? 
Nesmí. 
64. Jak se Šildvách17 pozdravuje? 
Rovně na ten způsob, jenže se Front dělati nepatří.
65. Smí voják v službě aneb jinda opilý býti? 
Nesmí.
66. Čeho se má opatrně varovati? 
Hraní o peníze, před darebnými ženskými, a před pokaženém tovaryšství.
67. K čemu ho přivádějí tyto ohyzdnosti? 
K zameškání jeho povinnosti; jsou příčina, že s svým vyměřeným nevychází, rabu-
jou jemu čest a zdraví, přivádějí ho k jiným hřichům, a uvalujou ho do neštěstí.
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68. Jest voják povinen s svým traktamentem vycházeti? 
Jest.
69. Co z něho všecko zaopatřiti má? 
Denní jídlo v menáží, prádlo, a všecky k čistotě patřící vydání.
70. Jest mu dovoleno něco vypučiti, aneb jinému pučiti? 
Ani jedno, ani druhé dovoleno není. 
71. Smí něco z zveřených jemu menážních18 peněz skořistovati? 
Nesmí.
72. Není zavázaný každou příležitost k promrhání vystřihati? 
Jest.
73. Proč pak? 
Poněvadž jeho dobré na tom záleží.
74. Komu jest voják zachovávání jeho zdraví dlužen? 
Sám sobě, svému Mocnáři, a vlasti, která jemu platí.
75. Které jsou prostředky jeho zdraví hájiti? 
Čistota a zdrženlivost.
76. Co patří k čistotě pro jeho osobu? 
Každodenně, obvzláštně ráno má usta o oči s čerstvou vodou čistiti, vlasi časati, 
ruky a také častěji nohy míti, nechty obřezovati, bradu holiti, a každý týdeň jeden-
krát nejméně prádlo měniti.
77. Jest v letě koupání užitečné? 
Jest; jen musí zahřitý člověk, než do koupele jde, vychladnutý býti. 
78. Smí do každé vody jít se koupati? 
Ne, jen do této, která jemu od jeho představených ustanovená jest.
79. Jest jemu dovoleno, se samému koupati, bez oznámení? 
Není; nýbrž musí se toto u větší společnosti, a pod očima představených státi.
80. Jak musí voda a grunt býti, kde se koupati má? 
Grunt musí písečný, pevný, bez bahna, a bez nebezpečných hlubin býti.
81. Smí také ten nejlepší plavec přes vyměřený cíl, aneb do neznámé vody se vážiti? 
Nesmí.
82. Smí voják v letě s holou hlavou v parném slunci ležeti? 
Nesmí, pro slunečné píchání.
83. Když voják silně zahřitý jest, je mu dovoleno náhle se ochladiti, aneb náhle 
žižeň hasiti? 
Není. 
84. Kterak se má voják zachovávati, když by při velkých mrazech do teplé světnice 
jíti měl? 
Má se předně v netopeném stavení zdržovati, a kdyby něco odmrznutého měl, tak 
skrze tření sněhem, aneb studenou vodou nové živobytí do odmrznutého dílu dáti 
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musí.
85. A když pak do teplé světnice vstoupí, smí hned k teplé peci se blížiti? 
Nesmí.
86. Co patří k všeobecnému zdraví v kasárnách a v kvartýřech? 
Čistota obvzláštně.
87. V čem pozustává čistota v kasárnách, aneb kvartýřech? 
Aby každodenně prach a pavučiny vymetané byly; k tomu konci musejí lůžka 
častěji od stěn odstavené býti, štrozoky19 každodenně obracené, plachty a deky 
častěji vyvětřené a vyklopané, stoly a lavice nejméně jednouc v týdni myté býti.
88. Mají-li světnice častěji vykouřené a občerstvené býti? 
Mají, s jalovcem, aneb s octovou párou. 
89. Na který způsob shnilé pověří z světnice oddálené býti má? 
Skrze otvírání dveř a oken, jak v letě tak v zimě, přes nějaký čas.
90. Jest dovoleno v světnicích práti, aneb mokré pradlo věšeti? 
Jedno ani druhé trpěti se nesmí.
91. Čeho se musí voják z jídel varovati? 
Od nezralého ovoce, smradlavého masa, zelklých ryb, nevypečeného, aneb teplého 
chleba &c.
92. Smí se v měděných nádobách vařiti, když pocínované nejsou? 
Nesmí.
93. Jest doveleno octovati kyselost, aneb nasolené věci v pocínovaných nádobách 
schovávati? 
Není.
94. Má se voják s druhým smíšeti, který nějakou nakažlivou nemoc, aneb prašinu 
má? 
Nemá.
95. Co jest v té případnosti k činění? 
Takový musí odloučen býti. 
96. A když okolostojičnosti odloučení nedovolují, co jest dělati? 
Druzí musejí s takovým se vší opatrností zacházeti, aby nakaženi nebyli.
97. Co jest voják povinen činiti, když onemocní? 
Nemoc jeho hnedky oznámiti má.
98. Smí nějakou nemoc s bázlivostí před špitálem tajiti? 
Nesmí.
99. Proč nesmí? 
Aby nemoc hned při její povstání hojená býti mohla.
100. Co má on, tejkajíce se špitála, rozvážiti? 
Že špitál to místo jest, které starostlivost Mocnářová k jeho uzdravení ustanovila, a 
s potřebnými lékařemi, lékařstvím, potravou, i také s možnou pohodlností a opatr-
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ností zaopatřeno jest.
101. Kdyby mu v špitále něco scházelo, jak se zachovává? 
Má při denní dohlížce aneb vizityrování dostatečnou příležitost, stížnost svou 
přednésti. 
102. Jest voják povinen starost míti, aby jeho mundur, zbraň, a municie v nejlepším 
stavě zachovávan byl? 
Jest.
103. Smí z toho něco ztratiti, zastaviti, a nebo prodati? 
Nesmí; nýbrž musí všecko tím způsobem v pořádku držeti, aby v každé hodině a v 
okamžení ve dne i v noci takovou potřebovati, a vyrukovati mohl.
104. Co jest povinen činiti, když na jeho mondůře něco rozpárané aneb roztrhané 
jest, anebo něco zašpiněné má? 
Roztrhané aneb rozpárané musí sám spraviti, a špínu vyčistiti.
105. Jak má býti voják vůbec oblečený? 
Vždycky čistý, a podle předpisu.
106. Smí mundůr s ostrým kartáčem česati? 
Nesmí.
107. Jak jest při tomto se zachovávati? 
Oné kusy, které za potřebu mají, musejí s otrubamy a křídou čistěné býti.
108. Jak má voják jeho střevíce v dobrém stavě držeti?  
Musí je denně měniti, čistě držeti, a častěji s neslanou mastí mazati, nikdy ale s 
takovým materiálem, který kůži tvrdí, že se láme a kazí.
109. Jak má voják železné věci v čistotě držeti? 
Tyto musejí vždycky od rezu svobodné, a s mělným hameršlakem20 pucované býti.
110. Jak se s mosazem zacházeti má? 
Takový se s tryplem pucuje.
111. S čím se kotly a kastroly čistějí? 
S popelem.
112. Smí se Patria vnitř s hameršlakem tříti? 
Nesmí; nýbrž někdy s pimzenšteinem třená, a obnovená býti má.
113. Má ostatně Gewehr vnitř a z venku, a obvzláštně cindloch21 vždycky čistý, a 
od rezu svobodný býti? 
Má.
114. Má se lauf22 také po dýlce pucovati? 
Má.
115. Jest dovoleno lauf s ladštokem palirovati?  
Není dovoleno, poněvadž to tůze škodlivé jest.
116. Aby zámek od gewehru v jeho dílech chodící, a od rezu svobodný držán byl, 
jak se s ním zacházeti má? 
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Musí častěji s olejem (Baumölem) obvlahován býti, též také všecky šroubky v kvin-
tách, i také šaft23.
117. Co se činí, když olej vthál? 
Všecko se pak zase čistě otře.
118. Smí šaft škrábán, aneb v kroužek řezán býti, aby gewehr rezonance dával? 
Nesmí.
119. Smí voják gewehr sám pro sebe rozložiti, aneb švancšroub výjmouti? 
Nesmí; toto se musí před očima představených státi.
120. Smí se voják při pucování na lauf posaditi, aneb kvaltem jemu uškoditi? 
Nesmí.
121. Smějí se šroubky přeměniti? 
Nikdy.
122. Má býti zadní zámkový šroubek silně přitáhnutý? 
Nemá. 
123. Proč ne? 
Aby se kohoutka netejkal.
124. Jaká škoda z toho povstává? 
Kohoutek bylby povolný aneb kejvající, a stratilby svou prutkost v odbijání.
125. Jak široký má křemen býti? 
Ne širší, jak batria jest.
126. S čím má býti křemen okutý, a jak daleko? 
S olovem, a sice tak daleko, jak daleko v kohoutku drží.
127. Když jest křemen přišroubovaný, smí se batrie tejkati? 
Nesmí.
128. Když se gewehr spouští, jak a kam má křemen přijíti? 
Do polovice batrie neb panvice.
129. A proč? 
Aby oheň shromážděně na cindkraut padl.
130. Co má voják, po každé potřebě gewehru, a ním dělati? 
Má ho s suknem čistě utříti, a chybující hned oznámiti. 
131. Jest voják povinen vždycky některé dobře vkuté křemeně při sobě míti, i také 
šparak24 a kugelcíher25? 
Jest.
132. Když pokažené patrony se předělávati mají, jak se to státi má? 
Podle míry s tenkým a tvrdým papírem, tak jak předtím byly.
133. Jest voják povinen, o vlastnostech, pozustavajících dílech jeho zbraně a rystun-
ku26, o jejich rozložení, skládání, o směření a moci každého dílu, uplnou vědomost 
míti? 
Jest.
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134. Má voják ve všech možných příležitostech, když k lepšímu služby jest, volným 
se ukazovati, kdyby mu taky příčiny poručení směřující neznámé byly? 
Ovšem, volně a poslušně.
135. Jest tedy potřebně, aby on svůj předpis a zachovávání věděl, a rozuměl? 
Jest.
136. Když voják do Ferheru,27 Kriegs aneb Standrecht28 komandyrován jest, jak se 
vynajíti má? 
V ustanoveném čase, a dokonale oblečený, aneb adjustyrovaný. 
137. Jak se tam má chovati? 
Musí všecko z skrovnou pozorlivostí slyšeti.
138. Proč? 
Aby každý omyl, nesrozumění s čistou pravdou dáti mohl.
139. S čím má u Kriegsrechtu zaopatřen býti? 
S pečetí.
140. Co představuje voják u Kriegsrechtu? 
Spravedlivého a tajného spolusoudce, který všecko dobře slyšeti a rozuměti musí.
141. Skrze co potvrzuje, že spravedlivým tajným spolusoudcem býti chce? 
Skrze přísahu, kterou napřed složiti musí.
142. Kdyby nad připadajícími věcmi více vyjadření potřeboval, k komu se obrátí? 
K Prezesovi (*Prezes neb předsedící jest nejvyšší O�cír při vojenském právu; ty ostat-
ní se přísedící neb spolusoudcove nazývají, na latinsky Assesores), a sice s uctivostí a 
zdvořilostí, který jemu vyjádření skrze Auditora29 dáti nechá.
143. Co se stává v Kriegsrechtu, když všecko přednešeno jest? 
Všechny přísedící odstoupnou.
144. Proč? 
Aby přednešený ortel podle vyzdvížených důkazů a vypovědí, všech okolostojičnos-
tí s právem srovnávati, a s svým kamarádem tejkající se provinění rozvážiti mohl.
145. Jest povinnost, Prezesovi a Auditorovi jeho myšlení s rozuměnitedlnými, a 
žádným způsobem dvojnásobnými slovmi přednésti, je podepsati, a pečeť při-
tisknouti? 
Jest.
146. Smí se skrze (Partheiligkeit) – to jest: na straně areštantové býti – zatvrzelos-
tí, aneb nezralou lítostí se podvésti nechati, proti jeho lepší vědomosti a svědomí 
votum neb hlas dáti? 
Nesmí.
147. Kdyby pak s svým kamarádem, s kterým jeden hlas má, nad Ano – aneb Ne – 
srovnávati se nemohl, s čím musí spokojen býti? 
Že votum neb hlas staršího kamaráda se příjme. 
148. Kdyby pak od ortela Auditorového obadva odstoupiti důležité příčiny měli, co 
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činějí? 
Musejí k jejich hlasu také jejich příčiny přiložiti.
149. Kdyby ale jejich hlas tůze proti právu byl, a Prezes s Auditorem skrze opakující 
vyjádření a naučení votyrující přesvědčiti by nemohl, co následuje? 
Votum se, jak dáno jest, s předloženými příčinami napíše.
150. K čemu se spolusoudce skrze složenou přísahu více zavazuje? 
K tajnosti, až k publicirování ortele.
151. Odstoupne-li se při Štandrechtu? 
Ne.
152. Co se stane, když provinění delikventovo, a ty nad tím předepsané zřízení a 
článkové předčtené jsou? 
Auditor udělí votum informativum30 
Prezesovi tajně. 
153. Co následuje, když Prezes svědomitým přesvědčením své předsevzetí vzal? 
On udělí jeho myšlení v tajnosti svému nejbližšímu spolusoudcovi, ten pak druhé-
mu, a tak dále až k Auditorovi.
154. Co Auditor na to činí? 
Ten toto myšlení Prezesovi nazpátek oddá.
155. Proč? 
Aby zvěděl, jestli votum, jak patří, obešlo.
156. Co Prezes na to řekne? 
Kdo mého myšlení jest, nechť stranovou zbraň (Seitengewehr)31 táhne.
157. Co činějí spolusoudcové, když jejich myšlení s Prezesovým se srovnává? 
O�cíři a podo�cíři dobydou stranovou zbraň, gefrajtři32 a sprostý táhnou pajnet33.
158. Když ale jeden neb druhý spolusoudce toho myšlení není, co činí? 
Takový netáhne stranovou zbraň.
159. Co má voják dělati, když ho trefí na Brief-ordonanc34 jeho kamaráda oblezova-
ti35?  
Má všecky rozkazy, zachovávání, a vyřízení sobě odevzdati nechat.
160. Smí na Rittě36 při odnášení služebných psaní někde svévolně se zadržeti, aneb 
se opozditi? 
Nesmí, pod nejostřejším trestem.
161. Jest povinen tyto papíry od mokra chrániti? 
Jest.
162. Smí něco stratiti? 
Nesmí, pod nejostřejším trestem.
163. Jak má to učiniti, aby nic nestratil, aneb aby mu nic nezmoklo? 
Má spisy v čistej tanystře37 aneb v patrontaši38 schované nésti.
164. Smí se meškat, spisy odevzdati? 
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Nesmí, pod velkým trestem.
165. Když sprostý místo Gefrajtrové na ordonanci zastává, co jeho povinnost jest? 
Jeho lidi v střízlivosti a v pořádku držeti, a k jejich povinnosti je vzbuzovati.
166. Jest každý voják povinen, takovému místo zastávajícímu poslušnost prokazo-
vati? 
Jest. 
167. Proč? 
Poněvadž gruntovní vojenská regula jest, že v službě každý mladší staršímu, tak 
jako představenému, poddaný býti musí.
168. U té příležitosti, kde zapotřebí jest, mladšího staršímu předsaditi, co jest oné-
mu dlužen? 
Nejskrovnějši poslušenství.
169. Proč? 
Poněvadž taková poslušnost ne jeho osobě, nýbrž službě se prokazuje.
170. Kde vojsko v osadech leží, která jest povinnost nižšího, když vyšší tam přichá-
zí? 
Musí se k takovému bez prodlení udati, a se jemu představiti.
171. Co jest každý voják povinen činiti, který do osady přijde, kde vojsko leží, a se 
tam přes 24 hodin zdržuje? 
Musí se na patřící způsob u vyššího hlásiti.
172. Když Komendant od osady něco věřícího od něho žádá, co činí? 
Tak jemu bez odporu spísebně se prokáže.
173. Když vojáka na vartu trefí, zač tu jemu svěřenou vartu držeti má?  
Za svatost; a má se za oko a ochranu naší vlasti držeti.
174. Co musí obvzláštně věděti, a sobě pevně k srdci vzíti? 
Že na jednom šildvachu častěji jistota celé Armády, Koru39, Troppi40, aneb osazení 
záleží.
175. Smí šildvach bez oblezování, svůj post neb místo opustiti? 
Nesmí, pod nejostřejším trestem.
176. Kdyby šildvach oblezovati zapomenut byl, aneb kdyby ho nemoc připadla, jak 
se má zachovávati? 
Volá nebo zrovna na vartu, nebo na nejbližšího šildvacha, který to jeho postu ohlá-
sí.
177. Jest dovoleno na vartě spáti, nebo se opíti? 
Není, pod nejostřejším trestem.
178. Smí se na šildvachu tabák kouřiti, jisti, neb píti? 
Nesmí, musí předně oblezován býti.
179. Smí šildvach trpěti, aby k němu někdo blízko přistoupit? 
Nesmí. 
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180. Jest jemu dovoleno, od kohokolvěk, jen to nejmenší za dar přijati? 
Není.
181. Co jest v tom pádu činiti? 
Šildvach má dávajícímu oznámiti, aby ten dar na zem položil; a smí takový teprv 
po oblezování k sobě vzíti.
182. Smí se šildvach s někým do rozprávky dáti? 
Nesmí.
183. Jak se zachovává v té případnosti? 
Všecko na vartu odkáže.
184. Jak se proti představeným zachovává? 
Takovým v krátce, a v zdvořilosti odpoví.
185. Smí Šildvach svůj Gewehr odložiti? 
Nesmí.
186. Jest dovoleno, aby svůj Gewehr svojemu Obrštovi41, neb komukolvěk dal? 
Není, pod největším trestem.
187. Může se od někoho bez Gewehru oblezovati nechat? 
Nemůže. 
188. Smí bez nabití, a bez Municie na svůj post táhnouti, aneb propr na Gewehru 
nechati? 
Nesmí, krom kdyby něco jinšího rozkázano bylo.
189. Od koho má šildvach rozkazy přijímati? 
Od žádného jiného, jen od varty komendanta.
190. Smí šildvach bez Ausführa42 oblezován býti? 
Nesmí.
191. Kdyžby ale Gefrajter sám od varty komendant byl, jak se zachovává? 
Musí svěřeného sprostého zaváděti nechat.
192. Jak odevzdání postu se státi má? 
Velmi bedlivě, se všemi rozkazmi a napomenutím.
193. Smí se odevzdání při oblezování hlasitě státi? 
Jen tak hlasitě, aby Ausführer a šildvach slyšel.
194. Jak se mají při odevzdání hlavy držeti? 
Zrovna, a se k sobě nezhylovati. 
195. Jak se šildvach zachovává, když se oblezung blíží? 
Musí se na to místo postaviti, na které zaveden byl, a Gewehr přitáhnouti.
196. Kdy smí nový šildvach, v tom jemu vyměřeném okrlšku se procházeti? 
Když se oblezunk na devět kroku oddálil.
197. Jest regula vyměřený okrlšek zachovávati, v kterém se šildvach procházeti má? 
Jest.
198. Smí přes vyměřený okrlšek vycházeti? 
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Nesmí.
199. Jak se šildvach v kostele na postu zachovává? 
Stojí s Gewehrem beim Fuß.43

200. Klekne k modlení, když kostelní ceremonie to s sebou přinášejí? 
Klekne.
201. Co šildvach činí, když Trupy, Procesia, velebná Svátost, aneb nějaký vyšší 
mimo jde? 
Má se na své místo udati, kde zaveden jest, a musí tam patřící čest dělati. 
202. Co se zde obvzláště pozoruje? 
Aby šildvach při pasirování Trupy, velebnej Svátosti, aneb Vyššímu, kterému patří, 
prezentyroval.
203. Jak se zachovávají šildvachové, kteří bez Gewehru stojejí? 
Udají se s statečností na to místo, kde zavedeni jsou.
204. Kdyby ale šildvach před Gewehrem stál, jak se zachovává? 
Před velebnou Svátosti, před Prozesí, před Vojskem, a před každým vyšším od Sta-
abso�círů zhůru, volá s tím slovem: Gewehr heraus!44 do Gewehru!
205. Když Vyšší kejvá, aneb s žádným kordem, neb šablou zaopatřen není, co jest 
šildvach v tom pádu povinen činiti? 
Do Gewehru nevolá.
206. Co ale předce šildvach povinen jest činiti, když vyšší od Staabského o�círa 
zhůru kejvá, a s kordem neb šablou zaopatřen jest? 
Takovému prezentýruje. 
207. Kdyby ale vyšší, kterému prezentyrování patří, žádnou stranovou zbraň neměl? 
Tak Gewehr na tom místě, kde zaveden jest, přitáhne.
208. Jak dlouho má ctiproukazování trvati? 
Jenom ve dne, a sice od Tagwachu až k Retretu45 neb cappenštreich46.
209. Jsou šildvachové povinni před nepřítelem někomu čest proukazovati? 
Nejsou a nesmějí.
210. Nač před nepřítelem pozornost vynaložiti mají? 
Z kterej příčiny šildvach vystaven jest; na nepřítele a jeho jednání obvzláštně pozor-
livý býti.
211. Jest šildvachům dovoleno, jinší Front, jak ten proti nepřítelovi, ukazovati? 
Žádným způsobem; nýbrž mají Front tam podržeti, kde jejich vystavení a pozoro-
vání potřebné jest.
212. Když prší, aneb špatný čas jest, jest dovoleno, aby šildvach pod k tomu konci 
ustanovenou střechu, neb do boudky (Šilderhaus) vstoupil? 
Jest. 
213. Co ale při tom k pozorování má? 
Má svou pozornost duplovaně vynaložiti.
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214. Jak se má v tom pádu zachovávati, když vyšší mimo jde? 
Má s přikrytým (verdekt) Gewehrem vystoupiti.
215. Kde dva šildvachové stojejí, jak se jeden proti druhému chovati má? 
Musí se jeden podle druhého říditi (richten) a spolem nerozprávěti.
216. Co mají, když sem a tam chodějí, k pozorování? 
Mají se tak zachovávati, aby jejich pozornosti nic neprošlo.
217. Smí šildvach v jejich okrlšku nečistotu, křik, šromot, vaděnice, bitky, střílení 
neb blenklování47, hořící fajky, oheň, aneb nezaopatřené světlo trpěti? 
Nesmí.
218. Kde se nejméně blenklování neb střelba, tabák kouření, oheň, aneb nezao-
patřené světlo trpěti smí? 
Na mostech, u sena, slámy, kanonu, dříví, magacínu48 a municie. 
219. Smí šildvach obvzláštně svevolné poškození trpěti? 
Nesmí.
220. Co v tom pádu činiti má, když jeho odkázání nic platné není, a když nějaký 
zběh aneb něco jiného podezřelého se by ukazovalo? 
Samotný lidí má aretyrovati49, aneb podle okolostojičností na vartu volati.
221. Smí Šnarpost50 někoho k Fahnam51, neb k tomu jemu svěřenému zboží, aneb k 
Gewehrum připustiti? 
Nesmí.
222. Ani lidí od varty52?  
I ty ne.
223. Není žádná případnost, která žádá, aby lidí od varty se připustili? 
Jest, když jich služba k tomu volá.
224. Na co šildvachové, kteří před celtem, neb světnicí, aneb před domem stojejí, 
pozorovati mají? 
Na vcházející a vycházející.
225. Kdy jest potřeba, svou pozornost zduplovati? 
Když onen přítomný neb doma není, skrze toho varta vystavená jest. 
226. Má šildvach právo, vcházející a vycházející o jejich činění neb pohledávání se 
tázati? 
Má.
227. Kdyby šildvach gruntovní podezřelost proti vcházejícím neb vycházejícím měl, 
co má činiti? 
Podezřelého má zastaviti, a při oblezování ohlásiti.
228. Když oheň, aneb jiná důležitá případnost se přihodí, co šildvach činí, kdyby 
skrze vzdálení varty na ní volati nemohl? 
V tej případnosti má do hůry vystřeliti, a podle okolostojičností třikrát oheň dáti.
229. Když šildvach v prachovně (Pulver-Magacin) pozoruje, že se nějaký prach 
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rozsejpá, neb jiné nebezpečenství k obávání by bylo, co činiti má? 
Má to hned ohlásiti.
230. Mají šildvachové, kteří na valoch stojejí, dopouštěti, aby někdo přes hradby 
(Gegitter) neb palisády přelézal? 
Nikdy.
231. Když šildvachové podezřelých lidí na valoch natrefují, obvzláštně takových, 
keříby šance (Werke) znamenati chtěli, co mají činiti? 
Takových zadržeti, a na vartu volati.
232. Na co mají v nočním času obvzláštně pozorlivi býti? 
Na příkopy (Graben) a kryté cesty (bedekten Weeg).
233. Jak se tam zachovávati mají? 
Na všecko volati, a zadržeti.
234. A jak se zachovává, když žádná odpověď nenásleduje, obvzláštně před nepříte-
lem? 
Bez všeho na to oheň dáti.
235. Když šildvach v noci někoho na blížce cítí, jak volá? 
Halt wer da! 53 Vezme Gewehr před sebe, aby k natáhnutí hotov byl.
236. Jak se dále zachovává po tém slovu: Halt wer da? 
Ptá se ho o jeho stav a činění, a zachovává se s největší opatrností, obvzláštně před 
nepřítelem.
237. Když šildvach podezřelost nachází, co dělá?  
Aretyruje zastaveného, a volá na vartu, aneb ho zadrží u sebe, až oblezován jest, aby 
ho pak odevzdati mohl.
238. Když ale šildvach odpověd neobdrží, co dělá? 
Jde s natáhnutým kohoutkem proti takovému, napomíná ho, že když odpověď 
následovati nebude, takového zaretyruje, a kdyby utécti chtěl, že po něm střelí.
239. Když zastavený žádanou odpověď dá, co dělá? 
Tak k němu volá: Passirt,54 a nechá ho svou cestou jíti.
240. Dá-li pak zastavený znak, že hluchý, němý, bez rozumu, aneb blázen jest, nebo 
kdyby snad se špásovati chtěl, co pak činiti povinen jest? 
Takového zaretyrovati, a jak skoro možně jest, svej vartě odevzdati.
241. Kdyby pak se zastavený šildvachovi zprotivil, neb utěkal, skrze co největší 
podezřelost obvzláštně před nepřítelem na sebe táhne? 
V tej případnosti bez rozmyšlení oheň na takového dá. 
242. Když se na zavolání Halt wer da! Vizitírující O�cír neb Rond55 ohlásí, co má 
šildvach činiti? 
Volá Gewehr heraus!56

243. Kdyby pak Patrul byla? 
Tak volá: Untero�cír neb Gefrajter heraus!
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244. Když ale vzdálení od Untero�círského postu volání do Gewehru nemožné 
činí? Co dělá šildvach? 
Zachovává se jak proti každému samotnému zastavenému.
245. Když šildvach skrze odpověď ujištěn jest, co činí? 
Volá: Rond neb Patrůl vorbei!
246. Když sprostý za Anmeldra57 jíti má, jak se zachovává v šiřím? 
S šulderovaným Gewehrem58 jde.
247. Když Anmelder spisebné Raporty při sobě má, kam jich dáti má? 
Pod řemen od Patrontašu, které jemu od toho, komu melduje, odebrané budou.
248. Co jest v obouch případnostech k činění, když meldung59 odložil, aneb se mu 
odebral?  
Prezentýruje; očekává v tom štelunku poručení vyššího, vezme pak šuldert, a udělá 
wendung60 kam ho jeho cesta vede, a odejde.
249. Jak se Anmelder zachovává, když v celtě, v světnici, aneb kdekolvěk, kde se 
meldung ne pod šiřím, dělá? 
Vstoupne s Gewehrem in die Balance61, a beim Fuß62 majícím Gewehrem na místě 
melduje.
250. Když jest meldung skončený, co činí Anmelder? 
Vezme Gewehr do Balance bez ctiprokazování, udělá halb rechts, halb links, aneb 
rechts um,63 s tím pozorováním, že se rukou na patrontasch nesáhne.
251. Když sprostý Untero�círovi melduje, jak se zachovává? 
Melduje s šulderovaným Gewehrem beim Fuß, ústně neb spísebně, a neprezentýru-
je.
252. Komu patří při Anmeldování prezentyrování? 
Samotně O�círům. 
253. Kdy Anmelder neprezentýruje? 
Když O�cír, kterému se melduje, bez Seitengewehru jest.
254. V kterej případnosti mají šildvachové, Vedety64 a Patrůle, i také Komando a 
Posty větší pozornost a opatrnost míti, jak v Garnizoně? 
Před nepřítelem.
255. Když na Forpost65 duplovaný šildvachové neb Vedety vystavený jsou, jak se 
mají zachovávati, když se stříleti (blenkeln) začíná? 
Nesmějí nikdy oba dva najednou střeliti, nýbrž jak jeden má nabitý, tak ten který 
přichystán jest, střílí.
256. Proč? 
Aby jeden druhého chránil.
257. Proukazujou se na Forpostech uctivosti? 
Žádnému.
258. Smí na Forpostech šildvach v špatném povětří se někam pod střechu aneb 
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jinam skrýti? 
Žádným způsobem, pod největším trestem. 
259. Proč? 
Poněvadž by zaměstknáván byl, všecko skrovně prohlédnouti, slyšeti, a pozorovati.
260. Kdy začínají ty šildvachové, kterým rozkázáno jest, volati, a jak dlouho volají? 
Od Retretu až do Tagwachu66.
261. Jak volají? 
Wer da Patrůl vorbei!
262. Jak často se volá? 
Každou čtvrt hodiny.
263. Mají šildvachové na Valoch taky volati? 
Mají.
264. Jak takové volání následuje? 
Po pořádku, od prvního až k poslednímu šildvachovi, jeden za druhým.
265. Co má nejbližší šildvach dělati, u kterého se to volání opouští? 
Toto má hned skrze ostatní šildvachy až k vartě ohlásiti.
266. Proč? 
Aby se příčina pohledávati mohla.
267. Jsou rozprávky neb domluvy s nepřítelem dovolené? 
Nejsou. 
268. Kdyby nepřátelští Parlamentéři67 přišli, co se s nimi v jistej zdálce státi má? 
Takový zadrženi býti musejí, a na Untero�círský Post se volati musí. 
269. Kdyby vzdálenost veliká byla, co jest dělati, kde dva Vedety stojejí? 
Jeden z nich musí s ohlášením k hlavnímu Postu odjíti.
270. Kdeby ale jeden šildvach aneb Vedet stál, jak se zachovává? 
Volá na nejbližšího šildvacha aneb Vedetu, aby zatím jeho Post zaopatřil.
271. Co dělá šildvach aneb Vedet, který na ten způsob svůj Post zanechá? 
On přivede Parlamentéra tak daleko, a v takovej vzdálenosti, kde na Untero�círský 
Post se dovolati může.
272. Co se stane, když varta Parlamentéra příjme? 
Potom se zase hned na svůj Post postaví. 
273. Kdyby ale žádný šildvach aneb Vedet na blížce nebyl, jak se má zachovávati? 
V tej příležitosti svůj Post opustiti nesmí, nýbrž šildvach neb Vedet Parlamentéra až 
k oblezování zadrží, kdyby to spíše možné nebylo, jejímu Untero�círskému Postu 
znát dáti.
274. S kolik osob smí tovaryštvo Parlamentérovo býti? 
Na nejvíce z třech osob, a sice: Parlamentér, Trompeter68 neb Tambor,69 a ještě 
jedna osoba.
275. Kdyby jich více přišlo, co jest dělati? 
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Takový musejí nazpátek odkázáni býti.
276. Jaká opatrnost jest potřebná, když nepřátelští Dezertéři přicházejí? 
Když takový na koněch jdou, musejí slézti, a jejich zbraň složiti; Pěšák (Infanterist) 
ale jenom svou zbraň odloží.
277. Jsou šildvachové neb Vetety povinni, když něco nepřátelského pozorují, sto 
hned oznámiti? 
Jsou, bez prodlení. 
278. Kdyby ale na šildvacha aneb Vedetu znenadání nepřítel přišel, co má dělati? 
Má se pod ustavičným šromotem a střelbou na zad táhnouti.
279. Mají se šildvachové neb Vedety zrovna k jejich Postům na zad táhnouti. 
Nikoli; nýbrž, když možné jest, stranou.
280. Proč? 
Aby Post aneb Piket času více měl, se přichystati.
281. Když voják na Sauvgardě70 komandyrován jest, v čem se má dobře přítomným 
držeti? 
On myslet musí, že k ochraně tému, jemu svěřenému Postu, vystaven jest. 
282. Jaké chování se po něm žádá proti obyvatelům na Souvegardě? 
Líbezné, služebné, nad neštěstím díl majícím.
283. Proč? 
Aby sobě důvěrnost zejskal, že před vším kvaltováním chráněni jsou. 
284. Smí sobě Souvegard jen to nejmenší dovoliti, coby proti jeho povinnosti aneb 
pořádku změřovalo? 
Nesmí.
285. Kdyby Souvegard rozkaz měl, svůj post před příchodem nepřítele neopouštěti, 
co činí? 
Tak musí až k příchodu nepřítele obvzláštně pilnost vynaložiti, jeho povinnosti s 
stálostí vyplniti, nepřítele s opatrností očekávati, a ho s vojenskou statečností příj-
mouti.
286. Jak se zachovává představený od Souvegardy, kdyby také jen sprostý byl? 
Jde přicházejícímu Avantgard71 komendantovi od nepřítele naproti.
287. Co u něho dělá? 
Ohlásí jemu příčinu jeho vystavení, odevzdá list ujištění (Sicherheitsbrief ) a vyprosí 
sobě jisté vyprovození k svému vojsku.
288. Má se Souvegard, co nejspíš možné jest, k svému vojsku navrátiti? 
Má.
289. Jest někomu dovoleno, na maršu aneb komando bez dovolení se oddalovati? 
Není. 
290. A když dovolení obdrží, jak se zachovávati má? 
Gewehr svému vedlejšímu kamarádovi odevzdá.



162

291. Když v nočním času na blížce nepřítela se maršíruje, nebo se reterýruje, smí 
někdo spáti? 
Nesmí.
292. Co jest povinen činiti? 
Musí všecko vynaložiti, aby nedřímal.
293. Jest v takových příležitostech dovoleno tabák kouřiti, aneb oheň křesati? 
Není, když se dovolení k tomu neudělí.
294. Když voják do nepřátelské příležitost přijde, nač sobě má obvzláštně spome-
nouti? 
Na jeho čest, na jeho povolání, aby jakožto dokonalý bojovník svou povinnost 
vykonával?
295. Co zde musí z vší jeho síly činiti? 
Aby nepřítela na srdnatosti převyšoval, jej ubil a přemohl, a vůbec svou povinnost 
konal.
296. Jest lehko plezirovaný povinen, po zavázání rány, hned zas do svého glidu72 
jíti? 
Jest. 
297. Smí voják pod jakou jinší příčinou, krom při obdrženej plezůře73, svévolně se z 
bitky oddáliti? 
Nesmí, pod ztraceném živobytí.
298. Co musí rozvážiti? 
Musí sobě přítomně držeti, že takový bázlivý a zaopovrželý člověk, nechť z nedo-
volenej příčiny, aneb aby pajtův nabyl, se oddálil, na místě od svých představených 
poražen, anebo probodnut býti má.
299. Co má k očekávání, který lekavé a bázlivé řeči slyšet nechá, aneb se komandě 
zprotiví? 
Takový na místě od svých představených probodnut býti má.
300. Na co jest voják povinen před nepřítelem svou plnou pozornost vynaložiti? 
Na komando a rozkazy svých představených.
301. Jak má takové vyplniti? 
Čerstvo, bez rozmejšlení, a na nejskrovnějši.
302. Jest jemu dovoleno, při šlisovaném bojování74 od svého Nebenmann a For-
mann75 se rozloučiti? 
Není. 
303. Proč? 
Poněvadž jen spojená síla jak v malém, tak v velkém, k vítězství vede.
304. Jak se zachovává, když v největší zmišenej, neb rukovej bitce se nachází? 
V tej případnosti patří ucho na komando, na rozkaz O�círuv, a na znamení bubna.
305. Smí rozkazy rozmejšleti, které obdrží? 
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Nesmí, musí hnedky poslechnouti.
306. Smí skrze přenáhlení, a skrze nerozváženou dychtivost se přemocti nechat; 
které jednání jeho kamarády do nebezpečenství uvádí? 
Nesmí.
307. Proč? 
Aby ne z nenadání prutko přichodící nepřítelské nápomocní vojsko jich jednoho po 
druhým bez svazku nepřemohlo.
308. Co musí voják mimo důvěrnosti k svým O�círům proukazovati? 
Jim se ve všech příležitostech přičiniti.
309. Musí jemu zachování jeho představených drahé býti, a k srdci jíti? 
Musí. 
310. Jest povinen jich chrániti a obraňovati? 
Jest.
311. Z kterej příčiny? 
Aby jim možnost ulehčená byla, nepřátelské předsevzetí rozvážiti, a jejich vojsko 
hnouti, a říditi.
312. Nechá se jen nějaká příležitost mysliti, v kterej poddanýmu dovoleno jest, 
svého představeného opustiti? 
Ne; této případnosti není.
313. Proč ne? 
Poněvadž chvála celej Trupy, skrze takové jednání, k ohavnej hanebnosti přivádí.
314. Nečasto se stává, že nebo skrze vlastní vinnu, nebo skrze jakýkolvěk nepřívěti-
vý případ, taky nejlepší Trupa do nepořádku přichází, jak se jest v takovej obvzlášt-
ní případnosti zachovati? 
Právě toto jest to okamžení, kde udatnému, stálému Abtheilunku76 příležitost k 
vyznamenání kejvá, když v takovej rozsouditedlnej chvíli srdnatost nestratí, aneb se 
od zmatání zmámiti nedá. 
315. Co jest takový Abtheilung povinen činiti? 
S pořádkem a stálostí napřed jíti.
316. Proč?  
Aby toho s dychtivostí následujícího nepřítele, který na to nemyslí, skrze náhlé 
atakyrování přemohl.
317. Co za cíl se skrze to dosáhne? 
Ty v nepořádku pozustávající Trupy dosáhnou skrze to čas k shromáždění, obdržu-
jou to ztracené zasejc, a zasluhujou sobě obvzláštní pochvalu.
318. Když trupa z nenadání do nepořádku uvedená bývá, co každý činiti má? 
Se na Fergatterung77 v okamžení shromážditi (ralliren).
319. Má voják to samo při Avand- neb Ariergardě78, neb �ankyrování79 dělati? 
Má bez meškání pod nejtěžším trestem, danému znamení uposlechnouti.
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320. Smí se s zajatým zle zacházeti? 
Nesmí.
321. Proč ne? 
Poněvadž to hanebně a nelidsky jest, na nebránějícím sobě svou zlost ochladiti. 
322. Když voják do zajetí se dostane, nač sobě vzpomenouti má? 
Na složenou přísahu, která ho zavazuje svému Mocnářovi věrným zůstati.
323. Smí něco zraditi, co k sobě jest, aneb se k lepšímu nepřítelovému potřebovat 
nechati, anebo cizí služby přijímati? 
Nesmí.
324. Na co se může takový uspolehnouti? 
Že, jak skoro možné bude, o jeho potřeby (Verp�egung), mundůr a ranzionyrování 
se starati bude.
325. Co jest posledně všeobecní Regula v takových případnostech, kde představený 
z kterejkolvěk šarže se nedostává? 
Že jeho místo skrze toho, který po něm v rangu neb šarži přijde, obsazené býti má.
326. A kdyby sprostý byl, má se to též státi? 
Má, když před tím jinší ustanoven není, to aneb jiné místo doladiti. 

§. 2. Pro Gefrajtra 
1. Otázka. Kdo jest první představený sprostého? 
Odpověd. Gefrajter.
2. V čem pozustává jeho povinnost v cuku80, neb kaprálšaftu81? 
V držení pořádku.
3. Jest povinen kaprálovi ve všem k ruce býti? 
Jest.
4. Jest jeho věc, kaprálové místo a službu zastávati, když onen přítomný není? 
Jest, s vší pilností.
5. Aby službu kaprálovou zastávati mohl, co především věděti musí? 
Předevšem povinnosti sprostého, pak kaprála. 
6. Který jest nejjistější prostředek, poddaného k nejskrovnějšimu vyplnění jeho 
povinností přiváděti? 
Příklad, svůj předpis a svou povinnost na nejskrovnějši vyplňovati, které s svým 
poddaným společně má.
7. Které vlastnosti má Gefrajter míti? 
Obvzláštně dobré, a nehanitedlné zachovávání, šikovnost v čtení a psaní, a dokona-
lou vědomost všech služebných povinností.
8. Co Gefrajtra obvzláštně vyznačívá? 
Umělost šikovného učitele (Abrichter) v exercírce.
9. Když takové vlastnosti má, co má k očekávání? 
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Povýšení.
10. Jak daleko se zachovávání sprostého, též Gefrajtra tejkají? 
Podle okolostojičností, jak daleko tyto jeho povinnosti obsahují.
11. Jsou též všecky vyšší šarže zavázany, zachovávání, které sprostému předepsané 
jsou, držeti? 
Jsou, jak daleko se jich tejkají.
12. Co musí každý představený věděti? 
Povinnosti jeho poddaných. 
13. Proč? 
Aby ten díl, který se ho tejká, ne jen sám vyplniti mohl, nýbrž taky jeho poddaný k 
vyplnění jejich povinností přidržovati v stavu byl.
14. Jak jmenuje Gefrajtr sprostého? 
Vy.
15. Jak sprostý Gefrajtra jmenuje? 
On.
16. Jak Gefrajtr každého vyššího jmenuje? 
Oni, s předsazením toho slova: Pane, a jeho karaktéru.
17. Jak se má Gefrajtr zachovávati, když na Ordonanc82 se vystaví? 
Jak sprostý, který na takovém místě za Gefrajtra stojí.
18. Smí Gefrajtr z těch menážních peněz, které v rukouch má, něco k svému užitku 
udati? 
Nesmí, pod těžkým trestem.
19. V čem pozustává – tejkajíce se jeho hospodářství – jeho obvzláštní povinnost? 
Aby všecko k lepšímu menáži vynaložil. 
20. Na co má obvzláštně pozorlivý býti, tejkajíce se jídla? 
Aby každodenně maso a cugemis83 v dobrej pozustalosti se nakoupilo a vařilo.
21. Smí se na tom zhlídnouti, kdyby více, ale nezdravou potravu, koupiti mohl? 
Nesmí.
22. Má on starost míti, aby ty lidi, kteří v službě stojejí, jejich jídlo obdrželi? 
Má.
23. Jak se má při cvičení (Abrichten) rekrutův zachovávati? 
Podle slovného smyslu (Reglementu).
24. Co více, mimo cvičení svého poddaného, viděti má? 
Musí svou starost a pozorlivost vynaložiti, aby jejich činění a obchod vyzvěděl.
25. Proč? 
Aby k dokonalej vědomosti jejich zlých a dobrých náklonností došel. 
26. V čem pozustávají obvzláštní služby Gefrajtrové? 
V zavádění šildvachu, ohlašování (Anmelden), v provázení velebnej Svátosti, v vede-
ní areštantů, a patrolirování.



166

27. Jak Gefrajtr Gewehr nosí ve všech těch příležitostech? 
V pravej ruce (im rechten Arm).
28. Když Gefrajter při zavádění šildvachů oblezující lidi spořádá, jak se zachovává? 
On postaví toho, který na první post přijde, na pravé křídlo (Flügel), a tak jeden 
vedle druhého do jednoho řadu (Glied).
29. Co má před odjitím k pozorování? 
Musí se přesvědčiti, že všecko pospolu, dobře oblečené (adjustirt) a střízlivé jest.
30. Co potom činí? 
Rechts um, a odmašíruje.
31. Když ale první zavádění (Ausführung) jest, kdo s ním jde? 
Gefrajter od starej varty, který též všecko komandyruje. 
32. Jak se starý gefrajter vedle nového postaví, jak dlouho tvář (Front) proti lidem 
mají? 
Na levou stranu od něho, aby když Rechts um udělá, na pravou stranu přišel.
33. Jak mají Gefrajtři k novému Postu přimaršírovati? 
Ablósung se na levej straně k šildvachovi postaví.
34. Co Gefrajtři pro jejich osobu činějí? 
Jak se šildvachové postavějí, udělají Rechts um.
35. Co tedy k pozorování mají? 
Aby šildvachovi všecky vyřízení a rozkazy, jak se patří, odevzdány byli?
36. Smí Gefrajter dopustiti, aby, mimo představených, někdo poslouchal, co sobě 
šildvachové odevzdávají? 
Nesmí.
37. Co se stane po odevzdání? 
Gefrajter nechá prezentyrovati, a pak šuldert vzíti.
38. Má to prezentyrování skrze nový i starý šildvach, jakož i ty, kteří na druhé 
posty patřejí, se státi? 
Má. 
39. Jak se zachovává oblezovaný šildvach, když šuldert vzal, který na šnarpostě 
stojí? 
Udělá Rechts um, a stoupne na zad k Gewehrům, položí neb postaví jej na své 
místo.
40. Jak se ten šildvach zachovává, který na šnarpostu nestojí, a již po odevzdání 
šuldert vzal? 
Stoupne okolo těch druhých po zadku na levé křídlo (Flügel).
41. Co dělají Gefrajtři, když se to všecko stalo? 
Rechts um, a odmaršírují.
42. Jak se šildvachové zachovávají, kde dva šildvachové spolu stojejí? 
Nechají nové šildvachy mezi starý se postaviti, a kdeby dosti placu nebylo, proti 
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sobě tak blízko, aby jeden od druhého všecko slyšeti, a odevzdati mohl.
43. Kde se Gefrajter postaví? 
On zůstane v prostředku mezi oboumi státi.
44. Na co musí Gefrajter při každým šildvachu obvzláštně hleděti? 
Jestli všecko v pořádku, a nic podezřelého, aneb jiné znamení k dezercii se nezjevu-
je.
45. Když pak všecky posty oblezovaný jsou, jak se Gefrajter s svými lidmi zacho-
vává? 
Jde s nimi na svou vartu, nechá Gewehr postaviti, neb položiti, a dá komendantovi 
od varty Raport.
46. Kde Gefrajter sám komendant varty jest, jak se ten, tejkajíce se Raportu a Mel-
dunku, zachovává? 
On nechá všecko, co kolvěk se přihodí, tému postu meldovati, kde mu poručeno 
jest.
47. Má při vystavování šildvachu ta opatrnost pozorovaná býti, aby svěřený s ne-
svěřenými lidmi se smíšeli? 
Má.
48. Co tedy jeho starost býti musí? 
Aby nesvěřeni, co možného jest, pod oči přišli, a bez potřeby ne tam, kde příležitost 
k dezercii lehká jest, postaveny byli.
49. Jest Gefrajter povinen se starati, aby při opakujícím oblezování nesvěření ne 
vždycky na jeden post přišli?  
Jest; on musí, co možného jest, jejich posty proměniti, a na to mysliti, aby častěji 
znenadání vizityrováni byli.
50. Jak se Gefrajter vůbec při Anmeldování zachovává? 
Podle předpisu sprostého.
51. Když Gefrajter velebnou Svátost sprovoditi má, jak se to stane? 
To se ještě s třemi mužmi stane, kteří Gewehr šuldert mají, a z nich dva po straně, 
a jeden po zadu, Gefrajter ale napřed jde, a tak velebnou Svátost sprovádí.
52. Co činí sprovodějící, když před dům nemocného přijdou? 
Očekávají kněze, jej zas spátkem sprovozují, a když požehnání dává, tak k modlení 
kleknou.
53. Když Gefrajter areštanty eskortyruje, jak se vésti mají? 
Vezme areštanty do prostředku, nechá jednoho muže, na kterého se uspolehnouti 
može, napřed jíti, on ale šlisuje84 eškortu. 
54. V kterých místech musí Gefrajter svou pozornost zduplovati, když areštanty 
vede? 
V takových místech, kdeby areštant lechčejic prchnouti mohl.
55. Jaká pozornost jest v noci potřebná, když arestant v stavení jest? 
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Musí šildvacha do světnice postaviti, světlo hořet nechati, všecky východy zaopatři-
ti, areštanty vizityrovati, a jim žádné nebezpečnhé náčiny v rukouch nechati.
56. Kdyžby ale areštant po svej potřebě na stranu jíti chtěl, co musí činiti? 
Šildvach s ním jíti musí.
57. Má podle okolostojičností též celá varta v noci pozor dávati, a dohlížeti? 
Ovšem.
58. Proukazuje se někomu jaká čest, když se areštanti vedou? 
Ne, žádnému.
59. Když Gefrajter Patrůlu vede, na co nejvíc pozorovati má? 
Aby šildvachy bděli, a nespali, a aby nic podezřelého mezi nimi neprošlo. 
60. Co činí uliční patrůla (Gassen Patrůl), když ponejprv po Retretě vychází? 
Odkáže všechno domů, co v službě není, a od Feldvebla dolů, na ulici neb v hospo-
dách natrefí.
61. Co má druhá uliční Patrůla činiti? 
Taková má podle okolostojičností výše jmenovaný zadržeti, a na Hauptwach (hlav-
ní vartu) vésti.
62. Jak má rvačky a nepořádek srovnávati? 
S statečností.
63. Má Patrůla sama k rvačkám a nepořádkům příčinu dáti, a pijatykám přítomná 
býti? 
Nesmí, pod těžkým trestem.
64. Smí arestyrovaného za peníze aneb z prosby propustiti? 
Nesmí, pod těžkým trestem.
65. Co odpovídá patrolirující Gefrajter, když Halt wer da! Na něj se volá? 
Odpoví: Patrůl.
66. A když jemu šildvach Patrůl vorbei odpoví, co dělá? 
Tak svou cestou dále jde. 
67. Když skrze šnarpost zastaven jest, jak se zachovává? 
Zůstane státi, a šnarpost volá Untero�cír neb Gefrajter heraus!
68. Jak dlouho se tu zdržuje? 
Až jemu Untero�cír aneb Gefrajter naproti přijde, který s natáhnutým kohoutkem 
a vysoko držícím Gewehrem volá: avancirt, a Lozunk85 od něho žádá, s tím slovem: 
Lozunk her.
69. Jest patrulirující Gefrajter povinen, onému Lozunk dáti? 
Jest.
70. Smí on s svou Patrůlou před odevzdáním Lozunku odjíti? 
Nesmí, nýbrž nejprve odpraven býti musí.
71. Když dvě Patrůle se potkají, jak se odpravují? 
Na výše jmenovaný způsob, jen s tím rozdílem, že tej Patrůly, která nejprve volá, 
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Lozunk se dá.
72. Jak se s Rondem, tejkajíce se odpravování, zachovává, když takovou Patrůla 
potká? Patrůla jí Lozunk dáti musí.
73. Co jest Rond Patrůly povinen činiti, pro lepší bezpečnost? 
Má ji znameno dáti s polním křikem, kterýž v zapísknutí, rukami udeření, a tak 
dále pozustávati může.
74. Kdyby pak cizí Patrůlu potkal, která pod jinším rozkazem stojí, o kterej se 
nadati může, že ji ten polní křik (Feldgeschrei) známý není, co se musí pro větší 
jistotu státi? 
V tej případnosti musí se od tej cizí Patrůly Lozunk žádati.
75. Jak se Patrůla před nepřítelem zachovávati má? 
Má její pozornost nanejvýš vynaložiti.
76. Jakou pozornost vynaložiti musí? 
Každé křiby, každé přikryté položení neb místo, všecky stranové cesty a chodníky, 
kdekolvěkby se něco skrýti mohlo, aneb (Hinterhalt86) by byl, napodobně všecky 
pahrbky, kopce, a doliny od Terainu přehledati, přešetřiti, a v tajnosti vyzvěděti 
musí. 
77. Jak se má Patrůl v noci ještě více zachovávati, aby všecko pozorovati a slyšeti 
mohla? 
Nechá jednoho na zem lehnouti, aby poslouchati a slyšeti mohl, jestliby hřmot od 
koní neb podkov, aneb od vozův slyšel.
78. Kdyby pak Patrůla dolinu (De�le) les, dědiny neb osady projíti měla, jak se 
zachovává? 
Má podle její síly nejprve skrze některé muže napřed, a po stranách prohledávat 
(rekognosciren) nechati.
79. Proč jest ta pozornost potřebná? 
Aby do žádného Hinterhaltu, to jest: na skované nepřátelské vojsko nepadla.
80. Jak skoro Gefrajter něco nepřátelského, neb něco jiného znamenitého by cítil, 
co jest povinen činiti? 
To má hned na místě skrze věrného muže svému představenému ohlásit nechati.
81. Jest zapotřebí, aby Gefrajter při navrácení od toho postu, od kterého vyslaný 
jest, zastaven byl? 
Ovšem, pro bezpečnost. 
82. Když Patrůla v nebezpečenství jest, od nepřítela obejitá býti, co ji k činění 
zůstane? 
Má jinší cestu k navracování vyhledávati.
83. Kdyby Patrůla roztrhnutá, aneb k našej straně hnaná neb tlačená byla, co má 
dělati? 
Má hledět časně známost dáti, a skrze střelbu aneb blenklování, pozornost všech 
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vystanovených vart alarmirovati, to jest; skrze hřmot vědomost dáti, že se nepřítel 
blíží. 

§. 3. Pro Tambora. 
1. Otázka. Co musejí Tamboři za lidi býti? 
Zmužilí a smělí lidi.
2. Co za vlastnosti musejí míti? 
Smělost, udatnost, tak jak jinší dokonalý vojáci.
3. Co jest jejich povinnost? 
Smělost vojákův na ty strany skrze znamení bubna přidávati, kdeby se nepřítelovi 
největší škoda učiniti mohla.
4. Co musejí za zachovalost míti, a v čem musí pozustávati? 
Obvzláštně dobrou zachovalost, která v střízlivosti, a vyřízenosti záleží.
5. Jaké mají míti zdraví? 
Velmi dobré, a k tomu silní býti musejí. 
6. Proč? 
Aby obtížnosti jejich stavu s zdravým tělem tím lehčeji snášeti mohli, a tak aby se 
ve všech příležitostech dokonale na ně spolehnouti mohlo.
7. Podle jeho vlastností, které ve svém ustanovení míti musí, jak se s ním má zachá-
zeti? 
Jakožto s vyznačeným člověkem.
8. Jest on povinen na zachovávání svého bubna potřebnou starost vynaložiti? 
Jest.
9. V čem se má obvzláštně cvičiti? 
V předepsaném bubnování, podle učení Regiments-Tambora87.
10. Jak se má Tambor zachovávati, když k provázení Parlamentera se vyšle, aneb s 
vyřízením k nepřítelovi se odešle? 
Jeho chování musí rozumné býti.
11. Smí se do rozprávky, aneb na pitku u nepřítela dáti? 
Nesmí, neboť on musí tajným býti.
12. Na co má samotně mysleti? 
Na skrovné vyplnění svého vyřízení. 
13. Když něco prositi, se hlásiti, sobě stěžovati má, aneb když někam jde, odněkud 
přijde, areštem obložen, neb propuštěn jest; obvzláštně ve všech jinších vojenských 
způsobech a ctiproukazování představených, jak se zachovávati má? 
Docela podle předpisu sprostého. 

§. 4. Pro Kaprála.
1. Otázka. Koho se zachovávající předpis Kaprálův ještě více tejče? 
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Vice-Kaprála88, jak taky místozastávajícího (Stellvertretter).
2. Jaké chování musí ten Kaprál míti, který celému kaprálšaftu představen jest? 
Dobré, a bez hany.
3. Co mu patří věděti a znáti? 
Čísti a psáti, jakožto taky dostatečnou znalost služby, pak znalost rozličných zříze-
ní, a exercírku.
4. Co jest jeho první a obvzláštní povinnost? 
Jeho poddaný v pořádku držeti.
5. Co se k tomu žádá, aby svoje poddaný v pořádku udržeti mohl? 
Aby sobě vzhlídnost a lásku skrze moudré jednání ve všech případnostech zejskal. 
6. Proč se od Kaprála takové vlastnosti žádají? 
Poněvadž se nezřídka stává, že on, nedostávajíce se O�círa, celý cuk pod jeho poru-
čení obdrží.
7. Co jest povinen činiti, když se Feldvebel89 nedostává, byť by on nejstarším 
Kaprálem nebyl? 
Jeho místo zastati.
8. Co mu tedy potřebno věděti? 
Povinnosti Feldveblové – všecko obsahující.
9. Jak se má zachovávati, když s nějakým Abtheilunkem detaširován bývá? 
Tak, aby jeho chování očekávajícé spokojení, došlo, které s právem od Muže, výš 
jmenovaných vlastností, žádati se může.
10. Jest dosti, když Rekruty cvičiti, obdržené rozkazy rozumí, a vydávati umí? 
Není, on též musí dohlížeti, jestli všecko podle předpisu se vykonává.
11. Na co má hleděti, když Gefrajtři aneb vyvolení sprostí Rekruty cvičejí? 
Aby jim žádné chybné aneb omylné cvičení přednášené nebyli.
12. Má Kaprál svým poddaným v pořádku a čistotě na příklad býti? 
Má.
13. Jak se v tom pádu proti svým poddaným zachovává? 
On musí na to držeti, aby takový vždy čistě a pořádně oblečený neb adjustyrovaný 
byli, jejich zbraň a všecky povinnosti vyplňovali.
14. Jest dosti, když chyby poddaným v začátku v dobrotě zakazuje? 
Není; on jest taky s ostrostí povinen, když dobrota platná není.
15. Jest Kaprál povinen, poddaným ten způsob ukazovati, a též prostředky na ruku 
dáti, jak jejich chyb se chrániti mají? 
Jest.
16. Smí prošlé chyby poddaným předhazovati, aneb nepřízeň proti ním ukazova-
ti, jich s tím slovem: Ty! neb s nadávajícím jménem, anebo s ubližujícími řečmi, 
nepatřícím okřiknoutím, a jiném těm podobném nectném jednáním podkati? 
Nesmí. 
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17. Smí bez rozkazu poddaného s hůlkou bíti? 
Nesmí; on se musí docela od bití zdržovati.
18. Když voják trest zaslouží, jak se Kaprál zachovává? 
On ho má zaretyrovati, a jeho provinění dále oznámiti.
19. Kdy jest Kaprálovi dovoleno samotně Muže bíti? 
Před nepřítelem, když detaširován jest, může toho Muže, který se pořádku nepod-
dává, s hůlkou bíti, i též, podle okolostojičností, s ním ještě ostřejc zacházeti.
20. Které tresty jsou Kaprálovi dovolené, když detaširován jest? 
Arrest v půtech nanejvíc osm a čtyřicet hodin na dlouho pjatý.
21. Kdyby Muž ostřejší trest zasloužil, jak se má Kaprál zachovávati? 
Má se k nejbližšímu Vojsku obrátiti.
22. Smí se Kaprál s opilým Mužem do spírání neb vadění dáti? 
Nesmí, pod těžkým trestem. 
23. Co má s takovým činiti? 
Má ho do areštu vzíti, a patřícím způsobem meldovati, aby po vystřízbění k trestu 
potahován byl.
24. Má Kaprál právo, aneb jest jeho povinnost, tak jak každého představeného, 
chyby poddaných napomínati, a jim jich zakázati? 
Má.
25. Smí tyto výstavky s sníženosti před cizíma, aneb v přítomnosti vyššího předsta-
veného se státi? 
Nesmí.
26. Má Kaprál v tej případnosti se zdvořilým proukazovati? 
Má; a má všecko křiklavé a zaopovržené na stranu dáti.
27. Proč? 
Poněvadž skrze to nenávist poddaných na sebe přitahuje.
28. Jest Korporálovi dovoleno, s svými poddanými sprostným se dělati, s nimi 
hráti, píti, peníze od nich vypoučeti? 
Není. 
29. Proč ne? 
Poněvadž mu to váženost odbírá, a potřebný Rešpekt zničí.
30. Co musí gruntem Kaprál býti? 
Dokonalý voják, dokonalý, a jak náleží, představený.
31. Když z jeho kaprálšaftu lidí do služby přijdou, co činí? 
Má jich vizityrovati, jestli všecko na jejich mundůře a rystunku v dobrém stavu jest.
32. Co činiti povinen jest, když z služby přijdou? 
To samé.
33. Našelby při navrácení svých lidí nějaké věci, které sám pro sebe spořádati 
nemůže, co činí? 
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Takové má hned podle pořádku ohlásiti.
34. Co jest ze vší síly se vyzvěděti povinen? 
Musí svou sílu vynaložiti, aby zlé a dobré vlastnosti svých lidí poznal, jejich náchyl-
nost, nectností a náklonností k zlému vyzvěděl. 
35. K čemu mu ta vědomost slouží? 
Aby zlým případnostem zavčasu předešel.
36. Na čem jeho pozorování záleží, aby tuto vědomost dosáhl? 
Na takovej pozornosti, která ne zlé myslící nedověřování vzbuzuje, a žádnou hněvi-
vost neprozrazuje.
37. Kdyby Kaprál gruntovní podezřelost měl, že by se dezercia, aneb jiné dareben-
stvo státi mohlo, co činí? 
Takového podezřelého nesmí z očí spustiti, jej vždy pozorovati, ale přece takovému 
nedůvěrnosti cítiti nechat nesmí.
38. Které příčiny proti poddaným podezřelost ukazují? 
Když Muž při vyrukování, přes poručení, více z svých věcí při sobě má, z malého 
mundůru něco více obléká, dluhy dělá, s darebnýma osobami známost má, v službě 
mrzutý, aneb vůbec špatného chování jest.
39. Kdyby voják v nejmenším proti službě, neb proti představeným rezonyroval, 
proti svojím kamarádům, neb proti komukolvěk podezřelé řeči vedl, anebo jich do-
cela k dezercii namlouval, neb kdyby při něm mnoho peněz, neb jiné podezřelosti k 
krádeži vzbuzujícé věci se viděli, co jest činiti? 
Takový musí bez prodlení do areštu vzatý, a patřícím způsobem meldován býti.
40. Když voják nemocný vyhlíží, co Kaprál činiti má? 
Má se ho dobrým způsobem vyptávati, a ho napomínati, aby žádnou nemoc neza-
tajoval.
41. Najde-li Kaprál takového zadržujícího a k přiznání přivedenby byt nemohl, co 
činí? 
Má takového ohlásiti, aby vizityrován byl, a podle se nacházející nemoci hojen býti 
mohl.
42. Jak často má Kaprál Feldveblovi Raport dávati? 
Každý den ráno, a jak často se něco nového přitrefí.
43. Co obdrží Kaprál večer od Feldvebla? 
Rozkazy.
44. Když Kaprál na Brief-Ordonanc vystaven jest, jak se má zachovávati, tejkajíce 
se těch lidí, kteří detaširovaný jsou, a od času k času k němu přicházejí? 
Musí jim dohlídati, aby vždy dobře adjustyrovaný, a čistý byli, pak jestli. Armatůr a 
Rystunk v dobrém stavu se vynacházejí, a jestli jim na jinších potřebách nic ne-
schází; ostatně jestli žádná nedbalost na ně nepadá, a jestli něco k zakázání neb k 
rozkázání jest.
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45. Která opatrnost jest potřebná, aby mnohonásobné hledání Ordonancův se 
vymínělo? 
Ty domy, kde Ordonanci jsou, s slaměnými věchtěmi poznamenaný býti mají.
46. Jsou ty slaměný věchtě ještě někde jinde potřebný? 
Na křížných cestách rovně, aby Ordonanci cestu nezbloudili.
47. Co má Kaprál k pozorování, když se Ordonanc-Post oblezuje? 
Má se u vrchnosti o zachování oblezovaných lidí vyzvěděti, a se starati, aby se žád-
né darebné ženské osoby s vojákami netahali.
48. Když Kaprál na Ordonanc k Štábskýmu O�círovi neb k Generálovi trefí, jak se 
zachovávati má? 
Musí na nejčistějši adjustyrován býti, se o obvzláštné zachování v oblezovaného 
Kaprála, jak též v Adjutanta přeptati, a všecky vyřízení na vlas vyplniti.
49. Když Generál aneb Štábský O�cír, kterému následuje, se s někým do řeči dá, co 
má dělati? 
Má na jistou vzdálku zůstati, ne ale na jeho řeči pozorovati.
50. Smí Kaprál bez vědomosti Feldveblovej někomu dovoliti, pro sebe někam jíti? 
Nesmí, krom kdyžby detaširovaným Komendantem byl.
51. Kterou pozornost musí Kaprál míti, když detaširován jest, a vojákovi někam 
odejíti dovolí? 
Musí rozvážiti, jestli ten Muž svěřený neb nezvěřený jest, obvzláštně ale se podle 
okolostojičností říditi.
52. Co má Kaprál při svém kaprálšaftu, na marších přes osady, křiby neb lesy, k 
činění? 
On má svůj Abtheilung pod nejtěžším odpovídání v pořádku držeti, a svoje lidi 
nikdy po hromadě, neb rozprchnutý běhat nechati. 
53. Smí lidi samotný pro vodu s glídu pustiti? 
Nesmí.
54. Proč ne? 
Poněvadž lidi v pořádku se vésti musejí, když vodní nádoby pospolu jsou, a dovole-
ní mají.
55. Jak se zachovává, kdyby Muž po svej potřebě vystoupiti musil? 
Takovému jednoho sebou dá, na kterého se uspolehnouti může, a Arýrgard má tu 
starost, aby takový lidi k svým Abtheilunkum přišli.
56. Když Muž na marši onemocní, jak se Kaprál zachovává? 
Musí ho skrze svěřeného Muže Arýrgardě odevzdati, a na cedulku jeho jméno, 
Kompagniu, a nemoc napsati, potom tu cedulku od cuku k cuku až k Komendan-
tovi od Kolonye odeslati.
57. S čím musí Kaprál, krom svej Schreibta�e, ještě zaopatřen býti? 
S pořádným Rangirungs-Komandirungs-Korporalschafts- a Kameradschafts-Liste.90 
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58. Kde se stává vyrukování, jak taky vydávání Befelu v Lagře? 
Na formirující linii, vizityrování ale cugweis v Kompagnie-ulici.
59. Kde se to stane v Garnizoně? 
Jedno jak druhé v kasárních a před kasárněmi, před kvartýrem Komendantovým, 
aneb kde rozkázano jest.
60. Když Kaprál někam jde, neb odněkud přijde, v koho se hlásí? 
U Feldvebla, a když k Štábu přijde neb odchází, též u Regiments-Adjutanta.
61. Jak se má zachovávati, v jeho prosbě, žalobě, ctiprokazování, v areště, v Ferhéře, 
v Kriegs- a Standrechtu, v zavedení šildvachu, v anmeldování a patrůlirování? 
Jak sprostý a Gefrajter, jak daleko se ho tejká.
62. Jak vysoká musí být kaprálová hůlka, a jak má pozustávati? 
Musí až k poslednímu kno�íku od kabátu sáhnouti, a ne tlustší, jak Gewehr Kali-
ber91 býti, nesmí být okutá, ani důle suků míti. 
63. Jak Kaprál drží svou hůlku, když představeného potká, a na místě stojí? 
S pravou rukou u bygla za řemen ji drží, a postaví ji zrovna s dolním koncem k 
špici od pravého střevíce z venku.
64. Jak se zachovává v chůzi s hůlkou? 
Obejme hůlku s pravou rukou u bygla, a drží ji ze šika před sebou, s pozdním 
koncem k zemi nahnutou; krom toho ale ji nosí při všech vyrukování podle Adjus-
tirungs-Norma na kno�íku zavěšenou.
65. Co má Kaprál za službu u Kompagnie? 
On drží den (den Tag).
66. Kdy dává Feldveblovi ordinární Raport? 
Po Tagwachu, před vydáním Befehlu, a po Retretě.
67. Kdy dává extra Raport? 
Jak často něco nového se přihodí, jak ve dne tak v noci. 
68. Komu se všecky pilný, neb nemeškající Meldunky dávají? 
Hejtmanovi.
69. Když muž onemocní, komu to Kaprál od dna ještě více meldovati má? 
Führerovi,92 když k tomu ustanoven jest.
70. Kdy odevzdává Bataillons-Adjutantovi Raport? 
Každý den ráno.
71. Co jest jeho povinnost, když pro Befehl se jde, a k Hejtmanovi93 se odnese, jak 
též u Raportu? 
Následuje Feldveblovi.
72. Má lidi od Kompanie při každém vyrukování ferlezovati? 
Má.
73. Jest on povinen, všecko, co do služby jde, neb z ní přijde, vizityrovati? 
Jest.
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74. Kdy musí dohlížeti, je-li všecko při ruce? 
Po Tagwachu a po Retretě, a má meldunk dáti.
75. Co jest hlavní povinnost Kaprálová před nepřítelem? 
Aby svoje lidi na nejlepší pospolu a v pořádku držel, jim s vlastním dobrým příkla-
dem předcházel, jich udatně proti nepřítelovi vedl, a kdyžby sám poručníkem byl, 
aby svoje lidi s vším rozumem řídil. 

Citované podľa https://www.primaplana.cz/news/zachovavani-a-predpis-sluzebny-s-otazka-
mi-1808-1-4-pro-sprosteho-vojaka/; https://www.primaplana.cz/news/zachovavani-a-pred-
pis-sluzebny-s-otazkami-1808-2-4-pro-gefrajtra-tambora-a-kaprala/ a doplnené novými edičný-
mi poznámkami

Edícia: Zachowáwánj a Předpis služebný cýsařského králowského sprostého Wogáka, Gefraytra, 
Tambora, a Kaprála s otázkamy a odpowědmy. Prešpurk, Písmem Šimona Petra Webera, 1808, 
s. 3-89. 
Podkladom pre tento český preklad je nemecká pôvodina Verhaltungen aus dem Kompagnie-Re-
glement der K. K. Oesterreichischen Armee in Fragen und Antworten, für die Gemeinen, Gefreyten, 
Tambour, Korporalen und Feldwebel. Digitalizovaný nemecký originál z mnichovskej Bayerische 
Staatsbibliothek (Bavorskej štátnej knižnice) možno nájsť na: www.europeana.eu

Literatúra: 
DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. Bratislava : 
Ministerstvo obrany SR, 1996; PERNES, Jiří a kol: Pod císařským praporem : Historie habsburské 
armády 1526 – 1918 / Ilustr. K. M. Toman. Praha : Elka Press, 2003. 

* * *
1 NB – latinská skratka nota bene, čiže vo význame obzvlášť zapamätaniahodné. 
2 Exercírka (z nem. exerzieren) – vojenské cvičenie, výcvik. 
3 Výminka – námietka. 
4 Kaprál – desiatnik. 
5 Zuk (nem. der Zug) – čata. 
6 Hejtman – kapitán. 
7 Regiments-Komando – veliteľstvo pluku. 
8 Montůr (z nem. die Montour) – výstroj, uniforma, rovnošata, hovorovo mundúr. 
9 Arest – väzenie, väznica, žalár, árešt. 
10 Štábnymi a vyššími  dôstojníkmi boli plukovník, podplukovník a major. 
11 Kompanie – stotina, rota. 
12 Korps – vojenský zbor. 
13 Front – čelo, čiže v tomto prípade zoči-voči. 
14 Širm – striežka, ľudovo šilt. 
15 Gewehr – zbraň. 
16 Glíd (nem. das Glied) – rad, šík. 
17 Šildvách (nem. die Schildwacht) – vojenská ozbrojená stráž či hliadka, ako aj vojak na stráži či na 

hliadke. 
18 Menáž – strava, zaopatrenie. 
19 Štrozok – slamník, zastaralo strožok. 
20 Hameršlak (nem. Hammerschlag) – okoviny, kovový odpad. 
21 Cindloch – zápalný otvor.  
22 Lauf – hlaveň. 
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23 Šaft – pažba pušky. 
24 Šparak – špárač, štuchač. 
25 Kugelcíher – pravdepodobne vyťahovač či vývrtka guliek. 
26 Rystunk – zbraň, výzbroj. 
27 Ferher (nem. das Verhör) – výsluch, vypočúvanie. 
28 Kriegs aneb Standrecht – vojnový (vojenský) alebo štatariálny súd. 
29 Auditor – súdny dôstojník. 
30 Votum informativum – v texte je k tomu nasledujúce vysvetlenie: Votum informativum jest před-

sevzaté myšlení Auditora podle nejskrovnějšiho smysli našich zřízení, které myšlený trest proti 
provinění ustanovuje. 

31 Seitengewehr – pobočná zbraň. 
32 Gefrajtr (z nem. Gefreiter) – slobodník či ľudovo frajter. 
33 Pajnet – bajonet, bodák. 
34 Brief-ordonanc – listová služba. 
35 Oblezovati (z nem. ablesen) – prečítať, vyčítať, v tomto prípade aj vystriedať, vymeniť. 
36 Ritt – jazda, v širšom slova zmysle doručovanie správ. 
37 Tanystra – taška či kapsa nosená na pleci. 
38 Patrontaš – taška na patróny. 
39 Kor, správne Korps – zbor. 
40 Troppi (nem. die Truppen) – jednotky, oddiely, vojská. 
41 Obršt (z nem. der Oberst) – plukovník. 
42 Ausführ – závodný, závodčí. 
43 Gewehr beim Fuß – zbraň pri nohe. 
44 Gewehr heraus – vytiahni zbraň. 
45 Retreta (zo špan.) – večerný nástup či večerná kontrola, večierka. 
46 Od Tagwachu až k Retretu neb cappenštreich – od začiatku dennej stráže až po ukončenie stráže či 

služby alebo po čapobitie (vyhlásenie večierky, čiže ukončenia dňa). 
47 Blenklování – streľba, strieľanie. 
48 Magacín – sklad, skladište. 
49 Aretyrovati, zaretyrovati – zastaviť, zadržať. 
50 Šnarpost – strážny, vojak na strážnom stanovišti.  
51 Fahn, fána – zástava, vlajka, prápor. 
52 Varta – stráž. 
53 Halt wer da! – Stoj, kto tam! 
54 Passirt – prejdi, môžeš prejsť. 
55 Rond – okružná hliadka. 
56 Gewehr heraus! – Do zbrane! 
57 Anmelder – vojak nesúci hlásenie. 
58 S šulderovaným Gewehrem – so zbraňou na remeni (čiže na ramene). 
59 Meldung – hlásenie. 
60 Wendung – obrat, otočenie. 
61 S Gewehrem in die Balance – so zbraňou v ponose. 
62 Beim Fuß – pri nohe. 
63 Halb rechts, halb links, aneb rechts um – polobrat vpravo, polobrat vľavo, alebo vpravo bok. 
64 Vedeta (z tal.) – predsunutá vojenská hliadka či stráž. 
65 Forpost – predsunuté vojenské stanovište.  
66 Tagwach – budíček. 
67 Parlamentéř – parlamentár či vyjednávač, pričom v samotnom texte je nasledujúce vysvetlenie: Par-

lamentár jest rozvážlivý, řeči zběhlý, obvzláštně uspolehnoucí O�cír, který od nepřítele k nám, a od 
nás k nepříteli s ústným vyřízením, nebo mnoho záležícími spisami odeslán bývá. 

68 Trompeter – trubač. 
69 Tambor – bubeník. 
70 Salva garda – strážna kontrola, resp. kontrolná stráž, pričom v texte je nasledujúce vysvetlenie: Sau-

vgard jest Varta bezpečnosti neb ochrany, kterou nepřítel rešpektýruje; jináče taky: Salva Gvardia.  
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71 Avantgard (z franc.) – avandgarda, čiže predvoj alebo predná stráž. 
72 Glid (z nem. Glied) – šík, rad, zástup. 
73 Při plezůře – pri zranení. 
74 Šlisované bojování – bojovanie v uzavretom tvare. 
75 Nebenmann a Formann – vedľa stojaci a pred ním stojaci vojak. 
76 Abtheilunk, Abtheilung – časť, v tomto prípade vojenská. 
77 Fergatterung – zhromaždisko, nástupište. 
78 Ariergarda – zadný voj. 
79 Flankyrování – bočný voj, postup na krídle. 
80 Cuk (z nem. Zug) – čata. 
81 Kaprálšaft – družstvo, zastaralo kaprálstvo. 
82 Ordonanc – služba, inak aj vojenský sluha. 
83 Cugemis – prílohy stravy. 
84 Šlisuje – uzatvára. 
85 Lozunk – heslo. 
86 Hinterhalt – nástraha, utajená pozícia. 
87 Regiments-Tambor – plukový bubeník. 
88 Vice-Kaprál – poddesiatnik. 
89 Feldvebel – feldvébel či strážmajster, šikovateľ. 
90 Rangirungs-Komandirungs-Korporalschafts- a Kameradschafts-Liste – zoznam s hodnosťami, veli-

teľmi, družstvami a kamarátstvami (podriadených vojakov). 
91 Gewehr Kaliber – ráž (priemer) pušky. 
92 Führer – skrátený tvar hodnosti Zugsführer, čiže čatár. 
93 Hejtman (z nem. Hauptmann) – kapitán. 

Frontispice práce Verhaltungen aus dem 
Kompagnie-Reglement der  

K. K. Oesterreichischen Armee in Fragen 
und Antworten, für die Gemeinen, 

Gefreyten, Tambour, Korporalen  
und Feldwebel vydanej roku 1808
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Žiadosť o prepustenie z vojenskej služby
16. marca 1809

Poddaný Ondrej Holička zo Svätého Michala žiada vrchnosť o prepustenie mlad-
šieho brata Jána Holičku z  vojenskej služby, ktorého napriek predchádzajúcemu 
sľubu odviedli k vojsku. Žiadosť zdôvodňuje tým, že je odkázaný na bratovu pomoc 
pri prácach na hospodárstve.

Gegich Excellentia Pane Pane mne mylostiwy a Laskawy!
Zweliku poniženosty padagicze k noham gegich Excellentii a chctegice se požalowa-
ty w mogem w poniža wyloženem nedostatku a sice: gako guss gednucz s predloženu 
mogu Instantiu pred Slawnu Stoliczu straniwa mogho brata wogaka Jana Holičska, 
ktereho my wzaly na Capitulatiu1 sem se utekal aby mne k pomoci bol prepusteny, 
gako mal prislubene že powiplneny rokou bude mne wčas pokoge k mogeg pomo-
ci domou prepusteny, ktery guss y wgaceg rokou gest wiplnil gako w ten čas bolo 
powiedano ket takoweho mogho brata gsu wzali, ga ale mogeg pomocy wsseckeg 
zbaweny nemagice w mogom pribitku žiadneho chlapca který by mne w mogem 
hospodarstwy bol na pomocy, techdy budem prinuteny muog grunt, a moge hospo-
darstwo zanechat gestlyže mne tenže muog brat k pomocy nebude prepusteny, nebo 
mne samotnemu neny možna wec gak geho Gasnost Czisarsko Kralowsku, a Slawnu 
Stoliczu, tak y mogho gruntowneho Pana zbywat, steg techdy pričzyny k gegich Ex-
cellentii se utekam, a ponižene ruky boskawam, aby na mna mizerneho poddaneho 
Mylostiwim okem zhliadaly, a mne mizernemu poddanemu straniwa prepusteny 
k mogeg pomoczy toho mogho brata na pomoczy bit račily, čo kdiss do poniženeg 
rezolutie se poručzagicz zustawam.
Sig Szent Mihaly2 Die 16a Martii 1809 

      Nagponiženegssi poddany 
      Ondrass Holičska odbiwatel
      Swato Michalsky.

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 477, Spisy na 
insurectiu 1809, List Ondráša Holičku zo 16. marca 1809, fol. 132.

Edične spracoval Miroslav Nemec. 

26

* * *
1 Capitulatio – nariadenie, výnos. 
2 Svätý Michal – dnes obec Liptovský Michal (okres Ružomberok). 
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Proklamácia cisára Napoleona Uhrom
15. mája 1809

Štvrtá koaličná vojna sa začala 14. apríla 1809 vpádom 175-tisícovej habsburskej 
armády na čele s arcivojvodom Karolom (1771 – 1847) do Bavorska. Francúzsky 
cisár Napoleon sa však za neuveriteľne krátky čas presunul s armádou do južné-
ho Nemecka a po dvoch víťazných bitkách – 19. apríla medzi Landshutom a Re-
gensburgom a  22. apríla pri Eggmühle – už Francúzom nič nestálo v  ceste na 
Viedeň. Hlavné mesto monarchie obsadili bez boja 13. mája 1809. Dva dni po 
obsadení Viedne cisár Napoleon vydal Proklamáciu, v ktorej sa obrátil na obyva-
teľov Uhorska. V paralelnom texte v troch jazykoch – vo francúzštine, v latinčine 
a maďarčine – vyzval predovšetkým uhorskú šľachtu, aby vystúpila zo zväzku s Ra-
kúskom, vyhlásila nezávislosť Uhorska a zvolila si uhorského kráľa. 

Autorom maďarského prekladu proklamácie bol maďarský básnik János Batsányi 
(1763 – 1845), niekdajší prívrženec uhorských jakobínov, ktorý po prepustení z vä-
zenia žil od roku 1796 vo Viedni. Napoleonove očakávania a ponuky sa však minuli 
účinku, lebo uhorská politická špička ani šľachta na proklamáciu nereagovali, ba na 
výzvu palatína Jozefa Habsburského (1776 – 1847) nastúpili do uhorského insurekč-
ného vojska a bojovali proti Francúzom. 

Proklamácia 
(vydaná) v cisárskom sídle v Schönbrunne 15. mája 1809 
Uhri!1 
Rakúsky cisár, porušiac mier, ktorý so mnou uzavrel, a ignorujúc moju veľkoduš-
nosť, ktorú som mu trikrát preukázal, naposledy pri skončení vojny roku 1805, opäť 
napadol moju armádu. Ja som sa však nespravodlivému útočníkovi postavil; Boh, 
ktorý udeľuje víťazstvá a trestá nevďačníkov a vierolomníkov, obšťastnil moje zbrane; 
obsadil som rakúsku metropolu Viedeň a stojím s mojimi preslávenými vojskami pri 
Vašich hraniciach. Ten, kto mi vypovedal vojnu je rakúsky cisár, a nie uhorský kráľ.2 
Podľa Vašej ústavy to nemohol učiniť bez Vášho odsúhlasenia. Vaša krajina sa riadi 
princípom obrany Vašej vlasti, aj Vaše rozhodnutia, ktoré ste prijali na poslednom 
zasadaní snemu, dostatočne jasne ukazujú, že si želáte zachovanie mieru. 

Uhri! Prišiel okamih, v ktorom môžete opäť získať dávnu nezávislosť. Prijmite 
mier, ktorý Vám ponúkam, nech je Vám ponechaná v územnej celistvosti Vaša kra-
jina a Vaša sloboda, nech je ponechaná ústava Vašej vlasti, a to v takom stave ako 
doteraz bola alebo s takými zmenami, ktoré Vy sami podľa Vášho želania či ľubovôle 
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a v závislosti od súčasnej situácie a podmienok budete považovať za dobré a užitočné 
i potrebné pre Vašich spoluobčanov. Nič od Vás nechcem, želám si len, aby ste sa 
stali slobodným a nezávislým národom. Vaše zjednotenie s Rakúskom bolo Vaším 
nešťastím; za Rakúsko ste prelievali krv v ďalekých krajinách a v záujme jeho ambícií 
ste obetovali Vaše blaho. Vaša krajina predstavovala najkrajšiu časť Rakúskej ríše; 
napriek tomu s Vašou krajinou zaobchádzali ako s dákou podmanenou provinciou, 
a riadili ju bez ohľadu na Vaše zvyky a obyčaje. Stále máte vlastné národné mravy, 
národný jazyk a môžete sa hrdiť svojím dávnym a honosným pôvodom. Získajte te-
raz späť Vaše národné bytie, staňte sa opäť tým, čím ste kedysi boli. Zvoľte si kráľa, 
takého kráľa, ktorý toho bude hoden, ktorý bude vládnuť vo vnútri Vašej vlasti a me-
dzi Vami, obklopený Vašimi občanmi a vojakmi. 

Uhri! Toto je to, čo od Vás očakáva Európa hľadiaca na Vás. To si želám aj ja; 
stály a trvalý mier, voľné a slobodné obchodovanie so mnou, ako aj absolútnu nezá-
vislosť Uhorského kráľovstva. Táto odmena Vás čaká, ak chcete byť hodní Vašich 
slávnych predkov a Vás samotných. 

Dúfam, že moju ponuku prameniacu z dobrých úmyslov a sledujúcu Váš pro-
spech, nezavrhnete, že nebudete zbytočne prelievať krv za takých slabých panovní-
kov, ktorých neprestajne riadia skorumpovaní ministri, takí, ktorých peniazmi pod-
pláca Anglicko – najväčší nepriateľ Európy, ktoré svoju moc a svoje obchodovanie 
postavilo na súperení s nami. 

Zhromaždite sa teda na Rákošskom poli,3 podľa zvyku Vašich predkov usku-
točnite tam ozajstné národné zhromaždenie a dajte mi na vedomie, na čom ste sa 
uzniesli. 

Napoleon 
Na príkaz cisára: generálmajor knieža Alexander de Neuchatel4 

Uloženie: Vojenský historický archív (Hadtörténelmi Levéltár) Budapešť, fond Nemesi felkelés, 
sign. 1809-5-70. 

Preložil a edične spracoval Vladimír Segeš. 

Literatúra: A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve. Budapest : Petit Real Könyvkiadó, 2000, s. 
100 (faksimile). 

* * *
1 Oslovenie Uhri (franc. Hogrois, lat. Hungari, maď. Magyarok) sa týkalo všetkých obyvateľov Uhor-

ska, a nie iba Maďarov, ako by sa mohlo zdať. V maďarčine doposiaľ nejestvuje termín Uhor, ktorý 
by súborne označoval všetky národy žijúce v historickom Uhorskom kráľovstve, bez ohľadu na ich 
etnický pôvod.  

2 Rímsko-nemeckým cisárom (ako František II), zároveň aj uhorským a českým kráľom bol František 
Habsburský (1792 – 1835), ktorý bol roku 1804 korunovaný za rakúskeho cisára (ako František 
I.); titulu rímsko-nemeckého cisára sa vzdal roku 1806. Napoleon zámerne a účelovo oddeľuje titul 
rakúskeho cisára od uhorského kráľa. 
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3 Rákošské pole bolo od stredoveku miestom zhromaždenia uhorskej šľachty. 
4 Alexander de Neuchatel (1753 – 1815) – Louis-Alexandre Berthier, princ a vojvoda z Neuchatelu, 

knieža z Wagramu bol francúzsky vojvodca v období napoleonských vojen. Za konzulátu sa stal 
ministrom vojny a po vyhlásení cisárstva ho Napoleon ako prvého vymenoval za maršala. V prokla-
mácii uvedená hodnosť generálmajor znamenala vlastne hodnosť najvyššieho generála Veľkej armády 
(Grande Armée).  

Trojjazyčná Proklamácia cisára Napoleona Uhrom z 15. mája 1809
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Lekárske vyjadrenia o nespôsobilosti  
zemanov slúžiť vo vojsku
jún – júl 1809

Pre vojenskú službu boli vždy stanovené aj určité fyzické predpoklady. Chorľavých 
alebo neduživých v zásade do armády neprijímali. Na vidieku vydával svedectvá 
o zdravotnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti slúžiť vo vojsku spravidla stoličný le-
kár. Na základe negatívneho vyjadrenia o zdravotnom stave vojnopovinných mužov, 
boli dotyční od vojenskej služby oslobodení. Lekárske posudky sa vypracúvali aj pri 
posudzovaní zdravotného stavu mužov šľachtického stavu spadajúcich pod insurekč-
nú povinnosť. Tieto dokumenty nám dnes prinášajú jedinečný náhľad do problema-
tiky zdravotného stavu našej šľachty a zemianstva.

Dole podpísaný pod svedeckou prísahou dosvedčujem, že pán Samuel Ghillany, ro-
kov 20, pre chronický zápal očí je nespôsobilý slúžiť pri vojsku. Svätý Mikuláš,1 dňa 
3. júna 1809.
                                                                                                   Jozef Soos 
                                                                                     Slávnej stolice Liptovskej 
                                                                                              riadny lekár MP2

Dole podpísaný pod svedeckou prísahou dosvedčujem, že pán Ján Spetko, rokov 37, 
pre pruh na slabinách je nespôsobilý slúžiť pri vojsku.
                           Jozef Soos 
       Slávnej stolice Liptovskej 
                    riadny lekár MP

Dole podpísaný pod svedeckou prísahou dosvedčujem, že pán Martin Šlachta, rokov 
32, pre chronickú astmu je nespôsobilý slúžiť pri vojsku. Svätý Mikuláš, dňa 17. júla 
1809.
                           Jozef Soos 
       Slávnej stolice Liptovskej 
                    riadny lekár MP

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 476, 1809 Lekár-
ske svedectvá, fol. 6, 22, 87. 

Edične spracoval Miroslav Nemec. 
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* * *
1 Dnes Liptovský Mikuláš. 
2 Manu propria (lat.) – vlastnou rukou.
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Rozsudok francúzskeho vojnového súdu
25. septembra 1809

Rok 1809 bol bohatý na vojnové udalosti piatej protifrancúzskej koaličnej vojny. 
Zaujímavou epizódou dokresľujúcou vojnovú každodennosť je text rozsudku fran-
cúzskeho vojnového súdu, ktorý zasadal vo Viedni 25. septembra 1809. Dokument, 
ktorý sa zachoval v Archíve mesta Bratislavy, objavil a sprístupnil slovenský historik 
Matej Čapo. Súd rozhodoval v kauze ukrývania, priekupníctva a obchodovania so 
zbraňami. Hlavnými obvinenými boli dvaja bratislavskí (prešporskí) obyvatelia, a to 
puškársky majster Fridrich Tugend a židovský obchodník Markus Obernbreyt, kto-
rých súd odsúdil na trest smrti. Spolu s nimi boli obžalovaní ďalší štyria obvinení, 
ktorých súd oslobodil. Je zaujímavé, že rozsudok smrti napokon nebol vykonaný, 
pravdepodobne z dôvodu, že 14. októbra 1809 bol medzi Rakúskym cisárstvom 
a Francúzskym cisárstvom uzavretý mier v Schönbrunne. 

V mene cisára a kráľa
Rozsudok
vynesený špeciálnou Vojenskou komisiou, zasadajúcou vo Viedni 25. sep tembra 
1809, vytvorenou Jeho Výsosťou generálmajorom, ktorá odsúdila na trest smrti me-
novaného Fréderica Tugenda, puškára z Bratislavy, a Marcusa Obernbreyta, židov-
ského obchodníka z Bratislavy, obvinených z ukrývania zbraní s úmyslom odovzdať 
ich nepriateľovi.1

Dňa 25. septembra 1809 Vojenská komisia vytvorená na rozkaz Jeho Výsosti gene-
rálmajora a pozostávajúca, v súlade s právnymi predpismi, z pánov
CHARTRE, dôstojník Radu čestnej légie2;
THOMAS, šéf bataliónu, člen Radu čestnej légie;
GARGAM, šéf delostreleckého bataliónu, člen Radu čestnej légie;
CHARLOT, šéf eskadróny žandarmérie, dôstojník Radu čestnej légie;
JARLOT, zástupca kapitána generálneho štábu, člen Radu čestnej légie;
BEGARLÉ, kapitán pluku Nassau;
JOSSA, poručík pluku Nassau:
menovaných Jeho Excelenciou, pánom generálnym guvernérom grófom Andreó-
ssym, veľkokrížnikom Radu čestnej légie.

Zasadnutie Komisie, 19. tohto mesiaca, vymenovalo za referenta pána GARGA-
MA, šéfa delostreleckého bataliónu, člena Komisie, a boli mu odo vzdané procesné 
listiny: pán referent si vybral za svojho zapisovateľa pána BOURGOINA, vrchného 
seržanta 7. regimentu delostreleckého pluku.
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Komisia dnes podľa nariadenia pána generálneho guvernéra zvolala toto zasad-
nutie s cieľom súdiť menovaných Fréderica Tugenda, puškára z Bratislavy, Marcusa 
Obernbreyta, židovského obchodníka s bydliskom v Bratislave, Georgea Schwartza, 
puškára z Bratislavy, a Šimona Josepha, žida s bydliskom v Bratislave, obvinených z 
toho, že obchodovali so zbra ňami s úmyslom postúpiť ich nepriateľovi, a menova-
ných Étienna Weissa a Jeana Benntza, puškárov z Viedne, obvinených zo spoluúčasti.

Zasadnutie sa začalo a predseda nariadil referentovi, aby prečítal všet kých 52 
bodov obžaloby, ako usvedčujúcich, tak aj poľahčujúcich.

Čítanie sa skončilo a predseda nariadil stráži priviesť obvinených, ktorí boli pred-
vedení slobodne a bez okov.

Na otázky, aké je ich meno, priezvisko, vek, miesto narodenia, povolanie a miesto 
bydliska, odpovedali:

Prvý, volám sa Fréderic Tugend, rodák z Bratislavy v Uhorsku, vek 40 rokov, 
profesiou puškár, počas zatknutia žijúci v Bratislave.

Druhý, volám sa Marcus Obernbreyt, rodák z Bratislavy, vek 50 rokov, povola-
ním obchodník, počas zatknutia žijúci v Bratislave.

Tretí, George Schwartz, rodák z Cranbourgu3 v Uhorsku, vek 70 rokov, profe-
siou puškár, počas zatknutia žijúci v Bratislave.

Štvrtý, Šimon Joseph, rodák z Bratislavy v Uhorsku, vek 29 rokov, ob chodník, 
počas zatknutia žijúci v Bratislave.

Piaty, Étienne Weiss, rodák zo Zoulu4, vek 47 rokov, puškár, počas zatk nutia 
žijúci vo Viedni.

Šiesty, Jean Benntz, rodák z Neuhausenu, vek 37 rokov, puškár, počas zatknutia 
žijúci vo Viedni.

Po tom, ako boli obžalovaní oboznámení so svojimi previneniami, pred seda im 
položil vecné otázky a boli verejne konfrontovaní s vypočutými svedkami; následne 
vystúpil referent so svojou správou a závermi, obžalo vaní si potom osobne vypočuli 
prostriedky na svoju obhajobu a vyhlásili, že k svojej obhajobe nemajú čo dodať; 
predseda sa obrátil na členov Komisie a vyzval ich, aby vyjadrili svoje prípadné pri-
pomienky; po ich negatívnej odpovedi nariadil odviesť obžalovaných. Obvinení boli 
v sprievode eskorty odvedení do väzenia; referent a asistenti na výzvu predsedu od-
chádzajú zo súdnej siene. Komisia rokuje za zatvorenými dverami, predseda kladie 
na sledujúce otázky:

Je menovaný Fréderic Tugend vinný z ukrývania zbraní?
Po zozbieraní hlasov, odovzdaných podľa hodností od najnižších, pričom pred-

seda odovzdal svoj hlas ako posledný, Komisia jednomyseľne vyhlásila, že Fréderic 
Tugend je vinný.

Je menovaný Fréderic Tugend vinný z toho, že chcel pašovať zbrane k nepriate-
ľovi?
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Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 
vyhlásila, že menovaný Fréderic Tugend je vinný.

Je menovaný Marcus Obernbreyt vinný z prechovávania zbraní?
Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 

vyhlásila, že menovaný Marcus Obernbreyt je vinný.
Je menovaný George Schwartz vinný z prechovávania zbraní s úmyslom odo-

vzdať ich nepriateľovi?
Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 

vyhlásila, že menovaný George Schwartz je nevinný.
Je menovaný Šimon Joseph vinný z prechovávania zbraní s úmyslom odovzdať 

ich nepriateľovi?
Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 

vyhlásila, že menovaný Šimon Joseph je nevinný.
Je menovaný Étienne Weiss vinný z prechovávania zbraní s úmyslom odovzdať 

ich nepriateľovi?
Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 

vyhlásila, že menovaný Étienne Weiss je nevinný.
Je menovaný Jean Benntz vinný z prechovávania zbraní s úmyslom odo vzdať ich 

nepriateľovi?
Na základe zozbieraných hlasov, ako je uvedené vyššie, Komisia jedno myseľne 

vyhlásila, že menovaný Jean Benntz je nevinný.
Hlasy sú predsedom rovnakým spôsobom opätovne zozbierané za úče lom ulo-

ženia trestu; Komisia odsudzuje väčšinou piatich hlasov5 na trest smrti menovaného 
Fréderica Tugenda a Marcusa Obernbreyta, v súlade s druhou časťou, prvým oddie-
lom a štvrtým článkom Vojenského trestného zákonníka, ktorý znie:

„Každý manéver, každá spolupráca s nepriateľmi Francúzska, ako uľahčenie ich 
vstupu na územia spadajúce pod právomoc Francúzskeho cisárstva, alebo vy danie miest, 
pevností, prístavov, lodí, vojenských skladov či zbrojníc patriacich Francúzsku, alebo 
poskytnutie vojenskej pomoci, peňazí, proviantu, munície, ale bo podpora akéhokoľvek 
postupu ich zbraní na francúzskom území či akejkoľvek akcie proti našim pozemným a 
námorným silám, alebo podkopávanie vernosti dôstojníkov, vojakov a ostatných občanov 
voči francúzskemu národu, budú po trestané smrťou.“

Menovaní George Schwartz, Šimon Joseph, Étienne Weiss a Jean Benntz sú zba-
vení všetkých obvinení vznesených proti nim a nariaďuje sa ich oslobodenie.

Referentovi sa nariaďuje vykonať tento rozsudok v celom rozsahu a v sta novenej 
lehote.

Nariadenie bude vyhotovené v dvoch kópiách, jedna pre Jeho Výsosť ge-
nerálmajora a druhá pre pána divízneho generála, generálneho guvernéra Horného 
Rakúska, grófa Andreóssyho.
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Vyhotovené, uzavreté a rozhodnuté bez prerušenia na verejnom zasad nutí, vo 
Viedni, vyššie uvedeného dňa, mesiaca a roka.

Podpísali členovia Komisie, referent a zapisovateľ.
Rovnako ako: páni JOSSA, BEGARLÉ, JARLOT, CHARLOT, GARGAM, 

THOMAS, CHARTRE.
Za správnosť zodpovedá:
Podpísaný GARGAM, referent 

Tento rozsudok bol prečítaný odsúdeným za prítomnosti stráže, vyššie uvedené-
ho dňa o šiestej hodine večer. 

Podpísaný BOURGOIN, zapisovateľ; GARGAM, referent 

Uloženie: Archív mesta Bratislavy, fond Magistrát mesta Bratislavy, Spisový materiál (II. mani-
pulačné obdobie), šk. 1039, fol. 1. 

Citované podľa ČAPO, Matej. Dvaja obyvatelia Bratislavy odsúdení francúzskym vojenským 
súdom v roku 1809. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 30. Bratislava : Múzeum 
mesta Bratislavy, 2018, s. 95-99. 
 
Literatúra: VYČÍSLIK, Alojz. Napoleonské vojny a Bratislava. In: Bratislava. Spisy Mestského 
múzea v Bratislave, zv. 4. Martin 1969, s. 209-256; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojen-
ské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 68-74. ŠPIR- 
KO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-rakúskej 
vojne roku 1809. In: Vojenská história, roč. 6, č. 1, 2002, s. 3-28.  

* * *
1 Všetky krstné mená obvinených sa v rozsudku uvádzajú vo francúzskej podobe. 
2 Rad čestnej légie (Ordre national de la Légiou ďhonneur) je najvyššie francúzske štátne vyznamenanie 

založené 19. mája 1802 prvým konzulom Bonapartom ako ocenenie prínosu pre Francúzsko. Urče-
né bolo pre vojakov aj pre civilistov. 

3 Po francúzsky správne Crainbourg (nem. Krainburg), dnešné mesto Kranj v Slovinsku. V skutočnos-
ti bolo súčasťou rakúskej časti monarchie. SCHNAKENBURG, J. F. Orthographisches Wörterbuch 
der gesammten älteren und neueren Geographie und der Eigennamen der Personen enthaltend die Namen 
der Vôlker, Länder, Städte, Fliisse, Berge u. s. w., nebst den gebräuchlichen Eigenbeiwôrtern; die Namen 
der historischen und mythologischen Personen, und die Taufnamem, welche in der Uebersetzung ahwe-
ichen. Zum Gebrauche fúr Deutsche und Franzosen und alsAnhangzujedem Wôrterbuche der Sprachen 
dieser beiden Nationen. Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1835, s. 85. 

4 Po francúzsky správne Zuol (nem. Zwoll), dnešné mesto Zwolle v Holandsku. SCHNAKENBURG, 
J. F. Orthographisches Wörterbuch, s. 346. 

5 Na to, aby bol obžalovaný odsúdený, bolo potrebné rozhodnúť väčšinou piatich hlasov. Obžalovaný 
bol zbavený viny, ak v súlade s ustanovením článku 31 Vojenského súdneho poriadku získal aspoň 
tri hlasy o nevine. CIHLÁŔ, Jiří. Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815. Plzeň : Zá-
padočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 72. 



188

Ostreľovanie Bratislavy francúzskym vojskom
1809

Za štvrtej koaličnej vojny sa boj o Bratislavu začal 1. júna v Petržalke. Nasledujúce 
trojtýždňové obdobie vypĺňali vzájomné ostreľovania a obojstranné výpady, ktoré 
len potvrdzovali skutočnosť, že ani jedna strana nie je natoľko silná, aby dosiahla vý-
raznejší úspech. Mesto najťažšie postihla kanonáda, ktorá nasledovala po odmietnutí 
francúzskej výzvy na kapituláciu mesta 26. júna a ktorá potom trvala nepretržite až 
do deviatej hodiny večer 28. júna. Streľba zasahovala až do stredu mesta. Zhorelo 
a bolo zborených okolo 120 domov, zaznamenali sa aj straty na životoch. Viacerí 
obyvatelia Bratislavy sa pred delostreleckou paľbou uchýlili do vinohradov na upätí 
Malých Karpát. Bombardovanie ustalo až po zásahu arcikniežaťa Karola priamo 
u cisára Napoleona. Cenné svedectvo o dobývaní Bratislavy podal aj rabín Chatam 
Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (1762 – 1839). Tento významný ortodoxný 
rabín a učenec zriadil v Bratislave ješivu, ktorá sa stala významným centrom židov-
ského učenia v Európe. Chatam Sofer zaznamenal bezprostredné zážitky z ostreľova-
nia Bratislavy do Knihy spomienok, ktorú dokončil ešte v roku 1809. Záznamy vydal 
v roku 1879 v Bratislave jeho vnuk rabín Salamon Schreiber. 

Na deň novu, v treťom mesiaci siwane1 sa na druhej strane Dunaja objavi li fran-
cúzske jednotky. Vyzvali Bratislavu, aby im vydala most, inak umiestnia kanóny 
a vrhacie strelné zariadenia do palebných pozícií. Obyvateľstvo mesta ich nepočúvalo 
a neposlúchlo ich výzvu, dokonca si z toho robilo žarty.

Francúzi stáli na svojich pozíciách a nejavili žiadne známky nepriateľstva. A deň 
pred sabatom 4. siwana (19. mája) ráno sa stiahli späť zo svojich pozícií a nikto ne-
vedel, čo sa s nimi stalo [...] Na sviatok schawuot2 bol dôvod odchodu Francúzov 
známy. Odvelili ich do veľkej bitky (pri Asperne), v „ktorej sa stretli králi a navzájom 
bojovali“. A po sviatku prišlo vojsko nášho cisára (Františka I.)3, prešlo cez most a vy-
budovalo tam silné opevnenia, aby neumožnilo Francúzom prejsť na druhú stranu. 
Krátko nato prišli od Viedne a Kittsee aj Francúzi a roz tiahli sa po celej lúke až do 
blízkosti nášho cisárskeho vojska. Aj oni vybudovali opevnenia a rozmiestnili kanó-
ny. Vojská táborili jedno vedľa druhého bez toho, aby niekto niečo podnikol. Nebolo 
počuť ani hláska.

Ale v piatok 18. siwana (2. júna) sa zem otriasla obrovským rachotom, celé mesto 
bolo vzrušené; bol to Boží strach. Obyvatelia utekali pred (domnelým) bombardo-
vaním. Netrvalo dlho, kým sa dozvedeli, že na druhej strane navzájom bojujú a že 
nezamýšľajú nič zlé proti mestu. Po dvoch-troch hodinách boje utích li. V tú noc 
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spánok neprichádzal k nikomu z mesta, ale vďaka Bohu nebolo nič počuť, iba keď sa 
brieždilo, zaznelo niekoľko výstrelov. Tie však úplne prestali a mali sme pokoj celý 
piatok a sobotu až do večernej modlitby. Ale v čase okolo minchy (poludňajšej mod-
litby), v sobotu 19. siwana (3. júna) sa v celom okolí ozval hromový rachot a „otriasli 
sa prahy brán“. [...] Všetko sa odohrávalo na druhej strane rieky. Tam zúril boj a pod-
pálili aj nejakú dedinu. Keďže sa cisár ske vojsko na lodiach a mostoch dostávalo 
z mesta na druhú stranu, Francúzi posunuli svoje zbrane viac do stredu, aby mohli 
ničiť lode, pričom niektoré strely neúmyselne netra�li cieľ, ale dopadali ďalej na 
domy, ktoré stáli blízko vody. To sa dialo, až kým sa na oblohe neobjavili hviezdy. [...]

Zrazu sa ozval silný hrmot, záblesky, �čali gule a strely. Vo vnútornom meste 
aj v židovskej štvrti lietali nad hlavami ľudí, mnoho nežidov bolo zabitých a domy 
židov i nežidov boli poškodené. Zavládol strach a veľká hrôza s obrovským nebez-
pečenstvom. Po dvanástej hodine na nás dorážali ešte silnejšie, ničenie rástlo a lomoz 
bol stále hrozivejší. Pri tom všetkom však strely nezapálili žiaden dom a nikde nebolo 
vidieť stopy po požiari. [...]

Väčšia časť členov našej (židovskej) obce poslala ženy a deti do blízkych dedín.
V tých dňoch aj mnoho mužov odišlo z mesta. Nezískali tým však žiadnu výho-

du, pretože v priebehu nasledujúcich desiatich dní bolo všetko pokojné a tiché. Ale 
ani tam, kde som sa nachádzal, som nemal pokoj a oddych od starostí nad našou 
svätou obcou a nad klebetením ľudí, ktorí prinášali znepokojivé správy a rozširovali 
klamli vé fámy, že sa udialo alebo udeje to či ono. K tomu sa pridalo ešte aj to, že 
chamraď z miesta, kde som sa nachádzal, sa začala hádať so židmi a reptali: „Neveďte 
k nám žiadnych utečencov, zdražie nám trh!“ Ale mestské úrady stáli na strane židov, 
tak vypukli hádky a židia tam boli v nebezpečenstve a obávali sa. [...]

V noci z pondelka na utorok 13. tammusa4 (27. júna) o piatej hodine, t. j. o je-
denástej, sa ozval taký obrovský rachot, aký doteraz nezačuli. Zahrmela streľ ba z ka-
nónov a cez okná bolo vidieť záblesky a keď svišťali strely, znelo to ako hukot veľkej 
vody, obrovské burácanie. Ešte hučala a burácala jedna strela a už prilietala druhá. 
Nemalo to konca. Prahy brán sa triasli, výplne okien sa trieštili, domy sa zachveli. 
Ľud prúdil zo všetkých strán. Každý mal na chrbte batoh. S deť mi a ženami sa všetci 
ukrývali do domov, ktoré mali kamenné klenby a železné brány. [...] A uprostred 
toho všetkého sa mestom ozval hluk a silný krik, pretože strely vyvolali požiar. Ob-
rátil som sa do ulice a uvidel som, Bože buď nám milos tivý, že celá (židovská) obec 
sa podobala ohnivému stádu. Zdalo sa, že horí všade. Plamene šľahali k nebu. [...]

Počas modlitieb strieľanie ustalo. Mohlo sa začať hasiť. Našli sa delové gule 
s hmotnosťou 150 funtov. Väčšina z nich sa pri dopade na cieľ rozbila na kusy, ktoré 
boli také silné, že mohli zabiť človeka, zničiť stavby a spustošiť obydlia. Okrem šty-
roch domov, ktoré stáli medzi mojím domom a synagógou, som neve del o žiadnom 
inom dome, ktorý by zostal bez poškodenia, pretože až tam nedo leteli žiadne strely, 
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ale všade inde, aj na vyvýšeninách, dokonca na hradnom kop ci neboli žiadne múry, 
čo by odolali.

Tak som s mojimi domácimi odišiel z mesta do „predchádzajúceho obydlia“ do 
obce Svätý Jur. Určili mi tam jeden byt. Aj väčšina členov (židovskej) obce odišla 
z mesta, časť do oblasti Blumentála, ktorý leží bezprostredne pred Bratislavou, ďalší 
do Rače alebo do Svätého Jura a Pezinka. Tam bývali aj vojenské osoby, predstavite-
lia stolice a krajiny. Keďže ceny za ubytovanie a základné potraviny obrovsky vzrást-
li, museli ste za nepríjemne páchnuci byt zaplatiť päť zlatých za deň. Preto muselo 
veľa chudobných aj mešťania stráviť deň a noc na poli, lebo nenašli žiadne iné miesto 
na odpočinok. V tomto vyhnanstve sa rodili deti, boli tam chorí a starci vo veľkom 
počte.

V utorok 13. tammusa (27. júna) nepriateľ odpočíval, vyvesil bielu zástavu, ktorá 
znamenala milosť a zľutovanie. Malo to znamenať: otvorte nám a odovzdaj te most, 
my k vám budeme milostiví. Keďže sa však Jeho cisárske Veličenstvo a jeho brat 
arcivojvoda nachádzali priamo v meste, prikázali, aby sa, Bože ucho vaj, mesto radšej 
stalo opustenou zrúcaninou a sídlom hadov, než by dovolili prejsť nepriateľovi. Tak 
mizla nádej – kvôli našim mnohým hriechom.

Preto, keď sa zvečerievalo v noci na stredu 14. tammusa (28. júna), hneď po 
zotmení začalo delostrelectvo páliť ešte silnejšie ako po prvý raz s veľkým nápo rom 
jednu strelu za druhou. Vypukol požiar a svoju potravu našiel v mestskom hostinci. 
Väčšina židovských domov bola zničená.[...] horel nábytok, tovar, ani klenby uzavre-
té železnými bránami sa nezachránili. Zhorel tovar a knihy v hod note tisícov a desať 
tisícov a veľké pekné domy, postavené z kameňa, v ktorých sa nachádzalo dvadsať až 
štyridsať bytov. Keď nad ránom zavládol v meste na nie koľko hodín pokoj a mohli 
začať hasiť, nebol dostatok mužov, len niekoľko málo židov. A viac než zničil oheň, 
vykradli a odcudzili tí, ktorých tešilo naše nešťastie; kradli, lúpili a naplnili si tým 
svoje vozy [...]

V stredu 14. tammusa (28. júna) začalo ostreľovanie s novou silou a strely z ka-
nónov mierili tento raz na veľkú budovu snemu. Kardináli, kniežatá a kňažné, 
miestodržiteľ a úradníci opustili tú nádheru. Odvtedy bola skaza zo dňa na deň 
väčšia a väčšia. Čo uniklo ohňu, zničili delové gule. V tých dňoch ešte silno pršalo 
a boli búrky. Tie spôsobili tým, čo zostali, nové škody. Zostali bez strechy a úkrytu. 
Steny sa zrútili a až po základy boli zničené. [...]

V pondelok 26. tammusa (10. júla) sa rozniesla zvesť, že sa Bratislava dostala do 
rúk Francúzov, pretože videli cisárske vojsko náhle opustiť mesto i breh rieky. [...] 
Domnievali sa, že uvoľnili prechod cez rieku. Väčšina židov i nežidov, aristokrati 
a úradníci, ktorí boli v Pezinku sa ponáhľali späť do Bratislavy, pretože si mysleli, 
že Francúzi budú tiahnuť smerom k miestu, kde sme táborili a že sa nebudú môcť 
dostať do svojich domov v Bratislave. Ale ja som neodišiel a povedal som, že tým 
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chýrom neuverím, pokým neuvidím, že vojaci vytiahli päty z Bratislavy.
A tak aj bolo. Roznieslo sa, že vojaci odtiahli do bitky (pri Wagrame), čo viedol 

arcivojvoda Karol,5 ktorý táboril pri mestečku Spitz. Zavolal aj svojho brata arci-
vojvodu Jána na pomoc, ale už bol na konci so silami, kým mu prišla pomoc, a tak sa 
Jánove jednotky vrátili späť do Bratislavy. [...] Francúzi, ktorí táborili naproti mestu, 
dali nový termín, dokedy im bolo treba umožniť voľne prejsť cez Dunaj, a to do 
štvrtka šiestej hodiny večer, v predvečer novu v mesiaci ab.6 [...]

Ešte neuplynuli ani dve hodiny od vydania ultimáta, ktoré by viedlo k niče-
niu a pustošeniu, keď veliteľ mesta generál Bianchi7 oznámil, že z tábora Francúzov 
pricválal posol so správou, že predstavitelia krajiny uzavreli prímerie na tridsať dní 
s podmienkou, že Francúzi zatiaľ obsadia Bratislavu, Brno, Györ, Terst a Rijeku. [...]

V nedeľu sme sa v pokoji vrátili späť domov, ktorý sme pred štyridsiatimi dvo ma 
dňami opustili. Saská armáda zaplnila krajinu, tí najnižšie postavení si do domu vza-
li šesť až desať mužov. Náklady dosahovali jeden rýnsky toliar na voja ka, okrem toho 
čo im magistrát dal chlieb a mäso, aby tak nezaťažovali jednot livých obyvateľov. 
Náklady dosahovali 12 000 zlatých. Predstavitelia (židovskej) obce museli odovzdať 
40 000 zlatých, okrem toho, že sa v dome každého zdržia vali chudobní a živoriaci. 
K tomu prišli ešte kontribúcie francúzskemu cisárovi vo výške 1 800 000 zlatých. 
Ešte sa nevedelo, koľko budú musieť doložiť židia. [...] Mnoho ľudí si muselo najať 
strážcov, ktorí v čase núdze strážili ich domy a pláca takého strážcu vyšla na 50 zla-
tých za deň. A potom škody po požiari a výstavba domov, ktorá stála 23 000 zlatých, 
ďalej obnova domov, ktoré neboli zasiahnuté ohňom, ale zničené delostreleckou paľ-
bou, ich obnova stála 2 000 až 3 000 zla tých; zhorený nábytok a knihy, chudobní, 
o ktorých sa bolo treba postarať. A viac ako to všetko veľké zdraženie. [...]

V tom čase sa dalo trocha zarobiť na výmene peňazí s vojakmi a tiež výme ne 
medených mincí za papierové. Ale nielen tí veľkí, ale každý, kto mal trochu peňazí, 
išiel do vnútorného mesta s mešcom peňazí v ruke buď nakupovať alebo zamieňať 
peniaze. Z toho vzplanul hnev kresťanov [...] tvrdili, že židia zhromaž ďujú peniaze 
krajiny, aby ich ukryli. [...]

Citované (s menšími úpravami) podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. Na prahu mo-
dernej doby. Súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. Ved. red.: Škvarna, Dušan 
– Šoltés, Peter. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 298-301, č. 116 (preklad 
z nemčiny Daniela Hrnčiarová). 

Edícia: Die Juden und die Judengemeinde Bratislava in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sem-
melwerk herausgegeben von Hugo Gold. Brunn : Judischer Buchverlag, 1932, s. 99-108; Ostre-
ľovanie Prešporka Napoleonom roku 1809. In: Gold, Hugo a kol.: Židia v Bratislave v minulosti 
a súčasnosti. Bratislava : Marenčin PT, 2010, s. 114-136 (preložil Bohumír Kvasnička). 
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Literatúra: GOLD, Hugo a kol.: Židia v Bratislave v minulosti a súčasnosti. Bratislava : Marenčin 
PT, 2010; GOLD, Hugo a kol.: Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti. 
Bratislava : Marenčin PT, 2011. 

* * *
1 Deň novu v mesiaci siwan pripadá na 16. mája. Mesiac siwan je tretí mesiac v židovskom nábožen-

skom kalendári, má 30 dní a začína sa uprostred mája. 
2 Na sviatok schawuot sa v staroveku konala púť do jeruzalemského chrámu, kde veriaci obetovali 

z prvej žatvy pšenice. Obeta sa konala 7 týždňov po pasche. V rovnakom čase (50 dní po pasche) si 
veriaci pripomínali aj sviatok odovzdania tóry. 

3 Cisár František – ako cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa panoval pod menom František 
II. a abdikoval roku 1806, no už roku 1804 sa dal korunovať za rakúskeho cisára, a to pod menom 
František I.  

4 Mesiac tammus je štvrtý mesiac v židovskom kalendári, má 29 dní a začína sa v prvej tretine júna. 
5 Mladší brat cisára Františka I. arcivojvoda Karol Rakúsky (1771 – 1847) zastával funkciu poľ ného 

maršala a hlavného veliteľa rakúskej armády. S menším úspechom proti francúzskemu cisárovi bo-
joval aj ďalší z bratov Františka I. – arcivojvoda Ján Rakúsky (1782 – 1859). 

6 Deň novu v mesiaci ab pripadá na 14. júla. Častejšie pomenovanie tohto mesiaca je aw; je to piaty 
mesiac v židovskom kalendári, má 29 dní a začína v polovici júla. 

7 Friedrich Vinzenz von Bianchi (1768 – 1855), neskôr poľný maršal, sa ešte v hodnosti brigád-
neho generála postavil na odpor Francúzom pred Bratislavou a bránil im v prechode cez Dunaj. 
Francúzskym vojskám velil maršal Louis-Nicolas Davout (1770 – 1823). 

Ostreľovanie Prešporka (Bratislavy) a boje o mesto roku 1809
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Prísaha ľubietovských milicionárov
1809

Vojenská prísaha je mimoriadne závažný normatív. Patrí medzi dávne verejnoprávne 
úkony a najčastejšie sa charakterizuje ako verejný sľub vernosti spojený so záväzkom 
plniť vojenské povinnosti v záujme istej osoby, inštitúcie či ideálov. Morálny aspekt 
a záväznosť vojenskej prísahy spravidla umocňovala aj nonverbálna ceremónia, často 
prerastajúca do sakralizovaného rituálu. Oddávna sa teda vedome alebo nevedome 
využíval efekt emotívnosti, ba až davovej psychózy bez ohľadu na to, či vojenskú 
prísahu skladal kolektív alebo jednotlivec v rámci kolektívu. 

Raritnou vojenskou prísahou v slovenčine bola prísaha meštianskej milície z roku 
1809 z Ľubietovej, ktorá je uložená v Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Ide vlastne 
o rukopisný preklad vzorového textu prísahy v nemčine, ktorú stanovoval Reglement 
für die Bürger-Miliz im Königreich Ungarn (Predpis pre meštiansku milíciu v Uhor-
skom kráľovstve) z roku 1809. Prísaha ľubietovských meštianskych milicionárov je 
nielen cennou jazykovou pamiatkou, ale aj svedectvom toho, že branná služba meš-
ťanov pri obrane krajiny a vlastného mesta bola skutočne vecou cti a uvedomenia. 

Feyerliche Eyd (Slávnostná prísaha)
Prísaháme Bohu všemohaucímu, Jeho Jasnosti cis.-kralovskej Francovi I.-vemu, tak 
tež i nejvyšším a vysokym vrchnostem, ktere v jmene Jeho Jasnosti nam by budaucne 
rozkazovali, zvlašte pak že nasemu magistratu, našim štabalskym o�círum1, jako 
tež i jiním vyšším a nižším o�círum vždy verni a poslušni budeme, takových ctiti, 
jejích príkazy a zakazy vždy vyplniti a zachovavati chceme. Mesto toto pri všej prí-
ležitosti ostríhati a chraniti chceme, zastavu a štandartu našu v službe meskej nikdy 
nezanechame, ano službu kteraby pri takovej budto ve dne aneb v noci se pridala 
a prihodilo bedlive a poslušne vykonáme, a ku zadržaní pokoje vnitrneho, porad-
ku a bezpečnosti spolu pracovati chceme; vubec, podle nam predepsaných regul ve 
všech a jednom každom punkte verne pokračovati  a takove nikdy neprestupiti chce-
me. Tak nam Pán Buch pomahej. Amen.

Uloženie: Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica. 
Archív mesta Ľubietovej 1282 – 1885, sign. 2568/1809.

Edične pripravil Vladimír Segeš.

Literatúra: Reglement für die Bürger-Miliz im Königreich Ungarn. Auf höchsten Befehl Sr. k. k. 
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Hoheit des Erzherzogs Palatinus entworfen. Pesth 1809; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: 
Vojenské dejiny Slovenska III. zväzok. 1711 – 1914. Bratislava 1996, s. 73-74; SEGEŠ, Vladimír: 
Bürgermiliz und Insurrektionstruppen im Königreich Ungarn während der napoleonischen 
Kriege. In: La Guerre Totale Défense Totale, 1789 – 2000, XXVIème Congrés International d 
Histoire Militaire. Actes. Stockholm 2001, s. 207-212.

* * *
1 Štabálsky o�cír – štábny dôstojník, medzi ktorých patrili plukovník, podplukovník a major.
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Prísaha insurekčného vojaka
1809

Skladanie prísahy patrilo k  neodlučiteľným procesom spojeným so vstupom do 
akejkoľvek služby – aj do vojenskej. Preto prísahu skladali aj vojaci insurekčného 
vojska. Aktom prísahy malo byť zaručené, že vojak svoje vojsko počas výkonu služ-
by neopustí, bude si svedomito vykonávať svoje povinnosti a poslúchať nadriade-
ných.

Ja N. Prisahám skrze Boha žiwého, Blahoslawenu Pannu Mariu, wsseckich Bo-
žich Swatich, že ga wssecko coby kolwek k meg wogenskeg Insurectionalskeg1 powin-
nosty prisluchalo, werne, sprawedliwe, a ochotne konat chcem, zástawu neopustim, 
mim predstawenim wrchnostam wssecku poslussnost dokážem, a za krála a kragnu 
we wsseckeg wernosty bogowat budem. Tak my Pán Bůh dopomáheg Blahoslawená 
Panna Maria, a wssecy Swatý. 

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 477, Spisy na 
insurectiu 1809, Formula Juramenti Military, fol. 42. 

Edične spracoval Miroslav Nemec. 
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* * *
1 Insurectionalskeg – insurekčnej. 
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* * *
1 Nečitateľné slovo. 
2 Dengľavý.  
3 Coramisant – koramizant (z lat.), čiže ten, kto svojim podpisom potvrdzuje platnosť uzavretia dákej 

dohody, pri ktorej bol prítomný. 
4 Coram me – predo mnou; v mojej prítomnosti. 
5 Dilector Familiae – v tomto prípade starejší (zemianskeho) rodu či rodiny. 
6 MP, lat. skratka manu propria – vlastnou rukou. 

Žiadosť o oslobodenie z vojenskej povinnosti
1809

Ak sa rodinní príslušníci nazdávali, že ich príbuzný nie je schopný slúžiť vo vojsku, 
prípadne si mysleli, že jeho prítomnosť je potrebnejšia doma, mohli aj oni napísať 
svedectvá o jeho zdravotnej nespôsobilosti alebo žiadosti o jeho prepustenie. Násled-
ne bolo už na zodpovedných orgánoch, či ich argumenty uznali za dostatočné. Prí-
kladom tejto skutočnosti je aj list (zaiste zemianskej) rodiny Vitálišovcov z Liptova.

Mi nižey psany zeznawame dobrim nassim swedomim že pany Vitalis Ferentzkin 
sin gakossto samo geg mladssy syn gest to ku spusobu wogenskemu nespusobny 
any wzroste any wžadnom ynssom spusobe krome [...]1 pak lebo ge welmy deklawy2 
swogom zdrawy od mlady.
Stim zeznawame y/my Coramisanty3 nassim dobrim swedomim a umislom.

Coram me4 Francisco Vitalis Dilector Familiae5 MP6

Coram me Alex Vitalis

Uloženie: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, fond Liptovská župa I., šk. 476, 1809 Lekár-
ske svedectvá, žiadosti o oslobodenie, fol. 49.

Edične spracoval Miroslav Nemec 
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Ľudová pieseň o bojoch proti Francúzom
asi 1809

V koaličných vojnách bojovalo aj množstvo zmobilizovaných Slovákov. Boje pro-
ti Francúzom sa stali námetom viacerých ľudových piesní. Jedna, pochádzajúca 
z dolnorakúskej obce Ringelsdorf obývanej Slovákmi, sa viaže k jednej z dvoch bi-
tiek, ktoré sa v rámci protinapoleonských vojen odohrali v rokoch 1805 a 1809 pri 
dolnorakúskom mestečku Hollabrun. Prvá sa udiala 16. novembra 1805. Početný 
predvoj francúzskej armády pod velením maršalov Joachima Murata a Jeana La- 
nnesa sa pri Hollabrune zrazil s ustupujúcimi rusko-rakúskymi zbormi, ktorým velil 
generál Piotr Bagration. Francúzi zvíťazili, keďže mali takmer štvornásobnú preva-
hu. Na bojisku zostalo 1 200 mŕtvych. Zvyšky rusko-rakúskych oddielov ustúpili na 
Moravu, kde 2. decembra 1805 pri Slavkove hlavné francúzske  sily slávne porazili 
rusko-rakúsku armádu. Druhá hollabrunská bitka sa odohrala v dňoch 9. a 10. júla 
1809 po porážke rakúskych oddielov pri Wagrame. Išlo o ústupové boje, po ktorých 
nasledovalo prímerie uzavreté už 12. júla 1809 v Znojme. Keďže bojov sa zúčastnili 
viaceré dobrovoľnícke oddiely a dolnorakúska domobrana (Landwehr), je pravdepo-
dobné, že táto pieseň Slovákov z Dolných Rakús súvisí práve s touto bitkou.   

Bár sem z Ringelsdorfu1 

Bár sem z Ringelsdorfu, bár sem richtáruv syn
pištole na stole šecko mám chystané, do vojny ít mosím.
Ten Francúz Bonapart vojnu vypovídau
a ten náš potentát František majestát šeckých nás povolau
V Štokeravskej2 kasárňi, tam nás už čekali
Odtád nás dragúnú k moravským hraňicám na špjehy poslali.
Jak nás Francúz zbadau, že sa už hrname
stáheu vojská svoje, postaviu línie, čažké batérie
My sme vyrazili naňho zavčas rána, 
Šable se blýskali, koňe rehotali, bitka sa začaua.
Ale ty Francúzi z planky3 nás napadli,
V holabrunskej seči moji kamarádzi, šeci zahynuli. 

Pripravil Ivan Mrva. 

Citované podľa Záhorácke pjesňičky III. Ed. BLAHO, Janko. Bratislava 1957, s. 13. 
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* * *
1 Ringelsdorf – slov. Ligašdorf, dnes Ringelsdorf-Niederabsdorf v Dolnom Rakúsku. 
2 Stockerau – mestečko v Dolnom Rakúsku. 
3 Planka (nem.) – krídlo, bok. 
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Správa palatína Jozefa o požiari Bratislavského hradu
30. mája 1811

Dňa 28. mája 1811 kvôli neopatrnosti cisársko-kráľovských vojakov z hradných ka-
sární vznikol požiar, ktorý zničil hrad, pričom popolom ľahlo aj 79 domov v Pod-
hradí. Tento požiar poznačil na vyše 150 rokov siluetu celého mesta. Z honosnej 
rezidencie, v  ktorej v druhej polovici 18. storočia sídlil najprv ako miestodržiteľ 
František Štefan Lotrinský a po ňom Albert, knieža Sasko-Tešínsky s manželkou 
Kristínou, a v ktorom bola doma a neskôr častým hosťom samotná Mária Terézia, 
zostali len ruiny. Uhorský palatín arcivojvoda Jozef (1776 – 1847) v liste svojmu 
bratovi, cisárovi Františkovi I. opisuje možné príčiny požiaru a jeho hektické ha-
senie, ktoré však nestačilo zlikvidovať mimoriadne rýchlo sa šíriaci oheň. Obnova 
Bratislavského hradu v historickej, aj keď zredukovanej podobe sa stala po mno-
hých sporných návrhoch a rozporuplných zámeroch realitou až v 60. rokoch 20. 
storočia.

Bratislava, 30. mája 1811  
Vaša Výsosť!
Krátko po mojom príchode sem som bol zaneprázdnený posledným nešťastím, čo po-
stihlo toto mesto, a musel som zisťovať bližšie podrobnosti, potom na vlastné oči vec 
prešetriť a zozbierať všetky dostupné údaje, ktoré by prispeli k ďalšiemu vyšetrovaniu. 
Teraz ich predkladám, ako ste mi uložili, a dúfam, že Vaša Výsosť ich prijme s uspoko-
jením. 28. tohto mesiaca ráno o štvrť na štyri spozoroval kapitán Conrad z regimen-
tu strelcov,1 keď nechal nastúpiť svoju jednotku na cvičenie na vonkajšom hradnom 
nádvorí, že zo strechy na bývalej zimnej jazdiarni v hrade stúpa hustý dym. Spustil 
hneď poplach, vydal pokyny na hasenie, ale skôr, než to bolo možné, strechu jazdiarne 
zachvátil požiar a oheň sa rozšíril s neobvyklou rýchlosťou na ďalšie bočné hradné bu-
dovy. Mnohí občania a obyvatelia mesta si myslia, že oheň vypukol už skôr, ale vojaci, 
ako sa to už stalo neraz, to zatušovali a usilovali sa ho hasiť vlastnými silami, no ja si 
myslím, že toto tvrdenie je neopodstatnené. O štvrť na štyri bol požiarny poplach aj 
v meste, a to sa už náhlili niekoľké striekačky s vodnými cisternami k hradu, ale na 
vonkajšej bráne narazili na stráže, ktoré ich odklonili, a potom, ako istý čas zbytočne 
čakali, odišli na Zuc kermandel,2 kde tiež horelo. Až po dvoch hodinách bol umožnený 
vstup na hrad aj mešťanom. Keďže na hrade nebolo skoro žiadne potrebné vybavenie, 
potrebné hadice boli príliš krátke, striekačky malé a nevýkonné, pomoc z mesta moh-
la byť dosť podstatná. Poľný podmaršal gróf Giulai3 a väčši na o�cierov popiera tento 
fakt a tvrdí, že mestské striekačky prišli len po bránu a tam zostali stáť a nechceli vojsť 
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do hradu a pomáhať tam. Generálmajor Kalnassy,4 ktorý celý prípad vyšetroval, ma 
naproti tomu uistil, že bolo celkom správne, že stráže konali správne, keď odmietli 
mestskú pomoc, ale stalo sa tak len z číreho nedorozumenia a nešikovnosti veliteľa 
dennej stráže, a tohto hneď, ako to zistil, odvolal. Oheň sa rozšíril z jazdiarne na boč-
né budovy hradu, ktoré boli pokryté šindľom, a pretože horúčava a vietor boli silné 
a hasiace prostriedky slabé, ocitli sa čoskoro v plameňoch a oheň prenikol cez okná do 
hlavnej hradnej budovy takou silou, že celé vnútro stálo v plameni behom dvoch ho-
dín. Odtiaľto sa rozšíril horiacimi šindľami na Zuckermandel a na viacerých miestach 
vypukol požiar, takže za štyri hodiny táto časť mesta, okrem ôsmich domov, zhorela 
až do tla, lebo úzke ulice a rýchlosť ohňa znemožňovali každú pomoc. Na hrade sa 
podarilo úsilím vojakov zachrániť budovu gardy, tzv. Tereziánum a domy stojace pri 
vonkajších hradbách. Všetko ostatné zhorelo zväčša úplne, pád podláh zničil dokonca 
mnohé pivnice a ešte aj dnes na mnohých miestach tlie a dymí sa. Ohňu padli za obeť 
na hrade hlavná budova, až na niekoľko izieb, bočná budova pri vchode, zimná a letná 
jazdiareň, z Tereziána zhorela len strecha, ostatné budovy stoja. Stálo by za to dať Tere-
ziánu a hlavnej budove provizórnu strechu, lebo prvá (budova) sa dá znovu ľahko uviesť 
do obývateľného stavu a z druhej zostali stáť hlavné múry. Na Zuckermandli zhoreli do 
tla v priľahlých miestach všetky domy, a čo je najhoršie, ich obyvatelia sa nezachránili, 
a boli to pritom usilovní reme selníci. Z vojakov nezahynul nikto, ale na Zuckermandli 
zahynuli nejaké osoby a ešte aj dnes sa pod troskami jedného domu našlo päť mŕtvych. 
Zuckermandel je celkom zničený a je to o to smutnejšie, že zemepán knieža Karol Pálf-
fy5 sa ich (obyvateľov) neujíma, alebo len trocha, lebo sú kontraktuálnym (poddanským) 
miestom. Čo sa týka vzniku ohňa, môžem sa oprávnene domnievať, že bol zalo žený 
vojakmi streleckého oddielu, lebo vypukol v uzavretej a nikým neobývanej budove, 
ktorej vchody boli obsadené strážami a kam nebol vpustený nikto cudzí. Ak by sa 
malo veriť rečiam mužstva z tohto oddielu, ktoré naznačujú, že medzi týmto regimen-
tom a tunajším meštianstvom panovalo veľké napätie, tak je len zázrak, že k takému 
niečomu neprišlo už skôr. Podnet k tomu dalo ich správanie pri jednom predošlom 
požiari, keď uštedrili veľa rán, a dokonca jeden dôstoj ník nechal bez príčiny zavrieť 
mešťana, ktorý sa ponáhľal pomôcť pri hasení. Neviem si vysvetliť toto správanie, lebo 
tento oddiel pred dvoma rokmi bol v Pešti a vyznamenal sa svojím správaním a aj pred 
nepriateľom. V tomto prípade je treba dôkladne preskúmať opodstatnenosť podozrenia 
zo založenia požiaru. Pretože si treba uvedomiť, že pri takých napätých vzťahoch tento 
oddiel nepostupuje dobre a dáva podnety k nepríjemnostiam, by hádam bolo príhod-
né, keby sa pod nejakou šikovnou zámienkou preložil do inej posádky (kasární) a tak sa 
mohol nastoliť pokoj. Zatrpknutie oboch strán zašlo až tak ďaleko, že nemožno dúfať 
v jeho zmiernenie [...]

Dnes večer odtiaľto odchádzam preč, lebo všetky ďalšie opatrenia už boli pri jaté, 
a odovzdávam sa v najhlbšej úcte 
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Vašej Výsosti 
Najponíženejší služobník 
Jozef pal(atín)

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. Na prahu modernej doby. Súmrak sta-
vovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. Ved. red.: Škvarna, Dušan – Šoltés, Peter. Bratislava 
: Literárne informačné centrum, 2008, s. 302-304, č. 117 (preklad z nemčiny Eva Kowalská).  

Edícia: Palatin Josephs Schriften. Quellen zur neueren Geschichte Ungarns. 4. Band. Ed. Doma-
novszky, Sándor. Budapest : Akademiai Kiadó, 1991, s. 459-462.  

Literatúra: KEMÉNY, Lajos: Bratislavský hrad a Podhradie. Bratislava : Albert Marenčin PT, 
2008. 

* * *
1 Išlo o 63. peší strelecký pluk. 
2 Zuc kermandel – časť Podhradia. 
3 Ignác Gyulay (1763 – 1831) – gróf, generál, chorvátsky bán a majiteľ 60. pešieho pluku, inak aj 

signatár Bratislavského mieru z roku 1805. 
4 Ján Kalnássy (1754 – 1839) – dôstojník, od roku 1802 generálmajor a od 1811 poľný podmaršal, 

penzionovaný roku 1814. 
5 Karol Pál�y (1735 – 1816) – gróf a od roku 1807 knieža, dedičný župan Bratislavskej (Prešporskej) 

stolice a hlavný kapitán Bratislavského hradu. 
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Potlačenie vzbury a potrestanie poddaných v Čičmanoch 
18. septembra 1815

Poddaní z obce Čičmany odopreli konať robotné povinnosti, pretože vrchnosť im 
odobrala urbariálne pozemky. Ján Borčiský (Borcsiczky), zástupca stoličného slúž-
neho a Karol Lieskovský, stoličný prísažný Trenčianskej stolice informujú vrchnosť 
a kongregačné zhromaždenie o potlačení vzbury časťou 33. uhorského pešieho plu-
ku a o potrestaní príslušných poddaných palicovaním. V latinsky písanom hlásení 
sú aj dve citácie výpovedí v slovenčine.

Podpísaní podslúžny a prísediaci slávnej Trenčianskej stolice predkladáme sláv nemu 
zhromaždeniu správu o tom, že pri vykonávaní rozsudku slávnej súdnej stolice, vy-
neseného proti obyvateľstvu obce Čičmany pre vzdorovitosť proti pan stvu, ktorý 
schválil aj najvyšší kráľovský trón, musela sa použiť vojenská moc. Keď prišla do 
obce Čičmany dňa 12. t. m. t. r. prvá náhradná stotina slávneho uhorského pluku 
Colloredo-Mansfeld č. 33, počítajúca 200 mužov pod velením nadporučíka Michala 
Bonieho a prideleného podporučíka Filipa Bellotyho, boli súčasne zvolanému oby-
vateľstvu v jeho jazyku pred týmto vojskom vyhlásené dôvody, prečo sme boli sem 
vyslaní s vojenskou mocou, ako aj dôvody rozsudku schváleného na najvyššom mies-
te. Pri tomto vyhlásení Juraj Kršák, známy svojou bezočivosťou, zakričal svojmu su-
sedovi: „Čo máš utiekat, však tia čert nevezme, stia kedy ti skapat.“ Za to bol potrestaný 
25 palicami. Potom aj richtár Piesz bol potrestaný 25 palicami, lebo hoci mal urobiť 
opatrenia vo veci zaopatrenia vojska, čo bolo v rozkazoch včas a opätovne nariadené, 
nevykonal nič. Potom bol vydaný obyvateľstvu rozkaz, aby o 5. hodine popoludní 
všetci prišli k nám. Ale Ondrej Oslica sa ani na opätovné richtárovo upozornenie 
nechcel ustanoviť, a preto bol tiež odsúdený na 25 palíc. Toto všetko bolo vykonané 
dňa 12. septembra.

Druhého dňa 13. zrána dostal Juraj Huliak 25 palíc preto, že neprišiel kopať ja-
rok, a potom bol poslaný na práce. Šlo sa za vojenskej asistencie na lúku zvanú Lúka 
v doline, ktorá bola opatrená násypmi a ohradou, a tak vrátená do pôvodného stavu. 
Až večer, keď sme sa vracali, zistilo sa, že Juraj Petráš úmyselne neprišiel kopať jarok 
a vykonávať ostatné práce. Jeho strýco Mikuláš Petráš bol pri vyše trovaní usvedčený 
z nehanebného cigánstva, ako by jeho synovec, spomenutý Juraj, nebol býval vôbec 
doma. Preto bol tento potrestaný pre nehanebné klamstvo a onen pre vyhýbanie sa 
práci, a to každý po 25 palíc.

Dňa 14. celkom preorali panské role Polianky a začali orať polia na Prednej Ja-
vorine.
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Dňa 15. dokončili preorávanie rolí na Prednej Javorine a bolo preorané aj pole na 
Zadnej Javorine.

Dňa 16. bolo preorané pole na vrchu Javoriny a začali klčovať pasienok na sú-
vrati Zadná Javorina. Potom v prítomnosti pánov úradníkov slávneho panstva, a 
to právneho zástupcu Jozefa Borcsodyho(?)1, inšpektora Františka Burga, kasnárov2 
Mikuláša Šimku a Michala Mészárosa na jednej strane a na druhej strane v prítom-
nosti richtára, boženíkov, starších a ostatného obyvateľstva obce na základe rozsudku 
panskej stolice, schváleného aj najvyšším kráľovským trónom, boli odovzdané do 
úplného súkromného užívania slávneho panstva tieto časti: vyššie menovaná Lúka 
v Doline, role na Poliankach, Zadnej a Prednej Javorine s trávnatou a zalesnenou 
súvraťou na Zadnej Javorine, ohraničené dvojitým potokom smerom dolu vodou a 
pozemkami susednej obce Tužiny,3 ktorá je už na území slávnej Nitrianskej stolice. 
Tieto pozemky sme ohraničili kopcami z hliny a vyrúbaním stromov v lesnatej časti 
hraníc.

Keď sme odovzdali pozemky slávnemu panstvu a keď nikto z obyvateľov nič ne-
namietal, vážne sme ich upozornili, aby odteraz boli v budúcnosti panstvu a úradu 
vždy poslušní a zachovávali všetky opatrenia a nariadenia vyšších úradov. Oni jedno-
hlasne a svätosväte prisľúbili poslušnosť a úplnú oddanosť v budúcnosti a žiadali, aby 
boli zbavení bremena pobytu vojska. Keďže sa v práci, ktorú v týchto dňoch konali, 
preukázali ochotnými, bolo odložené ďalšie vyklčovanie, pričom táto práca sa im v 
budúcnosti započítava do panskej práce.

Nasledujúceho dňa 17. obyvateľstvo dalo slávnemu panstvu osobitné písomné 
vyhlásenie o tom, že vyššie uvedené povinnosti bude v nezmenšenej miere zacho-
vávať. Toto vyhlásenie je pod č. 1. v odpise pripojené.

Konečne pokorne hlásime, že – ako sme počuli – v čase vykonávania trestných 
opatrení Dorota Banková mala podľa svedectiev Magdalény, vdovy po Jurajovi Ba-
kulovi a Anny Hudecovej nerozvážne povedať: „Viš, ale som navarila panu kasnarovi 
Šimkovi ve Viedni, že mosel až s Čičman odejst, aj včil nestarajte sa, ja toto všecko 
prevrátim a všecko jinač mosi byt, však toto od krala neni.“ Keďže sa však táto niekde 
skrýva, nepodarilo sa ju dolapiť.

Druhého dňa, t. j. 18., odchodom slávneho vojska ukončili sme výkon nariade-
ných opatrení.

Čičmany dňa 18. septembra 1815
Ján Borcsiczky,4 zástupca slúžneho slávnej stolice Trenčianskej,
Karol Lieskovský, prísažný tejže slávnej stolice Trenčianskej 

Uloženie: Latinský originál úradného hlásenia pozri v archíve bývalej župy Trenčianskej, Acta 
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urbarialia X, fasc. 12, no. 832; dnes Štátny archív v Trenčíne.  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 266-267.  

* * *
1 V origináli je meno ťažko čitateľné. 
2 Kasnár (zast.) – hospodársky správca, úradník na veľkostatku. 
3 Tužina – obec v okrese Prievidza. 
4 Ján Borcsiczky – príslušník šľachtického rodu Borčických (Boršických) z Borčíc.  
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Informácia o vojenskej asistencii v Rohožníku
6. novembra 1818

Následkom devalvácie peňazí a povojnovej krízy sa na mnohých miestach zhoršilo 
hospodárske postavenie poddaných, ktorí neboli schopní zaplatiť žiadané peňažné 
dávky pre potreby vojska. Takýmto príkladom bola aj situácia v Rohožníku, kde 
zasahovali jednotky pod velením kapitána Böhma z kyrysníckeho pluku princa 
Ferdinanda.

Podpísaný kapitán slávneho cisársko-kráľovského kyrysníckeho pluku korun ného 
princa Ferdinanda písomne potvrdzujem toto:
Na úradnú žiadosť, doručenú mi Bratislavskou stolicou 17. júla t. r. predpolud ním 
vo veci nepokojov a odporovania jednotlivcov obce Rohožník proti panstvu, vtiahlo 
ešte toho istého dňa popoludní pod mojím velením 55 mužov a 4 páni vyšší dôs-
tojníci do obce Rohožníka, kde som zostal na vykonávanie vojenskej asistencie do 
20. júla, ale potom po obnovení pokoja a poslušnosti medzi poddaný mi ešte toho 
istého dňa o 5. hodine ráno som z obce vytiahol na naše pôvodné stanovište. Pri tejto 
príležitosti poslalo panstvo v Malackách na uľahčenie bremien uvedenej obce a na 
naše zásobovanie dvesto porcií ovsa a dve vedrá vína, takže obec Rohožník nemala 
iné dodať ako potrebné seno pre naše kone a denne pol funta mäsa, jednu holbu piva 
a obvyklé dva funty chleba na hlavu pre zásobovanie kyrysníckeho mužstva, keďže 
ostatné porcie ovsa sme dostali a aj priviezli zo svojich vojenských skladísk.

Dané vo Veľkých Levároch dňa 6. novembra 1818 

Böhm, v. r., 
kapitán 

Uloženie: Overený odpis úradného hlásenia v nemčine pozri v archíve bývalej Bratislavskej 
sedrie, fasc. 28 Plavecké Podhradie; dnes Slovenský národný archív v Bratislave.  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 268.  
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Tragédia vojakov leopoldovskej posádky
1. februára 1820

Počas presunu z Leopoldova na Záhorie v podvečer 16. januára 1820 na špačinských 
poliach pri Trnave zastihol 80 vojakov leopoldovskej posádky prudký vietor a husté 
sneženie. Následkom straty orientácie jednotka uviazla v hlbokých závejoch. Sedliaci 
okolitých dedín ich vyslobodili až na druhý deň. Deviati vojaci noc neprežili a veľká 
časť utrpela vážne omrzliny. O tragédii priniesli krátku správu aj bratislavské (preš-
porské) nemeckojazyčné noviny Pressburger Zeitung. 
Uvedenú udalosť významne dopĺňa záznam v rímsko-katolíckej matrike zomrelých 
farnosti Špačince, do ktorej miestny farár zaznačil ich mená, priezviská a vek. Zo 
záznamu vyplýva, že prevažná väčšina zomrelých vojakov boli Slováci. 

Špačince pri Trnave, Prešporská stolica
Dňa 16. predchádzajúceho mesiaca pri ostrom mraze vial silný vietor, ktorý sa okolo 
šiestej  večer zmenil na strašnú snehovú búrku. Na špačinských poliach na pochode 
z Leopoldova k Nádašu1 prívaly snehu zaviali 80 vojakov z c.-k. tretieho posádkového 
práporu. Na druhý deň ráno sa správa o tejto udalosti rozšírila v dedine a okamžite 
na záchranu nešťastníkov sa organizovala pomoc, aby mrazom znehybnení bojovníci 
boli oživení. Pri väčšine sa  to podarilo, ale  pre niekoľkých vojakov sa všetky po-
kusy o oživenie ukázali márnymi. Dňa 20. (januára) boli obete ctihodným kňazom 
Antonom Farkašom za účasti špačinských občanov slávnostne pochované. Tunajšie 
panstvo opäť preukázalo skutočný patriotizmus a lásku k postihnutým. Ľudským 
prístupom, osobným nasadením a zabezpečením všetkých možných medikamentov 
sa vyznamenali najmä vysokourodzené panie Motešická a  Maloňajová, obe rodené 
Révajové, ďalej šľachetná rodina Odlerovská a vrchnostenský sudca rodiny Révajov-
skej, slobodný pán Buoc. Bez ich mnohostrannej pomoci by si tento smutný prípad 
vyžiadal ešte viac obetí. 

Citové podľa Pressburger Zeitung, Nr. 9, 1. Februar 1820, s. 113-114.  
(Výpis z matriky) 
Títo vojaci z leopoldovskej pevnosti, ktorí zamrzli v našom špačinskom chotári, boli 
sem  prinesení a tu pochovaní:  

 vek
Ján Kurilla 26
Jozef Blidár 30
Ján Wagner 50
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Ján Čečán 23
Štefan Farkaš 22
Marian Lazar 32
Imrich Molnár 24
Samuel Petrák 35
Ján Strakoš 25
Martin Sobolič 40

Títo totiž tiahli, aby zbraňou potlačili sedliacku rebéliu poddaných v dedinách 
panstva Malacky proti zemskému pánovi. Na ceste, ktorú dobre nepoznali, pri sil-
nom vetre a návaloch snehu cestu stratili a vo večerných hodinách ich zavialo na 
poliach smerom na Jaslovce a Bohunice. Ich telá prezrel vojenský ránhojič v mojej 
prítomnosti a 20. spomenutého mesiaca boli po katolícky pochovaní. O ich smrti 
a pochovaní som potom cisársko-kráľovskej komisii podal zákonné svedectvo potvr-
dené pečaťou. 

Farkaš,  v. r. 

Uloženie: Štátny archív Bratislava, zbierka cirkevných matrík. Rímsko-katolícka cirkev Špačin-
ce, matrika úmrtí 1817 – 1829, i. č. 2299. 

Obidva dokumenty preložil a edične spracoval Ivan Mrva. 

* * *
1 Nádaš – dnes Trstín. 
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Ján Čaplovič o Slovákoch
1820 – 1830

Ján Čaplovič (Johann von Csaplovics, 1780 – 1847) bol významný slovenský ad-
vokát, publicista a etnograf. Pochádzal zo starého slovenského šľachtického rodu 
Čaplovičovcov. Po štúdiu na gymnáziu v Banskej Bystrici pôsobil od roku 1798 ako 
advokátsky koncipient v Banskej Bystrici, ako aj notársky a podžupanský úradník 
Zvolenskej stolice, istý čas bol aj advokátom v Banskej Bystrici. Od roku 1808 pôsobil 
so štvorročnou prestávkou vo Viedni, kde aj zomrel. Bol prívržencom pojozefínskych 
reformných úsilí v duchu osvietenského absolutizmu, zasadzoval sa za liberálny vý-
voj nemaďarských národností v rámci zachovania Uhorska. Bol autorom viacerých 
obrán slovenského národa, ako aj početných etnogra�ckých prác. Napísal a vydal 31 
kníh, viac ako 400 publicistických článkov a štúdií v takmer 30 časopisoch, a to po 
latinsky, nemecky, slovensky a aj maďarsky (pozri napríklad nasledujúci  dokument 
číslo 40). Jeho najvýznamnejším dielom bola rukopisná práca Ethnographia Slavorum 
in Hungaria (Etnogra�a Slovákov v Uhorsku). Knižne vyšla až v roku 1997 vďaka 
literárnemu vedcovi Rudolfovi Brtáňovi (1907 – 1998), ktorý náročný 636-stranový 
rukopis, písaný nemecko-latinsko-slovenským drobným a ťažko čitateľným písmom 
preložil do slovenčiny a edične doplnil mnohými vysvetľujúci poznámkami. Nasle-
dujúce vybrané pasáže približujú dôležité poznatky o identite Slovákov. 

III. časť – Telesná sústava 
Obyvateľom Karpát je vlastný vysoký, pevný, krásny vzrast. Tenkí a vyhúknutí sú 
Oravci, Liptáci, Zvolenčania, celkom výrazne Detvanci a kopaničiari v Nitrianskej 
stolici. Napospol pekne urastení sú aj valasi. Možno to najlepšie pozorovať na peších 
plukoch, ktoré sa regrutujú zo Slovákov. Sú v nich najkrajší a najlepšie urastení chla-
pi. 

Starší muži si pri chôdzi po rovine nohy omnoho viac ako treba krčia. Mohlo by 
to byť aj preto, že si tento spôsob chôdze osvojili pri ustavičnom kráčaní po horách. 
– – – 

Chlapi i ženy sú v priemere chudí, ale vyzerajú zdravo. Je to vý sledok pracovité-
ho spôsobu života. Na Orave majú ľudia väčšinou dlhé, menej korpulentné postavy. 
Možno od toho, že jedia veľa zemiakov (švábky). Najhoršie vyzerajú baníci, lebo 
trávia väčšinu života pod zemou, vdychujú zlý vzduch a pritom sú zle živení.

Nájdu sa však i tuční ľudia. V Očovej som videl mnohých dobre živených gaz-
dov, ktorí by každému múzeu tučných ľudí mohli robiť česť.

Excesívne1 tučných mužov, Tapolcsányiho a bučanského no tára Makónyiho,2 
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som už spomenul vo Všeobecnej etnogra�i.
Farbu vlasov majú Slováci zväčša gaštanovo-hnedú a plavú. Černovlasí sú zried-

kavejší. Do očí bijú najmä Sotáci – pri peknom počasí vybiehajú z každého domu 
celé kŕdle malých „mliečnych“ hláv.

Vlasy mávajú hrubšie a rovné, zriedkavo sa nájdu kučeravé (brčkavé) hlavy, hoci 
na pomoc, aby sa deti rodili kučeravé, sa používajú aj čary. Ale o tom viac nižšie.

Najkrajší ľudia obojakého pohlavia rastú v Turčianskej stolici. Tu je pravé slo-
venské Čerkesko (Circassien). Nikde som ešte dosiaľ ne videl toľko pekných žien 
a dievčeniec ako tam. Je to čistotný, zdravý, v tvári biely a červený, veľmi usilovný, 
vždy jemný a čisto oblečený, pracovitý, veselý ľud. Na zvýšenie telesného pôvabu 
nosia kroj.

Aj slečny zo Slavošoviec v Gemerskej stolici sú osobitne preslá vené nielen roz-
košnou stavbou tela, ale aj vždy čistým a klenutým krojom, takže pomenovanie sla-
vošovské nevesty3 označuje niečo celkom osobité.

V Hontianskej a Novohradskej stolici nenosia ženy šnurovačky a v širokých ko-
šeliach im môžu najmä prsia mocne narásť. Tam vidieť len prsnaté ženy.

Za dojky pre bohatstvo mlieka veľmi vyhľadávajú Turčianky, Liptáčky a Oravky. 
Mnohé si pozývajú až do Poľska. (Ofner gemeinnützige Blätter 1817, č. 60.)

V Békešskej stolici je mužské pokolenie údajne napospol dobre a krásne uras-
tené, ženy naproti tomu majú nepríjemné tváre a vzrast. (Tudományos gyüjtemény 
1826, 5, s. 66.)

Slovenské ženy, ktoré bývajú pri Tise, sa maľujú červenou farbič kou (Kublak) ale-
bo šťavou z farbiarskej červene (Farbenröthe), kým tamojšie Maďarky si líca bielia. 
(Tudományos gyüjtemény 1821, 6, s. 57.)

V Karpatoch si vraj v lete tvár bielia, aby bola ako plátno. Dosahujú však opak, 
lebo sa mnoho ráz denne umývajú, potom si tvár na slnci opália a stanú sa čierni ako 
čerti.

Banské mestá Banská Bystrica a Banská Štiavnica sú, čo sa týka pohlavia oby-
vateľstva, veľmi rozdielne. V Bystrici je mnoho dievčat, v Štiavnici viacej mládencov. 
Bystricu teda treba pokladať za semenisko4 žien, zo všetkých okolitých stolíc si berú 
odtiaľ ženy. Je to najkrajšia ženská populácia zo všetkých stavov. Krásne sú aj diev-
čatá z Turca a Liptova, ktoré Andrássy najíma do služby. Počet mužov v Štiavnici 
zvyšuje aj tamojšia prvá vysoká banícka škola na svete.

Recept na krásu. V lete pred východom slnca sa vyberú staré ženy na obilné 
pole, vlečú za sebou cez siatiny rozostreté ľanové plachty a doma z nich vyžmýkajú 
rosu, ktorou sa mladé dievčatá umývajú.

Telesná sila. Sú mnohí, ktorí sa môžu pýšiť vynikajúcou a do očí bijúcou silou. 
Podľa Weimarische Curiositäten 1816, 5 zv., s. 461 rozpráva Misander5 vo svojich 
Biblische Ergötzlichkeiten N. T. 1699 s. 140, že Daniel Krman6 v Drietome v Tren-
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čianskej stolici zdvihol na plecia a znova spustil na zem kus olova, ktorým nemohli 
dvaja chlapi ani hnúť z miesta. Slivkový strom, ktorý bol obsypaný ovocím, poľahky 
vyšklbol zo zeme a jedného muža stojaceho na rebríku bez námahy zdvihol a nosil 
od stromu k stromu. Slivkový strom vytrhnúť zo zeme určite nemohlo byť celkom 
ľahké. Ako sa však toto rozprávanie dostalo do Biblische Ergötzlichkeiten?7

Podľa Rohrera Über die slawischen Bewohner8 1, s. 37 žil roku 1788 v Štítniku 
robotník, ktorý vládal zdvihnúť 6 centov. Mocne a driečno sú urastení, ako sme už 
povedali, najmä valasi.

V Gemerskej stolici, v Rimavskej Bani, žil okolo roku 1790 muž menom Paprik,9 
ktorý uzavrel stávku, vyškriabal sa na najvyššie jedle a sihliaky, odťal z nich vrcholce 
a krepčal na nich na hlave. V tejto krkolomnej polohe si vystrel do výšky päste ako 
sviece, celé minúty tak ostať mu bol iba špás. Za tento odvážny kúsok získal najviac 
ak holbu pálenky.

Slovák je otužilý, hrdinsky vydrží biedu a všetky trampoty. Tovariši a učni reme-
selníkov spávajú vo všetkých štyroch ročných obdobiach na povale. Nie je zriedka-
vosťou, že chlapci sa ráno zobudia celkom zasypaní snehom a musia sa vyhrabať zo 
závejov, lebo v zime sa na povalu sype sneh všetkými otvormi a škárami.

Rozumná životospráva, včasné otužovanie a zvykanie na všetky trampoty života 
podporujú dobrú pohodu tela i duše. Preto sa Slová ci všeobecne môžu chváliť svojim 
zdravím.

Pôrody mrzákov sú zriedkavé. Z anomálií sa najčastejšie vysky tujú deti s viace-
rými prstami, niektoré majú 6 – 7 prstov.

Životný vek. Nie sú zriedkaví ľudia, ktorí sa dožívajú dlhej sta roby.
V Dolných Strhároch v Novohradskej stolici nájdete mnoho sta rých ľudí. Z cir-

kevných matrík vysvitá, že za 20 rokov sa 14 ľudia dožili 90 rokov, 15 dosiahlo vyše 
100 rokov. Istá žena umrela okolo r. 1815 vo veku 126 rokov. Dlhý vek sa pripisuje 
kyslej vode (medokýšu), ktorý tu ľudia píjavajú. (Wanderer 1823, s. 110.)

Štefan Breznik, hrnčiar v Bytči v Trenčianskej stolici, sa dožil 105 rokov. Umrel 
10. decembra 1819. (Ofner gemeinnützige Blätter 1820, č. 2.)

V Okoličnom v Liptovskej stolici umrela vdova Zuzana Jánošíková 14. augusta 
1822 vo veku 115 rokov. Bola vždy zdravá a 12 dní pred smrťou ešte vykonávala 
všetky domáce práce. (Tamže 1822, č. 73.)

V Stošiciach v Liptovskej stolici umrela r. 1827 Zuzana Máliková vo veku 114 
rokov, narodená roku 1713. (Aehrenlese 1829, č. 18.)

Ondrej Dvorský v Pršanoch10 vo Zvolenskej stolici umrel r. 1821 vo veku 120 
rokov. (Hesperus 29, príloha s. 62.)

Pán von Lukácsy v Bytči v Trenčianskej stolici sa dožil takmer 133 rokov, keď 
roku 1766 umrel. (Ofner gemeinnützige Blätter 1820, č. 2.)   

Ladislav Scultety z Breznice v Trenčianskej stolici je povestný vysokým vekom, 
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a ešte viac tým, že bol 81 rokov vojakom. Narodil sa roku 1735, zverboval sa roku 
1752, teda 17-ročný do vtedajšieho Baranyaiho, teraz (od roku 1828) Sachsen-Co-
burgovho pluku za rotmajstra husárov. 1. 11. 1777 ho povýšili na kaprála (desiatni-
ka), 5. 7. 1778 na skutočného kaprála a 11. apríla 1790 na zástavníka (štandartfírera). 
Bojoval v sedemročnej vojne, bil sa roku 1757 pri Kolíne a roku 1789 pri Lochnitzi. 
Umrel 19. septembra 1831 vo veku 96 rokov v Arade pri pluku. Litogra�ckú po-
dobizeň tohto muža na koni vytlačili roku 1825 vo Viedni. Nekrológ o ňom vyšiel 
v �eater Zeitungu 1831, č. 120, vo Wiener Zeitschrifte č. 236 a v Tudományos 
gyüjteménye 8, s. 93.

Podľa Korabinského Lexicona bolo údajne vo Veličnej na Orave roku 1786 vyše 
60 starcov, z ktorých traja mali práve 98 rokov a ostatní sa blížili k deväťdesiatke. 

Choroby
Nepoznám endémické choroby Slovákov, ale niektoré sa vysky tujú v istých kon-

činách častejšie ako inde, a preto sa usudzuje, že vznikajú zlou kvalitou bývania, 
zamestnania alebo zo životosprávy.

V Banskej Štiavnici, v Belej, Ľubietovej, na Španej doline, v Smolníku, teda v ba-
níckych osadách, majú ľudia hrvole. Pospolitý ľud pripisuje túto chorobu horskej 
vode. Pravé príčiny tohto zla však nepoznajú ani lekári. Ľudia s hrvoľmi (grlami) si 
nadmerný vzduch z hrvoľa vypúšťajú oddŕhaním, napríklad takto: „Johannes hu-
ruh“.

V Turovej vo Zvolenskej stolici kosili ľudí suchoty, ktoré dostali aj zdraví, ktorí 
sa tam usadili. Ľudia umierali na tuberkulózu (hektiku) a vodnatieľku. Vinu mala 
asi mokrá poloha osady.

Obyvatelia Tŕnia v tej istej stolici trpia na astmu, suchoty a prietrže (pruhy) 
z veľkej námahy pri práci. Málokto z nich sa dožije vyššieho veku. 

– – – 

IV. časť – Duch, myseľ, vlohy 
– – –  
Úprimnosť. Necnosti, ako uzavretosť, ľstivosť, utajovaná zmysel nosť, ktoré niektorí 
spisovatelia pripisujú Slovákom, možno nájsť u iných hanobiteľov Slovákov, ale u na-
šich Slovákov badať pravý opak...11 Sú síce opatrní, tu i tam aj nedôverčiví, ale keď je 
k nim niekto úprimný, dokážu mu dať celé srdce. Nieto otvorenejšieho človeka, ako 
je Slovák, hoci sa za to často dostáva i do pomykova. – – – 

Keď chce niekto spoznať charakter Slovákov, musí medzi nimi žiť. Potom zistí, 
že názory mnohých nemeckých spisovateľov o nich, ktoré napísali, vytlačili a pritom 
sa ani nezačervenali, sú mylné, ba priam zavádzajúce. Nejeden rakúsky Aristoteles 
sa domnieva, že Slovákov dôkladne charakterizoval, keď o nich hovoril, že sú leni ví, 
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nevnímaví, majú sklony na zlodejstvá a krádeže. Celé ich kona nie sa obmedzuje iba 
na trúnok a spánok. Avšak, či je to v Rakúsku naozaj lepšie? Poznáme tých vysoko 
vychvaľovaných, za príklad svetu dávaných Rakúšanov a vieme, čo sú to za kreatúry 
(Rohrer 2, s. 153).

Udatnosť. Optimus est militum slavo de stemmate natus je staré a pravdivé prí-
slovie. Slováci síce neradi odchádzajú bojovať, lebo vo vojne treba preukázať istý 
druh tvrdosti a pokojným, z práce rúk a priemyslu žijúcim národom, ku ktorým 
patria i Slováci, je každá myšlienka na vraždu, a teda aj vojenské povolanie, cudzia. 
Preto sa slovenskí mládenci vojenčiny spočiatku aj obávali a dostávali istý druh de-
lovej horúčky kombinovanej s túžbou po domove, práve tak ako Angličania, ktorí 
cestujú prvý raz na lodi, dostávajú morskú chorobu. Potom sú však o to udatnejší 
a oduševnenejší. Právom sme hrdí na naše slovenské regimenty, čo sme už spomínali 
aj vo Všeobecnej etnogra�i.

Obyčajný vojak sa musí na celom svete nútiť na život so zbraňou. Francúzska 
konskripcia, uhorské verbovania regrútov, anglické nú tenie za námorníkov (mat-
rózov) a akýkoľvek iný druh dopĺňania regimentov vyvoláva pocit prinútenia, nech 
sa to akokoľvek prikrášľuje.

Z chladnej úvahy, nie zo zbabelosti (Poltronnerie), sa Slováci vy hýbajú vojen-
skému stavu12 a najviac pechote. Cválajú, keď už musia, omnoho radšej na koni ako 
pešo aj do poľa. Aj v ich ľudových piesňach sa spomína husársky život, čo je znakom 
toho, že sú mu naklonení. Nových regrútov musia sprvoti strážiť, avšak tí, ktorých 
vyberú za husárov a pridelia im kone, sa môžu od začiatku slobodne pohybovať, lebo 
z tých nezbehne ani jeden.

Mnohí sa dajú aj zverbovať. Že sa verbovačka sčasti koná à la Candide, hovorili 
sme už vo Všeobecnej etnogra�i 2, s. 264.

– – –  

XI. časť – Zvyky (obyčaje) 
– – – 
Zápasenie (pasovanie), boxovanie, pračky, ruvačky 
Angličania radi boxujú a Slováci sa vyznačujú sklonom pasovať sa. Ani sa nena-
zdáte a zrazu počujete výkrik: „Pod za pasy, pod za pasy!“ teda poď, a budeme sa 
trochu za palce a prsty preťahovať alebo oboma rukami zápasiť. Jeden zápasník obla-
pí druhého oboma rukami okolo pása nad stehnami a bedrami a pokúša sa protivní-
ka hodiť o zem. Ak ho vládze zdvihnúť zo zeme a podloží mu nohu, spadne vo chvíli 
ako múčne vrece na zem. Opravdivá anglická maniera. Alebo si zakvačia prostredné 
prsty a šklbú sa navzájom z celej sily. Pri šaštínskej a iných púťach a pri stretaní sa 
mladých ľudí z rozličných krajov majú „zápasníci“ najlepšiu príležitosť vyznamenať 
sa. Vyzývacím znakom sú na klobúku zastoknuté kohútie perá: koľko pier nosí na 
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klobúku, s toľkými súpermi si trúfa ísť za pasy. Ak má nejaký smelý chvastúň viacej 
pier na klobúku, je len prirodzené, že on ich niekedy dá dolu, alebo sa s toľkou koris-
ťou musí chytiť za pasy a strpieť, ako mu jeho víťaznú ozdobu ostatní s posmechom 
nemilosrdne a bezohľadne strhnú. (Pannónia 1821, č. 40.)

Vážnejšie bývajú rôzne pračky a ruvačky, ktoré sa odohrávajú po procesiách na 
Božie telo, na sviatok či pamiatku posvätenia chrámu, na trhoch a jarmokoch a vô-
bec cez nedele a sviatky, keď sa poobede tancuje a popíja po krčmách. Nezriedka sa 
stáva, že vynášajú jedného alebo i viacerých mládencov napoly, alebo úplne mŕtvych 
v ľanovej plachte domov. Nie je zriedkavosťou, že príčinou je nevyliečiteľná žiarli-
vosť. Dvaja mládenci, ktorí si vybrali to isté dievča, sedia sprvoti celkom potichučky 
a pokojne, len pomstychtivosť im vrie v žilách a besné pohľady, ktoré si príležitostne 
posielajú, nezvestujú dobrú pohodu a zhodu. Keď však víno a pálenka vykonajú svo-
je, zovrie v nich zlosť, zatnú päste v istom druhu kŕčov a po krátkej výmene slov sa 
začne zúrivá bitka. Jej koniec by vopred nevedel ani jeden matematik vyrátať. Sprvu 
sa len päsťami vybuchnátujú, vlasy na hlave si chrabro rozčechrajú a vyšklbú, až po-
letujú vôkol ako slama. Potom vylomia a rozdrúzgajú nohy zo stoličky a tým niekedy 
vec skoncujú na všeobecnú spokojnosť.

Všeobecne možno povedať, že Slováci sa bijú najčastejšie päsťami. Excelujú 
v umení vyliepať poriadne zauchá a popritom aj tresnúť výdatne päsťou. (Latinsky 
sa to volá: Actio in distans).13 Vedia za krátko spustiť protivníkovi studenú krv z nosa 
alebo z úst, takže ani najmohutnejší pluthorista14 celý rok a deň po tom nebude tak 
ľahko potrebovať kúru s pichaním a spúšťaním krvi zo žíl. 

– – – 

Citované podľa ČAPLOVIČ, Ján: Etnogra�a Slovákov v Uhorsku. Preklad, poznámky a doslov 
Rudo Brtáň. Bratislava : SPN, 1997, s. 46-49, 70-71, 241-242, 247.     

Literatúra: JANKOVIČ, Vendelín: Ján Čaplovič. Život, osobnosť, dielo. Turčiansky Sv. Martin : 
Matica slovenská, 1945. 

* * *
1 Excesívne – prepiato, výnimočne. 
2 Nevieme, ktorého Makónyiho mal autor na mysli. Jeden (Pavel) Makónyi bol v rokoch 1800 – 1863 

aj zvolenský kazateľ (rodák z Buče). Bučanský notár mohol byť jeho príbuzný. Identitu Tapolcsányi-
ho sa nepodarilo dohľadať. 

3 V origináli uvedené Slabošské nevesty, keďže namiesto Slavošovce (Villa Slavorum) a Veľké Slavošov-
ce sa hovorilo a písalo aj Slabošovce a Malé Slabošovce, dnes Slavoška.  

4 V origináli uvedené Seminar für Weiber. 
5 MISANDER, J. S.: Biblische Ergötzlichkeiten N. T. Deliciae Biblicae 1699, s. 140. 
6 Daniel Krman starší – otec slávneho superintendanta D. Krmana mladšieho. 
7 Daniel Krman mladší v Nemecku študoval a bol aj v exile, mohol mať teda v knižnici od J. S. Mi-

sandra Deliciae biblicae a poskytnúť tento údaj nemeckému spisovateľovi. 
8 ROHRER, J.: Versuch über die slawischen Bewohner der österreichischen Monarchie. Viedeň 1804, 

1, s. 37. 
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9 Paprika ospieval gemerský rodák P. J. Šafárik v debute Tatranská múza s lírou slovanskou (Levoča 
1814) v básni na oslavu zbojníkov Slavení slovanských pacholků, na čele s Jánošíkom. 

10 Pršany – dnes Horné Pršany, Dolné Pršany boli pričlenené k obci Malachov. 
11 Autor na tom mieste začal písať: Nikto nie je dosť náklonný..., ale to pretrel.  
12 Autor k termínu vojenskému stavu v poznámke pod čiarou uviedol: Lapačka, chytačka, či odberačka 

sú pre Slovákov odstrašujúce slová. Bude lapačka-chytačka a podobne. Regrútov lapať-chytať. 
13 Actio in distans – čin na diaľku. 
14 Pluthorista – nejasné, termín sa nedá identi�kovať. 
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Noticka o Ladislavovi Škultétym-Gabrišovi
3. septembra 1825

Keď roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej armáde rad na 8. hu-
sársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista 
a etnograf slovenského pôvodu Ján Čaplovič (1780 – 1847) uverejnil 3. septembra 
1825 v nemecko-jazyčnom týždenníku Iris, vychádzajúcom v Pešti, kratší článok 
s názvom Scultety Ladislaus, Soldaten-Nestor (Ladislav Škultéty – najstarší vojak). 
Vzápätí aj niekoľko ďalších periodík v Pešti, Budíne, Prešporku i vo Viedni v krat-
ších notickách nešetrilo slovami chvály a obdivu na adresu husára, ktorý sa stal ra-
ritou a heroickým vzorom vojenskej služby nielen v európskom, ale v celosvetovom 
meradle.

Ladislav Škultéty – najstarší vojak
Neslýchané a bezpríkladné sa môže čitateľovi javiť, s čím sa vskutku môže obozná-
miť. Ladislav Škultéty z Breznice1 v Trenčianskej stolici, narodený roku 1735, ka-
tolíckeho vierovyznania, bol zverbovaný (15. septembra) 1752 do vtedajšieho Bara-
nyaiho,2 teraz Kienmayerovho3 uhorského husárskeho regimentu, ktorý sa nachádza 
toho času vo Viedni; dňa 1. novembra 1775 bol povýšený na vicekaprála, dňa 5. júla 
1778 na riadneho kaprála a dňa 11. apríla 1790 na zástavníka. Bojoval v sedemročnej 
vojne, roku 1757 v bitke pri Kolíne utrpel zranenie pravej ruky, v tom istom roku pri 
Hadikovom4 útoku na Berlín zasa na ľavom líci, roku 1789 pri Loznici mu zranili 
sánku. Žije aj teraz, keď toto píšem (v auguste 1825), má 90 rokov, so zbraňou v ruke 
slúži už 73 rokov, teraz v Kienmayerovom husárskom regimente, ktorý sa práve na-
chádza vo Viedni.

Jeho podobizeň na litogra�i veľkého formátu možno kúpiť [v predajni] u Haasa 
za jednu zlatku konvenčnej mince. Črty jeho tváre sú zobrazené výstižne. Sedí na 
koni v plnej zbroji držiac zástavu v ruke. Príklad, ktorý nemá obdobu! Či sa azda 
môže dáky vojak v armáde, ba dokonca vo všetkých armádach v Európe, tešiť šťastiu 
takého dlhého života? Pomyslenie na neho si zaslúži zmienku vo všetkých domácich 
novinách. 

Preložil a edične spracoval Vladimír Segeš.

Literatúra: CSAPLOVICS, Johann von: Scultety Ladislaus, Soldaten-Nestor. In: Iris, (3. sep-
tembra 1825), Pest, s. 75; SAFÁRY, Endre – ZACHAR, József: Nyolcvan nyár nyeregben. Skultéty 
László huszár zászlotartó élete. Budapest : IKVA, 1992; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: 
Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012, s. 
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335-337; SEGEŠ, Vladimír a kol.: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakla-
datelství, 2015.

* * *
1 Ide o omyl autora článku, lebo obec Breznica sa v Trenčianskej stolici nikdy nenachádzala. Ladislav 

Škultéry-Gabriš sa narodil roku 1738 v obci Mojtín. Omyl vznikol chybným uvedením miesta i 
roku narodenia v niektorých súdobých vojenských dokumentoch (muštračných záznamoch). 

2 Ide o ďalšiu mýlku autora, lebo Ladislav Škultéry-Gabriš nastúpil roku 1750 do husárskeho pluku 
Jána Gilániho (Ghillányi, 1687 – 1752), a nie do pluku Jána Baraňaia (Baranayi). Po Gilániho smrti 
sa majiteľom pluku stal generál poľný strážmajster Andrej Hadik (1711 – 1790). 

3 Michael Kienmayer (1755 – 1828) – od roku 1794 generálmajor, od 1799 poľný podmaršal, od 
1809 generál jazdectva, v rokoch 1802 – 1828 bol majiteľom 8. husárskeho pluku. 

4 Andrej Hadik (1711 – 1790) pochádzal zo slovenského zemianskeho rodu, ktorý žil v Turčianskej 
stolici. Jeho otec i starý otec sa uplatnili ako husárski dôstojníci. Vojenskú kariéru začal u husárov 
v roku 1732 ako kornet. Roku 1744 sa ako 33-ročný stal plukovníkom a veliteľom (neskôr 10.) 
husárskeho pluku, ktorý sa vyznamenal vo vojne o rakúske dedičstvo. Roku 1747 bol povýšený na 
generálmajora a roku 1774 na poľného maršala. Vyznamenal sa najmä tým, že roku 1757 ako veliteľ 
vybraných husárskych švadrón a peších práporov v sile okolo 3 500 mužov nečakane napadol a ob-
sadil Berlín. Zastával najvyššie vojenské funkcie v habsburskej armáde a v rokoch 1774 – 1790 bol 
prezidentom Dvorskej vojnovej rady vo Viedni.  

Jazdecký portrét Ladislava Škultétyho-Gabriša z roku 1825
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Vlastnoručný životopis Jána Lipského
20. decembra 1825

Ján Lipský (10. apríl 1766, Sedličná – 2. máj 1826, Sedličná) pochádzal zo zemian-
skej rodiny. Po skončení stredoškolského štúdia odišiel na Vojenskú akadémiu Márie 
Terézie vo Viedenskom Novom Meste, odkiaľ ho v rokoch 1782 – 1785 ako kade-
ta vyslali do vojenskej kartogra�ckej komisie, ktorá vykonávala zememeračstvo pre 
tzv. prvé vojenské mapovanie monarchie. Od 4. decembra 1784 bol zároveň vedený 
v stave (neskôr 4.) husárskeho pluku podmaršala Martina von Graevena, skutočne 
tam slúžil v rokoch 1785 – 1786 a potom opäť pôsobil v zememeračskej komisii. 
Roku 1788 prešiel bojovým krstom v protiosmanskej vojne pri Surduku v Srbsku, 
roku 1788 bol vymenovaný do prvej dôstojníckej hodnosti. V zbore poľného mar-
šala Gideona Laudona bojoval na pomedzí Vojenskej hranice. Potom krátko slúžil 
v oslobodenom Belehrade a po uzavretí prímeria v Ďurdeve zabezpečoval zásobo-
vanie Smedereva. Po vypuknutí prvej protifrancúzskej vojny roku 1792 sa z Haliče 
dostal do Porýnia, no v máji 1794 už v hodnosti nadporučíka bol preložený do štábu 
podmaršala Sigberta Véčeia (Vécsey). Vo funkcii podmaršalovho adjutanta s men-
šími prestávkami slúžil aj počas 2. koaličnej vojny, keď už bol druhým ritmajstrom 
(kapitánom), a aj po vojne až do podmaršalovej smrti roku 1802. Prestávky v štábnej 
či bojovej službe, ako aj v dobe, keď Véčei bol veliteľom Peštianskeho vojenského 
okruhu, Lipský venoval zbieraniu materiálu pre svoje veľké kartogra�cké dielo. V tej-
to činnosti ho podporovali viaceré významné osobnosti, či už veliteľ habsburskej 
armády arcivojvoda Karol, ako aj uhorský palatín arcivojvoda Jozef. Od roku 1804 
začal vydávať jednotlivé listy generálnej mapy Uhorska. Posledný list mapy vyšiel 
z tlačiarne roku 1808. Za vojny roku 1805 v hodnosti prvého ritmajstra (kapitána) 
bojoval ako veliteľ švadróny vo viacerých bitkách, okrem iného aj pri Slavkove 5. 
decembra 1805. Reskriptom palatína Jozefa bol v hodnosti majora preložený do ge-
nerálneho štábu palatína, ktorý bol veliteľom uhorského insurekčného vojska. Roku 
1806 bol prevelený najprv k 4. husárskemu pluku, zakrátko k 8. husárskemu pluku 
do Haliče, kde zastával funkciu veliteľa diviziónu. Roku 1807 bol preložený do 9. 
husárskeho pluku, dislokovaného v Srieme. Od februára do októbra 1808 sa služob-
ne zdržiaval v Pešti, kde dokončil svoju generálnu mapu a vypracoval k nej rozsiahly 
register názvov so zhruba 39 500 heslami. Počas 5. koaličnej vojny roku 1809 opäť 
pôsobil v generálnom štábe uhorského insurekčného vojska a zároveň bol povýše-
ný na podplukovníka V okolí Rábu (Győr) organizoval obrannú činnosť, výzvednú 
a prieskumnú službu, výstavbu forti�kácií. V rokoch 1809 – 1812 ako plukovník 
velil 2. husárskemu pluku. Roku 1813 Lipský, ktorý mal vtedy 47 rokov a odslúžil 
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30 rokov, požiadal o penzionovanie. Ako slobodomurár nechcel byť pochovaný na 
cirkevnom cintoríne, preto ho na jeho želanie pochovali vo vlastnej záhrade. Svoju 
vojenskú kariéru Lipský podrobne opísal vo vlastnoručnom životopise nazvanom 
Memoriale. Je zaujímavé, že ho napísal v nemčine, no udalosti od roku 1816, keď sa 
vrátil do Sedličnej, písal už po slovensky. 

Memoriale1 
Mojím rodiskom je Sedličná v Uhorsku v Trenčianskej stolici, Tu som prvý raz uzrel 
svetlo dňa 10. apríla 1766; pokrstený som bol v katolíckom farskom kostole v (Tren-
čianskej) Turnej. 

V rokoch 1776 – 1777 dostal som prvé vzdelanie na reformovanej (kalvínskej) 
škole v Lučenci, roku 1778 v Trenčíne. 

V rokoch 1779 – 1782 som navštevoval evanjelické gymnázium v Prešporku.
Roku 1783 prijali ma na odporúčanie môjho riaditeľa Strečka ako dobrovoľného 

kadeta do vojenskej zemepisnej komisie, ktorú viedol plukovník von Neu.2

Dňa 4. decembra 1784 ma poľný podmaršal barón Martin von Graeven3 pri-
jal do svojho husárskeho pluku, kde som bol odvedený ako kadet na vlastné trovy 
s výslovným rozkazom, aby ma aj naďalej ponechali až do môjho úplného telesného 
rozvoja pri spomínanej vojenskej zemepisnej komisii v Uhorsku. 

Tu som mal roku 1785 spor s generálnym ubytovateľom (pluku) nadporučíkom 
Geispltzheimom (ktorému som bol podriadený), pretože ma chcel pod zámienkou 
služby použiť na trestné činy súvisiace so zákazom kasácie, a ja som nechcel po-
slúchnuť. Výsledkom toho bolo, že som bol v súboji ranený na pravej ruke a on bol 
v krátkom čase nato aj v dôsledku ďalších protiprávnych činov bez cti prepustený 
(z armády). Zo strachu, že som zanedbal služobné povinnosti, som chcel ujsť, no po 
krátkej úvahe som sa sám dobrovoľne pri pluku prihlásil. Tu ma proti očakávaniu 
prijal nezabudnuteľný plukovník Rudolf von Otto4 so zvláštnou srdečnosťou bez 
toho, že by mi bol v najmenšom niečo vytýkal; ba pridelil mi mladších dôstojníkov 
a niekoľko najdistingvovanejších kadetov pluku, aby som im v niekoľkých prednáš-
kach vyložil základy praktickej geometrie, predovšetkým však vojenského kreslenia 
a zhotovovania náčrtov á la vue so sľubom, že budem menovaný na prvé podporučí-
cke miesto, ktoré sa v pluku uvoľní. 

Sotva som sa dal do práce, keď som bol zrazu na jar roku 1786 nariadením 
viedenskej Dvorskej vojnovej rady pod najprísnejšou zodpovednosťou veliteľa pluku 
(neočakávane a proti mojej vôli i vôli pluku) povolaný do Pešti s denným príplatkom 
dvoch zlatých. Stalo sa tak na výslovné želanie plukovníka von Neua, ktorý viedol 
komisiu pre úpravu daní a riadil tieto práce v celej krajine.5

Tu som bol do jesene roku 1787, čiže do vypuknutia vojny proti Turkom, keď môj 
pluk (Graevenovi husári) opustil mierové ubikácie a presunul sa do kantonálnych 
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ubikácií vo Veršeci6 v Banáte. Tu som sa aj ja pripojil k štábu môjmu pluku. V janu-
ári nasledujúceho roku ma poslali s jedným oddielom pre výzbroj a výstroj pre náš 
pluk k rezerve do Slavónie. Keď som pri návrate prechádzal pri Surduku cez Dunaj, 
prezradili nás húfu Turkov, ktorí prichádzali od Pančovy a hneď nás začali prenasle-
dovať. Iba účelným maskovaním vozovej kolóny a náhlou zmenou predpísanej trasy 
sa mi podarilo vyhnúť sa útokom nepriateľa a celý konvoj bez ujmy priviesť k pluku. 
Za odmenu bol som 4. februára 1788 povýšený na vicekaprála.7 Pluk bol v krátkom 
čase odvelený do tábora medzi Mehadiou a Oršovou, kde som sa ako ordonančný8 
desiatnik pri jednom divizióne9 vo Valašsku zúčastnil ťaženia až do povestného ústu-
pu od Mehadie po Lugoš10. Pri tejto príležitosti (pretože som bol ako ordonančný 
desiatnik pri vtedajšom veliteľovi brigády generálmajorovi Sigbertovi Vécseym, ktorý 
viedol zadné voje a ja som mal prenášať rozkazy brigáde podliehajúcim jednotkám 
na predsunuté postavenia) bol pred Karansebešom11 pri tzv. Ovídiovej veži podo 
mnou zabitý kôň, stratil som celú svoju batožinu a sám som sa zachránil iba vďaka 
pomoci podporučíka Ondreja von Nagy na ukoristenom koňovi. Celý štáb a vyšší 
dôstojníci môjho pluku mi vyslovili uznanie a zaobchádzalo sa so mnou s plnou váž-
nosťou. Zo závisti a žiarlivosti stal sa tým strážmajster Erdödy, ktorý bol v prvom 
poradí na povýšenie za dôstojníka, mojím najzarytejším nepriateľom a využil každú 
príležitosť, aby ma prenasledoval. Keď ma raz konečne nadávkami nanajvýš urazil, 
vytiahol som rozhorčený dve nabité pištole, jednu pre mňa, druhú pre neho, plný 
hnevu vtrhol som do stanu a už som mieril na prsia strážmajstra, keď ma druhý ri-
tmajster (kapitán) von Koronthály (inak veľmi poriadny muž) v poslednej chvíli chy-
til za ruku a pod strážou zaviedol do stanu môjho plukovníka. Plukovník, prísny, ale 
spravodlivý muž, ozajstný plukovník v pravom zmysle slova, priateľ a skutočný otec 
pluku, prijal ma veľmi zamračený. Držal mi dôkladnú kázeň, napokon však odpustil 
moje počínanie a zachránil mi vzhľadom na moju mladosť život, ktorý by som bol 
podľa kráľovských vojenských zákonov nepochybne stratil. Po nasledujúcom ústupe 
pri Lugoši bola jedna brigáda (ku ktorej bol pridelený Graevenov pluk) pod vedením 
generálmajora grófa von Harrach12 odvelená na obsadenie poľných opevnení pri Uj-
palánke13 a súčasne mala vyčistiť Banát od Turkov.

Dobytie tohto opevnenia nás stálo viac ako sto mŕtvych, nerátajúc ranených. 
Odhodlané zúfalstvo, s ktorým Turci bojovali, a viac našich nepodarených útokov 
zbavilo našu pechotu Esterházyho14 a Pál�yho15 plukov celkom odvahy. Napokon 
boli vyzvaní dobrovoľníci; 12 husárov malo začať útok na prielom, 4 prápory pecho-
ty mali nasledovať a 40 husárov hessensko-homburského pluku16 malo útok pechoty 
kryť. Bol som na čele 12 husárov dobrovoľníkov a šťastlivo sa nám podarilo vniknúť 
až do priekop opevnenia, kým za mnou zaútočili 4 prápory pechoty pod vedením 
majora Liptaya na valy opevnení. Útok bol však ihneď odrazený a pechota musela 
zahodiť celé útočné vybavenie; ja som ostal s troma mužmi v priekope pod ochranou 
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nízkej hradby, až kým bolo opevnenie zdolané lesťou a bezpodmienečne kapitulova-
lo. Pri tejto príležitosti bol som na mimoriadny návrh mojich predstavených upred-
nostnený pred 28 staršími kamarátmi – kadetmi slúžiacimi v pluku a 4. decembra 
1788 ma povýšili na podporučíka. V nasledujúcom roku 1789 som sa zúčastnil ťaže-
nia v Chorvátsku pod velením poľného maršala Laudona, ktorý viedol výpravu proti 
pašovi zo Scutari,17 pretože ohrozoval hranice Chorvátska.

Roku 1790 s dvoma diviziónmi (pod velením podplukovníka grófa von Feste-
tich) som sa zúčastnil krajinského snemu v Pešti;18 vojenské neúspechy však zaprí-
činili, že tieto dva divizóny boli odvelené k pluku v Belehrade. Po práve uzavretom 
mieri v Sistove19 dostal som rozkaz, previesť so 40 husármi delá zo Semendrie20 do 
Belehradu. Iba s najväčším úsilím, prísnosťou, vľúdnosťou a výzvami v mene panov-
níka sa mi podarilo v Grocke utíšiť hnev roztrpčených Srbov a delá so sprievodom 
srbských poslancov zachrániť a previesť do Belehradu. Srbi boli krajne rozhorčení 
nad náhle uzavretým mierom v Sistove, zhromažďovali sa, chceli mi so zbraňami 
v rukách vyrvať delá, zmocniť sa rýchlou sečou alebo útokom pevnosti Belehrad, 
ktorú mali obsadenú Rakúšania a potom pevne odhodlaní požadovať nezávislosť 
a neuznať pod žiadnou podmienkou a za žiadne sľuby Otomanskú (Veľkú) Portu 
za ich vládcu. Neskôr sa ukázalo, čo v tom čase Srbi zamýšľali. O všetkom tom som 
svojho času podal obšírnu správu poľnému maršalovi grófovi von Vallis, vtedajšiemu 
veliteľovi Belehradu. Pri odovzdávaní belehradskej pevnosti som bol spolu so 40 
husármi pluku poverený ísť naproti pašovi, ktorý prichádzal s dvoma bunčukmi,21 
privítať ho a uviesť do Belehradu.

V rokoch 1790 – 1793 bol pluk v Haliči, štáb v Horodenke a potom v Zborove. 
Ja som bol roku 1791 v Sadhore pri Černoviciach,22 roku 1792 v Snyatyne,23 roku 
1793 v Zborove. Koncom roku 1793 bol pluk (bývalí Graevenovi husári, teraz Véc-
seyho husári) odvelený do francúzskej revolučnej vojny na Rýne. V mesiaci januári 
1794 dorazil k Rýnu aj so štábom a ja s ním do Pfortzheimu v Bádensko-Durín-
skom markgrófstve. V tom čase bol generál Neu pridelený ako generálny ubytovateľ24 
dvoch armád pod velením vojvodu Alberta von Sasko-Tešínskeho. Keď sa po prícho-
de pluku k Rýnu dopytovaním dozvedel, že som tam, navrhol ma nič netušiaceho, za 
nadporučíka ku štábu generálneho ubytovateľa armády. Majiteľ môjho pluku poľný 
podmaršal barón von Vécsey,25 ktorý ma ako veliteľ brigády poznal ešte z tureckej 
vojny, dal si ma zavolať a ponúkol mi (bez toho, že by ma bol informoval o návrhu 
generála Neua), aby som prijal miesto jeho pobočníka. Ponuku som prijal a bol som 
na moje prekvapenie s predbehnutím 11 podporučíkov a mimo hodnostného pora-
dia povýšený 1. mája 1794 na nadporučíka. Keď som bol ako taký skoro päť rokov 
v službe po boku môjho veliteľa, preložil ma niekto z mojich nepriateľov, ktorého 
meno som sa však nikdy nevedel dozvedieť, znova ku štábu generálneho intendanta 
do Talianska. Tejto okolnosti čelil môj veliteľ tým, že ma znova mimo môjho postu-
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pu a predbehnutím 8 kamarátov povýšil 21. novembra 1799 do hodnosti druhého 
ritmajstra (kapitána). V tejto hodnosti bol som po boku svojho nezabudnuteľného 
veliteľa až do jeho smrti. Dal som ho proti jeho pokynom pochovať čo najslávnost-
nejšie a so všetkými poctami, aké patrili jeho hodnosti. S plným vedomím, že všet-
ky služobné záležitosti riešil osobne, horlivo a s obľúbenosťou. Dokonca mi odkázal 
v testamente veľkú časť svojej pozostalosti, čo som však čo najrozhodnejšie odoprel 
prijať a tak vyhotovil druhý testament. Nechcel som v žiadnom prípade dediť, keď 
svojho vlastného syna baróna Augustína von Vécsey, terajšieho generála, z nenávisti 
a možno viac z vrtochu celkom vydedil.

V tomto postavení popri rozsiahlych služobných povinnostiach využil som čas 
a voľné hodiny na vypracovanie podľa možnosti úplnej mapy Uhorska a k nemu pat-
riacich susedných krajín. Materiál na to zbieral som počas celej služby na pochodoch 
i súkromných cestách. Táto práca bola spočiatku určená ako príloha k jednému vo-
jenskému strategickému dielu, na ktorom som už dlhšie pracoval. Nakoľko bol o ňu 
záujem, viacerí pobádali moju usilovnosť a snahu, žiadali o jej stvárnenie a vydanie 
a ponúkli mi všetku potrebnú pomoc. Keď sa o vec začali prednostne zaujímať Jeho 
cisársko-kráľovská Výsosť arcivojvoda palatín Jozef, Miestodržiteľská rada a napokon 
aj Dvorská vojnová rada, stala sa z toho napokon záležitosť verejného záujmu. Pobá-
dal a vyzval ma k tomu aj sám arcivojvoda generalissimus Karol a hneď som bol for-
málne prevelený do Pešti, aby som dielo dokončil. Dostal som aj náležitú pomoc; dal 
som zriadiť astronomickú expedíciu na trovy študijného fondu; sám som si prichystal 
potrebný mate riál, keď zrazu opäť vypukla roku 1805 vojna proti Francúzsku. Moje 
vtedajšie postavenie bolo síce o�ciálne dekrétované, chceli ma pozdržať a veliteľstvo 
pluku ma preložilo k rezervnej švadróne, ktorá bola dislokovaná v Uhorsku. Avšak 
podujatie môjho diela bolo z dobrovoľného popudu, síce nemenej čestné, ale pred-
sa len ako vedľajšie zamestnanie vo voľných hodinách mojej služby. Preto keď sa 
ozval hlas vojny, ktorému predovšetkým som obetoval svoju existenciu, opustil som 
zmätený bez vyžiadaného súhlasu svoje vtedajšie miesto a ponáhľal som sa rýchlym 
pochodom za plukom, ktorý sa už presúval na bavorské hranice. Prišiel som šťastlivo 
ešte pred prvým výstrelom z pištole na najvysunutejšie pozície svojej švadróny pri 
Schärdingu, prevzal som jej velenie a ako hodnostne najstarší zároveň aj velenie di-
vizónu a predných pozícií, a viedol som potýčky najkrajnejších krídelných oddielov 
spolu s Bagrationovými oddielmi ruskej armády, ktorej velil Kutuzov,26 až tesne po 
bitku pri Slavkove.

Už 1. novembra 1805 bol som na žiadosť Jeho cisársko-kráľovskej Výsosti arci-
vojvodu palatína Jozefa prípisom Dvorskej vojnovej rady povýšený na majora a ihneď 
som dostal rozkaz odcestovať do Pešti k hlavnému stanu. Tento rozkaz som však vy-
plnil až po bitke pri Slavkove a po osobnej intervencii môjho majiteľa pluku korun-
ného princa von Hessen- Homburg, ktorý urovnal moju mrzutosť s plukovníkom 
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von Mohrom počas ústupu a v bitke. Vystúpil som proti nemu verejne pred celým 
plukom a tak dlho som odmietal prijať hodnosť majora, dovtedy kým by mne a mo-
jim jednotkám nedal plné zadosťučinenie. Po nasledujúcom uzavretí mieru27 a po 
rozpustení hlavného štábu uhorskej insurekcie bol som 1. februára 1806 znova pre-
ložený ako nadpočetný major do hessensko-homburského husárskeho pluku, ale pre 
predošlé nezrovnalosti so spomínaným plukovníkom von Mohrom bol som prípisom 
Dvorskej vojnovej rady ako major preložený 20. mája 1806 k pluku Kienmayerových 
husárov.28

Dňa 1. februára 1807 bol som na zvláštnu žiadosť majiteľa (9.) husárskeho pluku 
generálmajora baróna Frimonta29 preložený k jeho husárom ako prvý major. Tu som 
bol poverený založiť vojenskú školu pre mladých dôstojníkov a kadetov. Keď však 5. 
marca 1809 znova vypukla vojna proti Francúzsku, ponáhľal som sa cez Klagenfurt 
a Villach ku 5. armádnemu zboru pod velením Chastella do Pontafelu v Taliansku. 
Postavil som predné stráže a skúmal situáciu, keď som bol rozkazom znova prelože-
ný k hlavnému štábu uhorskej insurekcie s úpravou (pretože všetky archívy boli už 
z Viedne prenesené do Uhorska a Francúzi stáli neďaleko hradieb Viedne), aby som 
šiel do Viedne, hlásil sa u štátneho ministra kancelára grófa von Stadion a aby som 
doniesol od neho tajné inštrukcie. K tejto inštrukcii bol pripojený otvorený rozkaz, 
aby som vyhľadal všetky vojensky vhodné miesta pre jednu armádu v Štajersku, Ko-
rutánsku a Kranjsku. Po splnení všetkých úloh podal som o tom hlásenie a bol som 
povolaný do Pešti.

Dňa 8. mája 1809 ma Jeho Výsosť povýšila na podplukovníka. Bez meškania 
bol som vyslaný s plnými mocami do Rábu, aby som tam až do príchodu poľného 
zbrojmajstra Davidoviča a generála Mecséryho viedol strategický nástup vojsk uhor-
skej insurekcie, postavil hliadky na hraniciach Uhorska, rozkázal opevniť Ráb vnútri 
i okolo mesta a hlavne aby som urobil všetky potrebné obranné opatrenia pre prípad 
náhleho vpádu Francúzov. Keď po príchode poľného podmaršala baróna Mecséryho 
som mu podal písomnú správu o situácii, ktorá bola po mnou vykonaných rozka-
zoch tak v Rábe a okolo neho ako aj na hraniciach Uhorska až po Bruck na Leithe, 
bol som odvelený spolu so štyrmi jazdeckými plukmi ku Pápe. Tu som mal udržiavať 
podľa možnosti stále spojenie s armádou arcivojvodu Jána, ktorá ustupovala z Ta-
lianska cez Sv. Gotthard a Tüskevár. Jej ústup mali sme podľa možnosti účelnými 
strategickými ťahmi kryť alebo maskovať tým viac, že miestokráľ Eugen Odenbur-
ský30 práve vyrazil k Sv. Gotthardu a manévroval proti arcivojvodovi Jánovi; zrazu 
však zmenil svoj smer na Martzai. Mne pripadajúcu úlohu som presne splnil. Obe 
armády sa spojili 13. júna v tábore pred Rábom a spoločne sa zúčastnili 14. júna 
bitky pri Rábe. Po bitke nastal čas prímeria a mierových vyjednávaní. Medzitým ma 
dala Jeho Výsosť31 zavolať do Taty, prijal ma s príznačnou milosťou, zadržal ma počas 
obeda pri svojom stole a popoludní ma vyslal s rozkazmi a plnými mocami k Du-



223

naju, aby som preskúmal z vojenskej stránky najvhodnejšie miesta súce na postavenie 
sa na odpor. Vďaka plným mociam splnil som ihneď všetky úlohy pred stanoveným 
termínom a podal vyčerpávajúcu správu. Po obede, na ktorý som bol znova pozvaný, 
dala ma Jeho Milosť vlastnoručným listom arcivojvodovi palatínovi a na prezídium 
Dvorskej vojnovej rady menovať 6. októbra 1809 za plukovníka. Na moju žiadosť, 
aby som bol pridelený k husárskemu pluku, pridelila ma Dvorská vojnová rada k hu-
sárom arcivojvodu Jozefa32 ako druhého plukovníka. Tu som slúžil ako plukovník 
plné 3 roky, 2 mesiace a 26 dní.

Napokon bol som nútený pre vzrastajúcu slabosť a silne narušené zdravie po-
žiadať 1. januára 1813 o preloženie do penzie. Keď som podľa lekárskej rady navští-
vil rozličné kúpele v Uhorsku a vykonal som tak lekármi predpísanú zmenu klímy 
a osviežujúce rozptýlenie, dostal som sa skutočne natoľko do poriadku, že som sa cítil 
dosť silný na to, aby som navštívil môjho ešte žijúceho otca a ostatnú rodinu, ktorých 
som v nepretržitej službe panovníkovi a v zahraničí už práve 28 rokov nemal šťastie 
vidieť. Môj otec býval na svojom majetku v Praznovciach v Nitrianskej stolici, ale 
jednak staroba a slabosť, jednak starosť a výchova dvoch ešte maloletých detí ohro-
zovali jeho existenciu. Pre slabú čulosť vo vedení hospodárstva mal každý rok čoraz 
menšie príjmy. Bol najvyšší čas zachrániť to málo, čo ešte ostalo a energicky pomôcť. 
Moja prítomnosť bola nevyhnutne potrebná; delila bremeno núdze a tak som sa dal 
s chuťou do výchovy, ako aj správy hospodárstva. Najprv som dal do poriadku všet-
ky budovy, založené pozemky som postupne vymenil zo zálohu a melioroval, a tak 
bola malá praznovská kúria s najväč šími obeťami privedená do poriadku a dobrého 
stavu. 

Všetok môj ostatný zdedený nehnuteľný majetok bol založený. Najviac pozor-
nosti si vyžodal majetok v Sedličnej, ktorý bol v najbiednejšom stave a tiež založený. 
Budovy boli zruinované, polia zanedbané, lúky skoro všetky zorané, celkom využité 
a potom znova nechané na lúky, ale zle zaorané a vôbec nehnojené.

Aby som mohol na to sústrediť všetku svoju pozornosť, musel som praznovský 
majetok, ktorého stav sa už viac zlepšiť nedal, nechať tak a venovať sa celkom Sed-
ličnej. Pretože však majetok v Praznovciach pozostával z budov, záhrad a príslušen-
stva, ktoré mohli ešte jednej generácii vydržať, chcel som, aby bol podľa možnosti 
zachovaný. Tak som bol nútený s otcom vzdať sa majetku na 24 rokov a dať mu zatiaľ 
druhého majiteľa, ktorý sa bude oň pravde podobne lepšie starať ako nájomca alebo 
užívajúci správca. Na to som sa potom s otcom so všetkým, čo sme mali, presťahovali 
roku 1816 do Sedličnej. Tu som musel bojovať v rámci súdnych procesov proti šika-
novaniu a nepríjem nostiam, kým som mohol dostať späť môj vlastný majetok. Do-
konca nechceli mi ani za vrátenie dvojnásobného nájomného uvoľniť môj dom, ktorý 
bol na spadnutie. Musel som si pre najať byt v cudzom dome a môj otec sa nemohol 
dožiť šťastia, že by bol zomrel vo vlastnom. Podobné a ešte horšie šikanovanie musel 
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som zakúsiť pri prevzatí svojho ostatného majetku v Sedličnej; bolo také zlomyseľné, 
že som nemohol skoro ani pochopiť, že je to možné v civilnom živote. V takomto 
položení musel som kúpiť dočasne majetok pani kapitánovej von Fleischer, rodenej 
Karolíny Bossányi, v Malých Stankovciach, kým som podnikol energické kroky pro-
ti svojim protivníkom a dostal konečne svoj sedličanský majetok späť. Tu museli byť 
znova od základu vybudované hospodárske budovy aj kúria, polia zlepšené viac ro-
kov nakupovaným hnojom, lúky postupne každý rok preorané, hnojené a poriadne 
zrovnané a tak znova ťažkou prácou a výdavkami ako aj vynaložením dlhého času 
boli privedené do dobrého stavu.  
Teraz nasledujú podrobnosti mojich akvizícií:33  
Avitica Za žiwa esste mojej P. Matky Barbari Peteney sem na Equipirung34 jakožto 
Volontair35 pri Mappirung dostal 1783 f(lorénov)    50 
Toho jisteho Roku na Instrumenta Inžinirske 150
1784. Na Equipirung, ked som Cadetom ex propriis zustal, pri Graevenskom 
Hußarskom Regimente 135
1788. Na Equipirung ked som O�cirom zostal pri temže Regimente  350
1789. Zásek na Equipirung pri temže Regimente ked som Paripu pod seba, 
a celu moju Bagažiu pred Nepratelom w Škarnicli36 stratel  300 
Nota. Toto wssecko mi bolo od mwojho Pana Otca, z Materjnskeho wiratane, 
aj moja Materjnska Successia, w tejto Summe wiplatena, mimo tejto Sumi 
cely ten čas Mojej Cysarsko Kralowskej Služby, 
nič wicej z Domu od rodicow nedostal.  

                                               Summa 98537 

Uloženie: Štátny archív v Trenčíne, fond ZS, fasc. 3-5, Pamäti a testament J. Lipského, tiež ne-
mecký odpis pamätí Memoriale. 

Edične pripravil Vladimír Segeš s využitím prekladu FOJTÍK, Juraj. Príspevok k životopisu 
Jána Lipského. In: Historické štúdie 3, 1957, s. 355-361. 

Edícia: REISZ T., Csaba: Egy elveszettnek hitt önéletírás – Lipszky János emlékirata. In: Fons, 
1994/1, s. 52-78. 

Literatúra: SKALA, Harald: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. – 19. storočí. Prešov : Univerzum, 
2005; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slo-
venska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012; RÉFI, Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszti 
kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792 – 1815). Budapest – Sárvár : 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nádasdy Ferenc Múzeum, 2014. 
 

* * *
1 Memoriale – Pamätný spis, v užšom slova zmysle pamäti, čiže životopis. 
2 Barón Andreas von Neu (1734 – 1803) dôstojník habsburskej armády, v čase prvého vojenského 
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mapovania plukovník, od roku 1789 generálmajor, 1794 poľný podmaršal, 1800 penzionovaný; vo 
Fojtíkovom preklade sa chybne uvádza ako Ney.

3 Barón Martin von Graeven – v rokoch 1773 – 1791 majiteľ (neskôr 4.) husárskeho pluku, od roku 
1761 generálmajor, od 1777 poľný podmaršal.

4 Rudolf von Otto (1735 – 1811) v rokoch 1784 – 1788 veliteľ (neskôr 4.) husárskeho pluku, od roku 
1788 generálmajor, 1793 poľný podmaršal, 1803 generál jazdectva.

5 Podľa nariadenia Jozefa II. konalo sa v celej krajine vymeriavanie pozemkov (katastrálny súpis) za 
účelom stanovenia daní. Na tieto vymeriavacie práce bolo povolaných aj 750 vojenských inžinierov. 

6 Veršec (nem. Werschetz, maď. Versec) – dnes Vršac v srbskej Vojvodine v Juhobanátskom okruhu.
7 Vicekaprál – poddesiatnik, najnižšia poddôstojnícka hodnosť.
8 Ordonanc (zastar. z nem.) – vojenský posol, spojka,  čiže poddôstojník vyčlenený k štábu veliteľa, 

zabezpečujúci odovzdávanie rozkazov.
9 Divizión – oddiel, ktorý tvorili dve švadróny; husársky pluk pozostával z 8 švadrón, čiže 4 div-

iziónov, ktoré sa označovali ako plukovnícky, podplukovnícky, prvý majorský a druhý majorský di-
vizión.  

10 Lugoš – dnes Lugoj v Rumunsku.
11 Karansebeš – dnes Karansebeş v Rumunsku.
12 Gróf Ferdinand Johann Nepomuk von Harrach zu Rohrau (1740 – 1796) – od roku 1778 generál-

major a veliteľ brigády, roku 1789 povýšený na poľného podmaršala.
13 Ujpalánka – Nova Palanka, dnes súčasť obce Bačka Palanka v srbskej Vojvodine.
14 Išlo buď o 33. peší pluk Mikuláša Esterházyho alebo 34. pluk Antona Esterházyho.
15 Išlo o 53. peší pluk Jána Pál�yho.
16 Lipský sa zjavne pomýlil, lebo husársky pluk tohto mena vtedy nejestvoval, až od roku 1803 sa 

predtým Vécseyho (4.) husársky pluk označoval ako hessensko-homburský podľa vtedajšieho maji-
teľa korunného princa a od roku 1820 landgrófa, poľného podmaršala a neskôr generála jazdectva 
Fridricha Hessensko-Homburského (1769 – 1829). 

17 Skutari – dnes Üsküdar v Turecku.
18 Tieto divizióny mali zabezpečovať poriadok a bezpečnosť počas konania snemu. 
19 Mier v Sistove (dnes Svištov v Bulharsku) bol podpísaný 4. augusta 1791.
20 Semendria – dnes Smederevo v Srbsku.
21 Bunčuk – žrď, na ktorej vrchole bola pozlatená guľa s polmesiacom a z ktorej splývali konské 

chvosty; plnil úlohu symbolu moci; niesol sa pred osmanskými hodnostármi alebo bol umiestnený 
pred ich šiatrami; sultánovi prislúchal šesť bunčukov, veľkovezírovi tri a pašovi dva bunčuky.

22 Černovice – dnes Černivci na Ukrajine.
23 Snyatyn – dnes Sňjatyn na Ukrajine.
24 Generálny ubytovateľ armády (nem. General-Quartiermeister) – funkcia zodpovedajúca neskoršie-

mu náčelníkovi generálneho štábu armády.
25 Barón Sigbert (Siegbert) Vécsey (1739 – 1802) – v rokoch 1791 – 1802 majiteľ 4. husárskeho pluku, 

od roku 1783 generálmajor, od 1790 poľný podmaršal, od 1801 penzionovaný.
26 Michail Illarionovič Goleniščev-Kutuzov (1747 – 1813, ruský vojvodca, ktorý už od detstva slúžil 

v armáde. Preslávil sa najmä v období rusko-osmanských a koaličných protifrancúzskych napole-
onských vojen; roku 1777 sa stal plukovníkom a 1784 bol menovaný za generálmajora. Ako veliteľ 
jednej z dvoch ruských armád bojoval roku 1805 pri Slavkove. V roku 1812 bol hlavným veliteľom 
ruskej armády, cár mu udelil titul kniežaťa a neskôr po bitke pri Borodine aj hodnosť poľného mar-
šala. 

27 Mier uzavretý v Prešporku 26. decembra 1805; pozri dokument číslo 22. 
28 8. husársky pluk, ktorého majiteľom od roku 1802 bol poľný podmaršal Michael Kienmayer; v tom-

to pluku slúžil aj Ladislav Škultéty-Gabriš. 
29 Barón Johann Frimont von Palota bol v rokoch 1806 – 1832 majiteľom 9. husárskeho pluku. 
30 Miestokráľ Eugen de Beauharnais (1781 – 1824), nevlastný syn cisára Napoleona.
31 Cisár František I.   – v rokoch 1791 – 1802 majiteľ 4. husárskeho pluku
32 2. husársky pluk, ktorého majiteľom v rokoch 1795 – 1847 bol uhorský palatín Jozef. 
33 Na tomto mieste končí nemecký text životopisu a ďalej nasleduje vlastnoručný text v slovenčine. 
34 Equipirung – jazdecký výstroj. 
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35 Volontair – dobrovoľník. 
36 Škarnicla – bojová šarvátka. 
37 Nasledujúci pomerne podrobný text nazvaný Acquisitiones meae, čiže Moje vlastníctvo, písaný v slo-

venčine a datovaný od roku 1816 až po 1825 vynechávame, lebo sa netýka vojenskej činnosti, ale 
súpisu majetkov a akvizícií Jána Lipského. 
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Regrutácia do vojska lapaním
4. apríla 1831

Ešte začiatkom tridsiatych rokov 19. storočia v Nitrianskej stolici regrútov chytali 
na základe smerných čísiel, ktoré určila stoličná vrchnosť. Chytanie alebo lapanie či 
hovorovo lapačku organizovali richtári s prísažnými a pri tejto príležitosti sa snažili 
obec zbaviť od problémových existencií – výtržníkov, pijanov i tulákov. Vojenská 
správa takých často odmietla a preto bolo treba lapačku opakovať. Za vojaka sa však 
mládenci hlásili a tí dostali osobitnú odmenu. Náklady na regrutáciu obec osobitne 
vykázala vrchnosti.    

Poznamenany utraty pri chitany a odezdany Regrutoch                     
Osady Nedozser1 Roku 1831 w sagnoch2                          
 Fl.  den. 
Po prwe. 
Chiteny 3 Regruty od 20-ho až do 25-ho januara strowili  20      51 
Do Topoltsan tichto Regrutow wozice z wozom a z Furmanom 26 
Podruhe. 
Ponewačs žaden prigaty nebil na Rozkaz pana Služneho cela 
Osada do Priwidze sa ustanowit mosela 5
Chiteny 2 Regruti a z wartu u Richtara strowili 9      10
Do Topoltsan wozice z Furmanom, i za Furu 22 
Prigatemu gednemu  werbowne, a za strihana 5      50
Po tretge. 
Zwerbuwal sa dobrowolne za osadu Nedozser Ignatius Ertelldano mu ges 30
U Richtara z druhima dwoma za 5 dny na gedena, pitga, i za swetlo widane 12      
39
Ssikowani traga ass do Nitri z wozom strowili 44
Prigatim 2 werbowne, a za ostrihana 11 
 Suma               188     25
Sig.3 Nedozser dne 4-ho aprila 1831

Richtar Andreas Stanik
Michal Hanuzka
Joannes Szolar
Martinus Humay 
Georgius Kopcsek
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Wssecka Obec Nedozserska         

Uloženie: Slovenský národný archív Bratislava, archív rodu Pál�, panstvo Bojnice, kartón 24, 
i. č. 98. 
   
Edične spracoval Ivan Mrva. 

* * *
1 Nedožery, dnes Nedožery-Brezany, obec v okrese Prievidza.  
2 Šajny – papierové peniaze. 
3 Sig. – skratka sigillum, čiže pečať. 
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Správa o priebehu a potlačení povstania  
na východnom Slovensku
12. augusta 1831

Kráľovský komisár Anton Majláth (Mailáth) podáva uhorskému palatínovi správu 
o priebehu roľníckych nepokojov v Zemplínskej, Šarišskej a Spišskej stolici a o vys-
laní vojska na potlačenie týchto nepokojov. Podľa jeho názoru hlavnou príčinou 
povstania či vzbury nebola samotná cholera a príslušné karanténne opatrenia ale 
nespokojnosť vidieckeho ľudu. 

Najjasnejší cisársko-kráľovský knieža, arcivojvoda rakúsky, palatín uhorskej krajiny, 
najmilostivejší pane!1 

Len čo mi doručili úradnú správu o nepokojoch, prepukajúcich v Zemplínskej stoli-
ci, pevne som sa rozhodol, že dočasne odložím ostatné záležitosti, odídem na územie 
Zemplínskej stolice a všemožne sa pousilujem, aby sa tieto nepokoje hneď v prvom 
zárodku potlačili. Keďže ma však medzitým postihla zimnica, nemohol som zatiaľ 
tento svoj zámer uskutočniť. Keďže som sa však medzitým trochu zotavil, bez meška-
nia sa tam zajtra vyberiem, aby štát neutrpel nejakú škodu. Okamžite som tiež urobil 
opatrenie, aby sa vyslali komisie v sprievode ozbrojeného vojska, ktoré by vyšetrovali 
tieto svojvoľné výčiny, a aby sa v dôsledku tejto udalosti povolalo naspäť vojsko, ktoré 
bolo rozostavené na hraniciach krajiny. Taktiež som sa rozhodol požiadať zástupcu 
poľného maršala Máriássyho, aby ráčil poslať do mestečka Trebišova, ktoré je akýmsi 
ohniskom nepokojov, jednu stotinu Benczúrovho pluku a jednu jazdeckú stotinu 
pluku najjasnejšieho kniežaťa Karola. Súčasne som odporúčal v tejto veci, ako i pri 
trestaní podnecovateľov nepokojov všemožnú umiernenosť, ako o tom svedčí pri-
ložený odpis listu, zaslaný prvému podžupanovi. Dokonca som ho požiadal, aby sa 
svojím vplyvom zasadil zabrániť zvolaniu brannej pohotovosti šľachty, pretože oná 
nebezpečná nedôvera, ktorá vznikla medzi poplatným ľudom a panstvami, lepšie po-
vedané šľachtou, mohla by zapustiť zhubné a také hlboké korene, že by trvala značne 
dlhý čas a mohla by zbaviť naše zriadenie podstatnej opory. Nepochybujem, že v dô-
sledku toho šľachta upustí od svojho predošlého rozhodnutia a prenechá obnovenie 
verejného pokoja vojsku, čo je konečne jeho vlastným poslaním.

Pokiaľ ide o súčasný stav nepokojov, tieto v dolnej časti Zemplínskej stolice pri-
činením vojska už pozvoľne ustávajú, kým ľud v horných krajoch sa dopustil ta-
kej opo vážlivosti, že sa dokonca snaží klásť odpor vojsku. Preto pokladám za svoju 
úradnú povinnosť vybrať sa čo najskôr a predovšetkým do týchto horných krajov, 
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vypátrať pôvodcov takých veľkých ukrutností proti zemepánom, duchovným a celej 
šľachte, búriacich sa obyvateľov osobne poučiť, priviesť do predošlej poslušnosti a 
v zmysle Vašich nariadení zo dňa 9. augusta pod č. 1714 všade tam, kde si to bude 
naliehavá nutnosť vyžadovať, vyhlásiť stanné právo proti takým buričom, ktorí teraz 
všade páchajú lúpeže.

Na základe dosiaľ získaných správ musím považovať za isté, že s nesmiernou 
ukrutnosťou boli zavraždení prísediaci súdnej tabuly Jozef Szulyovszky a Imrich 
Szeghy, hlavný slúžny Reviczky, farár v Soli2 a kazateľ božieho slova v Merníku3. 
Podobne sa hovorí aj o mnohých iných, ale o týchto sa dosiaľ nič istého nevie.

Takýto stav je v Zemplínskej stolici, ale niektoré príznaky povstania pozorovať i 
v mestečku Hanušovce. Tieto treba pripísať jedine hnutiu Zemplínčanov;

ale okamžite tam poslané vojsko toto nebezpečenstvo v samom zárodku potla-
čilo. Keď sa už Šarišská stolica tešila nádejou na potlačenie tohto nebezpečenstva, 
prišla smutná správa, že príznaky tohto nebezpečenstva sa prejavujú v obci Víťaz4 a že 
jeho obyvatelia zadržujú šľachtu násilnými prostriedkami. V dôsledku tejto uda losti 
ma predstavitelia spomenutej stolice požiadali, aby som urobil patričné opa trenia vo 
veci čím skoršieho poslania vojenskej pomoci. Preto som na základe tejto žiadosti, 
i keď to nespadalo do okruhu mojej pôsobnosti, požiadal podplukovníka Zajíčeka, 
aby poslal od hraníc do týchto krajov jednu stotinu pluku Gyulayho, keď predtým 
urobil patričné opatrenia na obsadenie hraníc krajiny strážami v Šarišskej stolici. Tie-
to opatrenia som vykonal hlavne preto, lebo som sa domnieval, že takto treba predísť 
povolaniu šľachty do zbrane. Medzitým som sa však sklamal vo svojej nádeji. Doru-
čili mi totiž správu, že šľachta postúpila predvčerom za sprievodu riadneho vojska k 
obci Víťaz. Keďže som sa správne obával, že komisia poverená vyšetrovaním prekročí 
spravodlivé hranice miernosti, úradne som požiadal prvého podžupana spomenutej 
stolice, ako o tom svedčí priložený odpis, aby komisii dôrazne odporúčal miernosť.

Také pomery boli v Šariši; ale včera som dostal od prvého podžupana Spišskej 
stolice list, z ktorého sa skutočne s hlbokým pocitom bolesti dozvedám, že tieto 
vzbury vznikli i v obci Kluknave, v Spišskej stolici, a že tam zabili so strašnou ukrut-
nosťou okrem panského inšpektora i päť podriadených úradníkov a jedného vojen-
ského hodnostára. Taktiež som dostal správu, že podobné nepokoje včera vznikli i v 
Bijacovciach a že hlavný župan Karol Csáky, s ktorým kruto zaobchodili, oslobodil 
sa len za pomoci obyvateľov Spišského Podhradia, kým jeho inšpek tora Krausza za-
vraždili. V dôsledku tejto správy som požiadal majora Döllera, ktorý táborí v Levoči, 
aby sem poslal i jednu stotinu vojska, rozostaveného na hraniciach, keby posádka v 
Levoči nestačila na potlačenie týchto nepokojov.

Čo sa týka príčiny a podstaty týchto nepokojov, domnieval som sa, že ich vyšet-
renie patrí k mojim mimoriadnym úradným povinnostiam. Dosiaľ však nemôžem 
povedať nič určitého. Sám som sa v prvej chvíli ich vypuknutia domnieval, že ich 
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treba pripísať prísnejším zdravotným predpisom. Túto domnienku však vyvracajú 
určité skutočnosti, ktoré ma i proti mojej vlastnej vôli vedú k presvedčeniu, že je tu 
nebezpečný a v podnecovaní nepokojov znamenite osvedčený činiteľ. Ak totiž uvá-
žim, že v horných krajoch Zemplínskej stolice, kde sa objavili prvé príznaky týchto 
nepokojov a kde sa páchali najťažšie zločiny, neboli nijaké karanténne opat renia a že 
práve naopak, najväčšia časť oných obcí, ktorých obyvatelia sa dali strhnúť k týmto 
opovážlivým činom, až dosiaľ bola ušetrená od cholery, musím sa prikloniť k vyššie 
uvedenému názoru. V tomto názore ma utvrdzujú i nasledujúce skutočnosti, že totiž 
oná časť stolice, ktorá bola najviac zovretá karanténnymi opatreniami, až dodnes žije 
v najväčšom pokoji, že v obvode zverenom mojej starostlivosti karanténne opatrenia 
s väčšou ráznosťou sa udržovali len v Šarišskej stolici a že v oných krajoch sa neob-
javil ani najmenší príznak nepokojov. Ďalej beriem do úvahy i okolnosť, že všetka 
nenávisť sa sústreďuje so zvláštnym zamera ním na štátnych úradníkov a na duchovný 
stav. Tak sa stáva, že vláda sa zbavuje najúčinnejšej náboženskej opory. Medzi ľudom 
je totiž všeobecne rozšírená domnienka, že do najsvätejšej sviatosti sa primiešava jed, 
v dôsledku čoho sa postihnu tým odopiera ešte i táto útecha a podrýva sa nábožen-
stvo vo svojich vlastných základoch. Okrem toho miestny farár v Kluknave bol do-
nútený prisahať, že nebude viac vyberať desiatok. Vzbúrenci taktiež miestami tvrdia, 
že nastal vhodný okamih na rozdelenie panského majetku a že páni majú byť zbavení 
svojho výsadného postavenia.

Pokiaľ ide o karanténne opatrenia, nielen v nezasiahnutých obciach, ale i v do-
moch a uliciach, som ich urobil ešte predtým, než som dostal prezidiálny spis zo dňa 
9. augusta. Všemožne sa vynasnažím, aby sa čo najrýchlejšie zabezpečil ohrozený 
verejný pokoj, a aby boli okamžite potrestaní pôvodcovia týchto nehaneb ných zlo-
činov.

Milosti vašej cisársko-kráľovskej jasnosti ostávam s prejavom úcty a večnej po-
slušnosti.

Vašej cisársko-kráľovskej jasnosti
najpokornejší a najoddanejší služobník gróf Anton Mailáth, kráľovský komisár

V Sabinove dňa 12. augusta 1831  

Citované podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu 
(1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 291-294 (preklad z latinčiny Alžbeta Gácsová).

Edícia: RAPANT, Daniel: Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel II Doku-
menty, časť prvá. Bratislava : Vyd. SAV, 1953, s. 145-147 (dokument č. 39 v latinčine).   
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* * *
1 V rokoch 1795 – 1847 bol uhorským palatínom Jozef Anton Habsbursko-Lotrinský. 
2 Soľ – obec v okrese Vranov nad Topľou. 
3 Merník – obec v okrese Vranov nad Topľou. 
4 Víťaz – obec v okrese Prešov. 
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Informácia o priebehu a šírení povstania  
v rôznych oblastiach Uhorska
21. augusta 1831

Dvorský kancelár Adam Revický na základe písomnej správy uhorského palatí-
na informuje cisára o povstaní roľníkov v Zemplínskej, Spišskej, Užskej a Šariš-
skej stolici. Ďalej uvádza,  že nepokoje a prejavy nespokojnosti sa šíria aj v ďalších 
stoliciach, a  to v Novohradskej, Hontianskej, Tekovskej, Hevešskej, Čongrádskej 
a Békešskej stolici, ktoré sa však darí paci�kovať vďaka dvom plukom vyslaným 
z Haličska. V závere uvádza stručné štatistické údaje o počte chorých, vyzdrave-
ných a obetiach. 

Najvzácnejší cisár a kráľ, najmilostivejší pane! 

Jeho cisárska výsosť, pán arciknieža palatín, poznamenáva v pripojenom liste: Tak 
sa zdá, že morálne zlo v Hornom Uhorsku predbežne poľavuje. V Zemplín skej sto-
lici je poriadok zdanlivo obnovený, čiastka hlavných vinníkov bola zatknutá a bude 
náhlym súdom odsúdená a vyšetrovanie proti všetkým spoluvinníkom sa v krátkom 
čase skončí. V Šarišskej a Užskej stolici boli vraj vzbury len pre cho leru a i tieto boli 
bezvýznamné a hneď potlačené. Tak isto bola potlačená vzbura v Spišskej stolici a v 
okolí Kluknavy, naproti tomu z okolia smižianskeho, ako aj z niektorých spišských 
miest, kde sa medzi Rusínmi a Poliakmi rozšírila po vstalecká nálada, jeho cisárska 
výsosť nedostala nijaké správy. V Gemerskej, Novohradskej, Hontianskej, Tekovskej, 
Hevešskej, Čongrádskej a Békešskej stolici vznikli nepokoje pre choleru a v Boršod-
skej, Sabolčskej a Berežskej stolici hrozilo to isté nebezpečenstvo. Predsa netreba tu 
mať nijaké obavy, lebo všade sa sústredili vojenské oddiely a odkomandovanie dvoch 
plukov z Haliče podľa najvyššieho rozhodnutia umožní, že sa bude môcť disponovať 
všetkými týmito oddielmi.

Drsný rusínsky ľud sa dopustil takých ukrutných zločinov, o akých čítavame len 
v 15. storočí, a to tak proti ozbrojeným, ako aj proti bezbranným, proti tým, ktorí im 
ublížili, práve tak ako proti tým, ktorí s nimi dobre zaobchádzali. Všetko nasvedčuje 
tomu, že proticholerové opatrenie dalo len príležitosť k výbuchu, avšak v pozadí bol 
úmysel zbaviť sa jarma zemepánov a stoličných úradníkov, a že toto posledné bolo 
oveľa všeobecnejšie rozšírené a hlbšie zakorenené ako to prvé. Zdá sa, že roľníkom 
sa veľmi ľahko nahovorilo, že vláda by pritom nezasiahla. Práve preto príchod vojska 
zapôsobil tak rýchlo, že tým toto blúznenie zmizlo. Avšak z druhej strany môže toto 
mať ďalšie následky, ktoré – i keď bude pokoj čoskoro obnovený – zapríčinia ešte 
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mnoho starostí.
Jeho cisárska výsosť (palatín) si bude považovať za povinnosť o priebehu uda lostí, 

o ich pôvodcoch a príčinách a rozvetvení hneď po získaní bližších informácií jeho 
veličenstvu podať správu a predložiť svoj názor.

Čo sa cholery týka, možno tvrdiť, že v miestach, kde najprv zúrila, ako aj  
v Budíne a v Pešti, očividne klesá, čo nás podporuje v nádeji, že práve v spomenutých 
dvoch mestách sa bude môcť za 8 –14 dní verejne ďakovať Bohu za zánik tohto zla. 
Tým smutnejšie to vyzerá so žatvou. Nedostatok robotníkov a cholera za príčinili 
oneskorenie a trvalé dažde úrodu natoľko poškodili, že jej veľká časť je zničená. Jeho 
cisárska výsosť má preto obavy, že bude na jar všeobecná bieda a hlad.

Podľa pripojeného výkazu bolo do 16. augusta t. r. 53 súdnych okresov a 532 
obcí zamorených cholerou, 35 342 osôb ochorelo, z toho 6 078 vyzdravelo, 16 887 
umrelo a 12 377 ostalo v lekárskom ošetrení. – – –  1

Viedeň 21. augusta 1831 
Gróf Adam Reviczky 

Citované (s drobnými úpravami) podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym 
bojom slovenského ľudu (1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 299-301 (preklad z nemčiny 
Alžbeta Gácsová). 

Edícia: RAPANT, Daniel: Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel II Doku-
menty, časť prvá. Bratislava : Vyd. SAV, 1953, s. 194-195 (dokument č. 54 v nemčine).   

* * *
1 Pokračovanie a vlastnoručné dobrozdanie autora listu grófa Revického, ako ani záverečný prípis 

cisára Františka s jeho vlastnoručným podpisom, že informáciu vzal na vedomie, A. Gácsová už 
nepreložila. 
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Ukážky z rozsudkov vynesených nad  
účastníkmi povstania v Zemplínskej stolici
30. augusta 1831

Cisár František I. vymenoval 18. augusta 1831 baróna Ignáca Eötvösa za kráľov-
ského komisára pre obnovenie poriadku v severovýchodných stoliciach Uhorska. 
Privolané vojsko za krátky čas zlikvidovalo nejednotné a zväčša izolované povsta-
lecké ostrovy. Na potlačení povstania sa zúčastnilo 52 stotín vojska z deviatich pe-
ších plukov a na niektorých miestach zasahovali aj husári. V príslušných stoliciach 
zasadli štatariálne súdy, ktoré odsúdili na smrť povrazom 119 povstalcov, pričom 
ďalším popravám zabránila len amnestia cisára. Okolo 4-tisíc poddaných bolo od-
súdených trestom palicovania na dereši či do žalára. Z  rozsudkov štatariálneho 
súdu Zemplínskej stolice predkladáme ukážku dvoch rozsudkov smrti nad Micha-
lom Ostrohom a Jánom Kojárom.

Michal Ostroha (Osztroha), väzeň uvedený pod č. III, bol konfrontáciou donútený 
sa pri znať, že z domu do domu zháňal obyvateľov Rudlova,1 aby sa chystali na vy-
ničenie pánov, ako i k tomu, že podnecoval svojich zbojníckych druhov, aby pevne 
spoludržali a pánov všade zabíjali, a že on určil poradie, ako sa pustiť do pustošenia. 
Priznal sa, že vyraboval v Soli2 dom a pivnicu luteránskeho kňaza a hľadal ho na 
smrť v kostole a všade, že vyraboval aj katolícku faru a s farárom v kostole neslušne 
zaobchádzal. Priznal sa, že lúpežnícka banda, zhromaždená pod obcou Soľ, čakala 
len na jeho rozkazy a keď k nej došiel, podnecoval ju slovami: „No, poďte, deti moje, 
ideme priamo na Čaklov3 lúpežiť a pozabíjať pánov, dobre sa držte, potom pôjdeme lú-
pežiť a zabíjať až po Nové Mesto“,4 a tak sa pustil s nimi na Čaklov vyrabovať kaštieľ. 
Napokon sa priznal, že keď Števo Matzkó zo Zámutova5 zrazil pána Szeghyho, on 
rozkázal zločincovi, aby doňho strelil, načo Michal Persely, ktorý na choleru umrel, 
skutočne aj doňho strelil.

Spáchal viac podobných hrozných zločinov: preto tento uväznený Michal Ost-
roha ako pravý burič a hlavný strojca nesmiernych zbojstiev a spáchaných vrážd sa 
zaslúžene trestá na odstrašenie iných šibenicou.

Ján Kojár (Kolyár), väzeň uvedený pod č. XIV, dobrovoľne sa priznal, že sa zú-
častnil na vyrabovaní nielen kaštieľa v Zámutove, skadiaľ odniesol dve britvy a jeden 
pár čižiem, ale neskoro dôjduc na rabovačku v čaklovskom kaštieli, aby stratu na-
hradil, s viacerými lúpežníckymi druhmi sa ponáhľal do Čemerného,6 kde vy rabovali 
židovského árendátora Hitzka Gutmana, Hersku a viacerých židovských krčmárov 
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a kasnárov7. Stadiaľ šli do Vranova, kde vyplienili najprv dom pani Eperjesiovej, 
potom sa vrhli na drahú lekáreň a zničili ju. Odtiaľ sa vyrútili na kaštieľ vdovy po 
slovutnom grófovi Jozefovi Forgáchovi, ktorý tiež vyrabovali a skadiaľ uväznený (Ján 
Kojár) odniesol jeden zlatý prsteň a jeden ručník. Konečne sa s Michalom Pupkom, 
väzňom uvedeným pod č. II, spoločne s rovnakým podielom zúčastnil na rabovačke 
v Hlinnom8. Preto sa i tento väzeň (Ján Kojár) ako spoločník a páchateľ mnohých 
lúpeží trestá na odstrašenie iných zaslúženým trestom smrti obesením. 

Citované (s drobnými úravami) podľa GÁCSOVÁ, Alžbeta (ed.): Dokumenty k protifeudálnym 
bojom slovenského ľudu (1113 – 1848). Bratislava : Vyd. SAV, 1955, s. 301-302 (preklad z maďar-
činy Alžbeta Gácsová). 

Edícia: RAPANT, Daniel: Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel II. Do-
kumenty, časť prvá. Bratislava : Vyd. SAV, 1953, s. 242, 244-245 (dokument č. 61 v maďarčine).   

* * *
1 Rudlov – obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou. 
2 Soľ – obec v okrese Vranov nad Topľou. 
3 Čaklov – obec v okrese Vranov nad Topľou. 
4 Ide o Nové Mesto pod Šiatrom v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. 
5 Zámutov - obec v okrese Vranov nad Topľou. 
6 Čemerné – obec v okrese Vranov nad Topľou. 
7 Kasnár (zast.) – hospodársky správca, úradník na veľkostatku. 
8 Hlinné - obec v okrese Vranov nad Topľou. 
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Záznam o cholerovej vzbure v bijacovskej farskej kronike
1831

Tragický priebeh vzbury v spišskej obci Bijacovce a v okolitých dedinách opísal ta-
mojší farár  a očitý svedok Jozef Machay vo farskej kronike. Jeho pôvodne latinský 
opis uverejnil Ján Vencko najprv v maďarskom preklade v časopise Közlemények 
a Szepesvármegye múltjából roku 1910, potom v slovenskom preklade v Spišských 
Novinách v roku 1933, v novinách Slovák roku 1937 a napokon vo svojej knihe 
Z dejín okolia Spišského hradu, vydanej roku 1941.

Bijacovský zemepán a hlavný spišský župan gróf Karol Čáky priviedol si z Viedne le-
kára dr. Jozefa Attomyra. Keď v Košiciach zomrelo v tom čase mnoho ľudí aj lekármi 
ošetrovaných a keď z Ruska prichodili strašné chýry, ľudia si namysleli, že sami lekári 
ich otravujú práškami, ktoré sypú do vody. Niektoré bijacovské ženy, ktoré chodili 
do Košíc s domácim plátnom, rozširovali doma tie chýry. Gróf, ktorý chudobných 
poddaných podporoval múkou a soľou, dal doniesť na lekárovu radu z Prešova gáfru 
a chlorového vápna, ako ochranu proti rozšíreniu cholery. Ale splašený ľud si to zle 
vysvetľoval, ba zaplietol aj kňazov, že vraj pomáhajú pánom kántriť ľud otrávenými 
hostiami. Bijacovskí chlapi v deň kosby uzavreli a dohodli sa: Na spoveď pôjdeme, ale 
na prijímanie ani za tri roky nie! A keď nám bude gróf nútiť prášky, pôjdeme naň s ko-
sami a vidlami. On nie je ešte taký zlý, preto mu odrazu odtneme hlavu, ale direktora 
na kúsky posekáme.

Medzitým urobil úradník s richtárom v obci opatrenia proti cholere a farár stále 
poučoval ľud a uspokojoval ho. Ale musel počuť zvesť: Cez Branisko nadídu rebelu-
júci vojaci a bude sloboda! V tom čase v Kluknave za tri dni zomrelo na choleru 23 
ľudí. Ľud to pripisoval práškom, ktoré kázal stoličný lekár sypať do studní. Preto sa 9. 
augusta (1831) kluknavskí sedliaci vzbúrili a po ukrutnom trýznení zabili tamojšiek-
ho panského správcu, jeho syna, úradníka a jeho švagra, polesného a hajdúcha, teda 
šesť osôb. Toho istého dňa Krompašania zo Slovinčanmi zabili vojenského poručíka, 
ktorý tu bol v službe.

Bijacovčania 10. augusta poslali s listom Juraja Šmihuľu do Kluknavy, aby sa 
tam prezvedeli  pravdu. Tento priniesol domov štvavý list a radil, že keď by Bijacovci 
nepobili pánov, nech ich držia poviazaných, kým oni – Kluknavčania – neprídu ich 
pobiť. A Bijacovčania ich s hostinou čakali. V ten istý deň pongrácovský zemepán 
Andaházy prostredníctvom farára upozornil grófa, že v noci má vypuknúť v Bija-
covciach vzbura. Gróf hneď ráno zavolal si richtára a vyzval ho, aby utíšil ľud a uistil 
ho o svojej láske k poddaným. No, svoju ženu jednako hneď dal odviesť do Levoče 
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a potom odišiel ta koňmo aj so svojím tajomníkom.
V obci nastala trma-vrma. Farár pomýšľal ujsť do lesa, ale zašiel ešte do kostola 

pomodliť sa breviár. Čoskoro pribehol do kostola Juraj Šmihuľa a začal zvoniť na 
poplach. Nato prišli štyria muži, ktorí vyviedli farára pred zhromaždených občanov 
v strede dediny. Všetci boli ozbrojení sekerami, kosami a kyjmi. Farár vysvetľoval im 
veci a kolenačky prisahal, že pravdu hovorí. Zdalo sa, že ľud sa uspokojil a šiel žať 
panské žito. No, keď asi o hodinu úradník Kraus sadal na koňa a chcel ísť k žencom 
do Žehry, jeho vlastný hajdúch vykríkol: Tady ho lapajce, bo uceka! Hneď priskočil 
k úradníkovi kostolník Pavel Rusnák a udrel ho päsťou, kým Juraj Šmihuľa udrel 
ho pätkou kosy po hlave. Potom ho viacerí poviazali a privliekli do kováčskej diel-
ne. Zobuli ho a pálili mu holé chodidlá rozpáleným železom, aby sa priznal, čo vie 
o práškoch. Kraus sa choval po kresťansky a celý dokaličený zanesený bol domov, 
kde ho farár hneď pripravil na smrť. Čoskoro prišiel richtár s niektorými sedliakmi 
odprosiť úradníka. Najhoršie sa správali ženy, ktoré neustále štvali svojich mužov.

Aj zo susedných dedín prišli viacerí a pokradli Krausovi menšie veci. Krčmárovi 
vypili všetok nápoj, ba aj do neho vliali dva veľké poháre pálenky a takto opití chceli 
potom Krausa dobiť, ale prekazil im to verný hajdúch Frančak s inými triezvymi 
občanmi.

Keď gróf došiel do Spišského Podhradia a chcel ísť malou uličkou do Spišskej 
Kapituly, stráž vzbúrencov ho chytila. Bol práve trhový deň – štvrtok – a v meste 
mnoho ľudu. Chceli ho hneď zabiť, ale potom ho odviedli do kláštora Milosrdných, 
odkiaľ – hlavne pomocou mešťana farbiara Tibeliho – preoblečený vyšiel zadnými 
dvermi a na vozíku utiekol do Levoče.

V tom istom čase boli vzbury aj inde na Spiši. Tak 11. augusta v Domaňovu-
ciach na smrť zbili panského úradníka, v Odoríne zabili farára a panského hajdúcha, 
v Iliašovciach zabili židárendátora. 12. a 13. augusta v Markušovciach, v Jamníku 
a v Hrušove napadli panské kaštiele a keďže páni utiekli, aspoň kaštiele vyrabovali. 
Keby sa boli sedliaci spojili, boli by iste vybili všetkých pánov, lebo v Zemplíne chys-
tali veľkú vzburu. Ale neboli dobre zorganizovaní a odboj zlyhal.

Po celom Spiši rozložené oddiely pluku vojska boli rýchlo skoncentrované v Leo-
voči a behom ôsmich dní priviedli do Levoče 400 zajatých. Vyhlásený bol náhly súd 
a začala sa strašná pomsta.

V Levoči obesení boli štyria, v Spišskom Podhradí (za župana) piati, v Kluknave 
traja, v Richnave dvaja, v Krompachoch dvaja, v Domaňovciach štyria, v Spišskom 
Hrušove jeden, v Jamníku jeden, v Odoríne piati chlapi a jedna žena, v Smižanoch 
siedmi, v Iliašovciach traja, v Bijacovciach dvaja. Mnohí boli pri šibeniciach bití 
a vyše štyridsiati, sedriou odsúdení na šibenicu, boli kráľovskou tabuľou odsúdení 
na žalár a bitku.

Bijacovčania už 11. augusta začali ľutovať svoju prenáhlenosť a na ich žiadosť fa-
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rár listom  prosil od pána odpustenie. Krausa ošetrovali lekári v Levoči. Ostal nažive, 
ale bol do smrti mrzákom.

Akýsi ohnivější Bíjacovčan 13. augusta štval na pongrácovskom poli tamojších 
žencov proti ich zemepánovi a zberba ozaj napadla kaštieľ, ale udatný vojak strážca 
obránil pána a odviedol ho do susednej dediny.

14. augusta prišlo do Bijacoviec vojsko s majorom a dvoma poručíkmi. Vojaci 
pochytali mnohých vzbúrencov a táborili s nimi v noci na poli. 15. augusta ich od-
viedli do Levoče. Do Levoče utiahol sa aj biskup, kanonici a mnoho zemanov z ce-
lého Spiša. Mešťania vojakom pomáhali strážiť, aby náhodou vzbúrenci nenapadli aj 
mesto. No, nebolo sa treba obávať.

7. septembra prišlo do bijacovského kaštieľa 200 vojakov s bijacovskými zajatca-
mi. Súd bol na dvore kaštieľa pod holým nebom ešte raz zopakovaný a výrok smrti 
prečítaný 39 ročnému richtárovi Pavlovi Pavlíkovi mladšiemu a 54 ročnému Jurajovi 
Šmihuľovi. Potom prečítaný bol ešte výrok smrti piatim občanom, ale tí neboli od-
súdení jednohlasne a preto bola podaná apelácia.

Na Uboči, pri chodníku ku Pongrácovciam, postavené boli dve drevá. Odsúdení 
počas dovolených troch hodín sa skrúšene pripravili na smrť a okolo tretej popoludní 
šli s vojakmi k šibeniciam bosí, popri nich šiel kňaz, s ktorým sa cestou modlili. Ako 
došli, hneď boli obesení na všeobecnú hrôzu. Farár ešte raz prehovoril k zhromažden-
nému zástupu.

Potom ešte mnohí sedliaci boli v Bijacovciach bití korbáčmi. Piati z nich: Rus-
nák, Harbal, Dvorský, Kašpruš, Krajčír zomreli ešte pred konečným rozsudkom v le-
vočskom žalári. Viacerí boli odsúdení na 5 – 6 rokov žalára s častým pôstom a na 
nespočetne mnoho palíc.

Vybral a pripravil Ivan Mrva. 

Citované podľa VENCKO, Ján: Z dejín okolia Spišského hradu. Spišské Podhradie 1941, s. 160-
163. 
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Carl von Clausewitz O vojne
1832

Osobitné miesto medzi vojenskými teoretikmi zaujíma pruský generál Carl von 
Clausewitz (1780 – 1831). Bojoval v protinapoleonských vojnách v radoch pruskej 
armády a v rokoch 1812 – 1815 v službách ruskej armády. Od roku 1815 pôsobil ako 
náčelník generálneho štábu pruskej armády. V rokoch 1810 – 1812 prednášal vojen-
skú stratégiu a taktiku na Allgemeine Kriegsschule (neskoršej Vojenskej akadémii), 
kde sa roku 1818 vrátil ako riaditeľ a pôsobil takmer až do svojej smrti. V tomto čase 
napísal aj svoje dielo Vom Kriege (O vojne), ktoré zostalo v rukopise a časť z neho 
vyšla tlačou až roku 1832 vďaka jeho manželke. Clausewitz považoval vojnu za spo-
ločenský jav a na rozdiel od zjednodušujúceho názoru, že vojna je porušením mieru, 
podal hlbšie vysvetlenie týchto procesov, predovšetkým v kontexte s politikou. Po-
ukázal na to, že hlavnými formami ozbrojeného zápasu sú obrana a útok a že tieto 
dva postupy na seba vzájomne pôsobia, keďže obrana v sebe zahŕňa prvky útoku a je 
nemysliteľná bez protiúderu, ktorý je jej súčasťou. Útok má zasa v sebe prvky obrany 
a v obrane končí hneď potom ako dosiahol svoj kulminačný bod. Clausewitz ana-
lyzoval aj vzťah medzi strategickými a taktickými formami boja; taktiku de�noval 
ako učenie o nasadení ozbrojených síl v boji. Taktika obsahuje nielen statiku, čiže 
určenie bojového členenia jednotiek, ale aj dynamiku, čiže riadenie bojovej činnosti. 
Stratégia je podľa neho učením o využití jednotlivých bojov pre účely vojny, je to 
teda prepojenie jednotlivých bojov s komplexným účelom vojny. Ozbrojené sily po-
važoval za nástroj taktiky, bojové akcie za nástroj stratégie. 

Prvá kniha – O podstate vojny
Prvá kapitola – Čo je vojna? 
1. Úvod 
Chceme skúmať jednotlivé prvky nášho predmetu, potom jeho jednotlivé časti či 
články a napokon celok v jeho vnútorných súvislostiach. Postupujeme teda od jed-
noduchého k zložitému. Pritom je však omnoho dôležitejšie než kdekoľvek všímať si 
spočiatku podstatu celku, keďže je tu viac než inokedy potrebné mať na zreteli časti 
spolu s celkom. 
2. De�nícia 
Nebudeme sa na tomto mieste púšťať do ťažkopádnej publicistickej de�nície vojny, 
ale sa sústredíme na jej základný prvok, a to súboj. Vojna nie je totiž nič iné než 
akýsi rozšírený súboj. Nemyslíme pritom v súhrne na nespočetné jednotlivé súboje, 
z ktorých vojna pozostáva, vhodnejšie bude, ak si predstavíme dvoch protivníkov. 
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Každý z nich sa snaží donútiť druhého fyzickým násilím, aby sa podriadil jeho vôli, 
takže jeho prvoradým cieľom je poraziť protivníka a tým mu znemožniť akýkoľvek 
ďalší odpor. 

Vojna je teda aktom násilia, ktorého cieľom je donútiť protivníka, aby sa podriadil 
našej vôli. Násilie sa ozbrojuje vymoženosťami umení a vied, aby čelilo násiliu. S tým 
sú spojené nebadané obmedzenia, len ťažko si zasluhujúce zmienky, ktoré sú nási-
liu vlastné z hľadiska zvyklostí medzinárodného práva, pričom tieto obmedzenia ho 
podstatne oslabujú. Násilie, čiže fyzické násilie (lebo okrem pojmu štátu a zákona 
nejestvuje násilie mravné) je teda prostriedkom; účelom je vnútiť nepriateľovi našu 
vôľu. Na bezpečné dosiahnutie tohto účelu musíme docieliť, aby už nepriateľ nemal 
možnosť sa brániť, a to je teda čo do pojmu vlastným cieľom vojnovej činnosti. Tento 
cieľ zastupuje účel a do určitej miery ho potláča ako niečo, čo nepatrí k samotnej 
vojne. 
3. Krajné použitie násilia 
Ľudomilné duše by si však mohli ľahko pomyslieť, že protivníka možno umne 
odzbrojiť alebo poraziť a pritom mu priveľmi neublížiť, a že práve to je tendenciou 
vojnového umenia. A hoci sa to pekne javí, predsa je potrebné tento omyl vyvrá-
tiť; lebo v tak nebezpečných veciach, akou je vojna, sú najhoršie práve omyly, ktoré 
vznikajú z dobromyseľnosti. Používanie fyzického násilia v celom jeho rozsahu vô-
bec nevylučuje súčinnosť inteligencie, takže ten, kto použije toto násilie bezohľadne, 
nešetriac krvou, musí nadobudnúť prevahu, ak to neurobí protivník. Tým priamo 
nariaďuje druhému, ako má konať, a tak obaja navzájom stupňujú svoje úsilie až do 
krajnosti, pričom nejestvujú iné bariéry okrem tých, ktoré spočívajú vo vzájomných 
protiváhach. 

Záležitosť je potrebné vnímať v uvedenom zmysle, a je márna či pomýlená snaha 
nevšímať si podstatu drsnosti len preto, lebo nám je surovosť proti mysli. Ak sú vojny 
kultúrnych národov omnoho menej kruté a ničivé než vojny primitívnych národov, 
je to dané spoločenským poriadkom v príslušnom štáte, ako aj medzi štátmi navzá-
jom. Z tohto stavu a jeho vzťahov pramení vojna, tento stav ju podmieňuje, obme-
dzuje či zmierňuje; tieto veci však neprislúchajú do rámca samotnej vojny, sú pre ňu 
len niečím daným a ak by niekto chcel vniesť do �lozo�e vojny ako takej princíp 
umiernenosti, išlo by o absurdné konanie. Boj medzi ľuďmi sa vlastne skladá z dvoch 
rôznych prvkov: z nepriateľského pocitu a z nepriateľského zámeru. Vybrali sme druhý 
z týchto dvoch prvkov za znak našej de�nície, pretože je všeobecnejší. Nemožno si 
predstaviť ani sebaplamenejšiu vášeň nenávisti, hraničiacu s inštinktom, bez nepria-
teľského zámeru, no naproti tomu je množstvo nepriateľských zámerov, ktoré sa ne-
spájajú s vôbec žiadnym alebo aspoň so žiadnym prevládajúcim nepriateľstvom citov. 
V primitívnych národoch sú dominantné zámery patriace pocitom, v kultúrnych 
národoch zasa zámery prináležiace rozumu; lenže tento rozdiel nespočíva priamo 
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v podstate primitívnosti a kultúrnosti, ale v okolnostiach, usporiadaniach atď., ktoré 
ich sprevádzajú, nie sú teda nutné v každom jednotlivom prípade, ale iba prevládajú 
vo väčšine prípadov; jedným slovom povedané, aj najkultúrnejšie národy môžu proti 
sebe náruživo vzplanúť. 

Z toho je vidno, ako nesprávne by si počínal ten, kto by chcel vojnu kultúrnych 
národov redukovať na čisto rozumový akt ich vlád a domnieval by sa, že takáto vojna 
sa čoraz viac oslobodzuje od akejkoľvek náruživosti, takže by napokon v skutočnosti 
už vôbec nepotrebovala fyzickú masu bojových síl, ale len ich pomery, čiže akúsi 
algebru konania. Teória sa už začala uberať týmto smerom, no udalosti posledných 
vojen ukázali, že je tomu inak. Ak je vojna aktom násilia, potom taktiež nevyhnutne 
prináleží k pocitom. A aj keď z citu nevychádza, predsa sa viac či menej k nemu vra-
cia, a do akej miery sa to deje, nezávisí na stupni kultúry, ale na dôležitosti a trvaní 
protichodných záujmov. Ak vidíme, že kultúrne národy neusmrcujú zajatcov, neničia 
mestá a dediny, tak je to preto, že do ich vedenia vojny skôr zasahuje rozum a že im 
ukázal účinnejšie prostriedky na použitie násilia, než sú takého primitívne prejavy 
pudov. 

Vynález strelného prachu, trvalo pokračujúce zdokonaľovanie pušky ukazu-
jú dostatočne, že tendencia zničiť protivníka tkvejúca v pojme vojny, naozaj vôbec 
neutrpela a neochabla ani s rastúcou vzdelanosťou. 

Opakujeme teda našu vetu: vojna je aktom násilia, a to je možné použiť úplne 
neobmedzene; preto každý druhému určuje, ako má konať, vzniká vzájomné pôso-
benie, ktoré – ako už z toho vyplýva – musí viesť do krajnosti. To je prvé vzájomné 
pôsobenie a prvá krajnosť, z ktorou sa stretávame. (Prvé vzájomné pôsobenie.) 

9. Vojna vzhľadom na výsledok nie je nikdy ničím absolútnym 
Napokon ani samotné úplné rozhodnutie celej vojny sa nedá vždy považovať za ab-
solútne rozhodnutie; štát, ktorý bol porazený, vidí v takomto rozhodnutí často len 
prechodné zlo, ktoré sa dá ešte napraviť v politických vzťahoch dakedy v budúcnosti. 
Je pritom samozrejmé, že aj tým sa nevyhnutne znižuje intenzita napätia a dôraznosť 
nasadenia síl. 

24. Vojna je iba pokračovaním politiky inými prostriedkami  
Vidno teda, že vojna nie je iba politický akt, je skutočným nástrojom politiky, po-
kračovaním politických vzťahov a ich uskutočnením inými prostriedkami, čo je ešte 
príznačné pre samotnú vojnu, že sa týka iba svojráznej povahy jej prostriedkov. Aby 
sa smery a zámery politiky nedostávali do rozporu s týmito prostriedkami, to môže 
vyžadovať vojnové umenie všeobecne a v každom jednotlivom prípade sám vojvod-
ca; tento nárok naozaj nie je malý, ale hoci viac či menej spätne pôsobí v jednotlivých 
prípadoch na politické zámery, aj tak je potrebné, aby to bolo považované vždy len 
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ako ich modi�kácia; pretože politický zámer je účelom, vojny je prostriedkom, a pro-
striedok si nikdy nemožno odmyslieť od účelu. 

Tretia kniha – O stratégii všeobecne 
Sedemnásta kapitola – O charaktere dnešných vojen 
Zreteľ, ktorý je potrebné mať k charakteru dnešných vojen, má veľký vplyv na všetky 
koncepty, predovšetkým strategické. Od chvíle, keď Bonapartovo šťastie a smelosť 
zvrátili všetky predtým obvyklé prostriedky a takmer jedným úderom zničili štáty 
prvoradého významu, a odvtedy čo Španieli svojim vytrvalým bojom ukázali, čo na-
priek svojej slabosti a nejednoliatosti dokáže v danom prípade ozbrojené hnutie ná-
roda a čo dokážu vo veľkom prostriedky vzbury; odvtedy, keď Rusko svojim ťažením 
roku 1812 ukázalo, že po prvé ríšu veľkého rozmeru nemožno dobyť (čo sa celkom 
dobre mohlo vedieť už skôr), za druhé, že pravdepodobnosť úspechu sa vo všetkých 
prípadoch nezmenšuje takou mierou, ktorá zodpovedá množstvu prehraných bitiek, 
stratených hlavných miest a provincií (čo bolo predtým pre všetkých diplomatov 
nezvratnou zásadou, preto mali vždy pohotovo dáky dočasný zlý mier), keďže často 
je možné byť najsilnejší uprostred svojej vlastnej krajiny, keď sa už vyčerpala protiv-
níkova ofenzívna sila, a s akou obrovskou silou potom defenzíva náhle prechádza do 
ofenzívy; ďalej odvtedy, keď Prusko roku 1913 ukázalo, že nečakané vypätie síl môže 
šesťnásobne zväčšiť obvyklú silu armády vytvorením milície, a že túto milíciu je 
možné rovnako dobre využiť za hranicami krajiny ako vo vlastnej krajine – keď všet-
ky tieto prípady ukázali, akým ohromným činiteľom v súčine štátnych, vojnových 
a bojových síl je srdce a uvažovanie národa – keď všetky vlády poznali tieto pomocné 
prostriedky, nemožno už očakávať, že by ich nepoužili v budúcich vojnách, nech už 
by bola ohrozená ich vlastná existencia alebo ich bude nabádať mocná ctižiadosť. 

Je ľahké rozpoznať, že vojny, ktoré sa vedú celou váhou národných síl na oboch 
stranách, musia byť organizované podľa iných zásad než vojny, kde sa všetko prepo-
čítavalo podľa pomeru medzi stálymi armádami. Inokedy sa stále vojská podobali 
�otám, sila krajiny sa podobala námornej sile v pomere k ostatnému štátu, preto aj 
vojnové umenie na pevnine v čomsi pripomínalo námornú taktiku; to je už pre voj-
nové umenie záležitosťou minulosti. 

Šiesta kniha – Obrana  
Prvá kapitola – Útok a obrana 
1. Pojem obrany 
V čom spočíva pojem obrany? V odrazení útoku. Čo je teda jej podstatou? Tým, že 
vyčkáva tento úder. Týmto znakom sa každá akcia stáva obrannou akciou a jedine 
tento znak môže vo vojne odlišovať obranu od útoku. Keďže však absolútna obrana 
je v úplnom rozpore s pojmom vojny, lebo pri takejto obrane by viedla vojnu len 
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jedna strana, vo vojne môže teda byť obrana taktiež len relatívna a uvedený znak 
je možné aplikovať len na celkový pojem, neslobodno ho rozširovať na všetky jeho 
časti. Čiastočný boj je obranný, ak vyčkávame, že proti nám nepriateľ vyrazí a usku-
toční steč; bitka je obranná, keď vyčkávame útok, totiž, keď sa nepriateľ objaví pred 
našim postavením a ocitne sa v našej paľbe; poľné ťaženie znamená, že vyčkávame 
až nepriateľ vstúpi na naše bojisko. Vo všetkých týchto prípadoch prináleží súhrnné-
mu pojmu znak vyčkávania a odrážania, bez toho, že by to bolo v dákom rozpore 
s pojmom vojny, lebo pre nás môže byť výhodné vyčkávať, kým nepriateľ vyrazí proti 
našim bodákom, až zaútočí na naše postavenie a naše bojisko. Keďže však na to, aby 
sme aj my sami viedli vojnu, musíme nepriateľovi vracať jeho údery, nastáva takýto 
akt útoku v obrannej vojne, akoby pod hlavným titulom obrany, čiže ofenzíva, ktorú 
využívame, spadá do rámca pojmu postavenie alebo bojisko. Za obranného poľného 
ťaženia môžeme teda aj útočiť, v obrannej bitke môžeme útočne nasadzovať jednotli-
vé divízie, napokon v jednoduchom postavení proti nepriateľskému útoku sa dokon-
ca môžeme brániť aj ofenzívnymi strelami. Obranná forma vedenia vojny teda nie 
je len bezprostredným štítom, ale štítom vytvoreným z obratných a smelých úderov. 

2. Výhoda obrany 
Čo je účelom obrany? Ubrániť sa. Ubrániť sa je ľahšie než vyhrať, z čoho vyplýva, 
že v prípade rovnakých prostriedkov je obrana ľahšia než útok. V čom však spočíva 
to, že je ľahšie sa ubrániť či udržať sa? V tom, že celý čas, ktorý uplynie nevyužitý, 
je ziskom v prospech obrancu. Žne tam, kde nezasial. Každé podcenenie útočníka 
vyplývajúce z nesprávneho názoru, zo strachu, z ťažkopádnosti, prospieva obrancovi. 
Táto výhoda neraz zachránila pruský štát v sedemročnej vojne pred záhubou. – Táto 
výhoda vyplývajúca z pojmu a účelu obrany, spočíva v povahe akejkoľvek obrany 
a v ostatnom živote, obzvlášť v právnych vzťahoch podobných vojne, je vyjadrená 
latinským príslovím: beati sunt possidentes (šťastliví sú tí, ktorí niečo ovládajú). Dru-
hou výhodou, ktorá k tomu pristupuje iba v dôsledku povahy vojny, je danosť miest-
nej situácie, ktorú využíva predovšetkým obrana. 

Keď sme stanovili tieto všeobecné pojmy, pristúpme bližšie k veci. 
V taktike je teda každý boj, či už veľký alebo malý, obranným bojom. Ak prene-

cháme iniciatívu nepriateľovi, a ak vyčkávame, kedy sa nám objaví pred našim fron-
tom. Od tejto chvíle potom môžeme použiť všetky ofenzívne prostriedky, a pritom 
nestrácame ani jednu z uvedených výhod, totiž výhodu vyčkávania a výhodu terénu. 
V stratégii nastupuje najprv poľné ťaženie na miesto boja a bojisko namiesto pozície; 
takže potom aj celá vojna na pozíciu poľného ťaženia a celá krajina na pozíciu bojis-
ka, v oboch prípadoch zostáva obrana tým, čím bola v taktike. 

Už sme všeobecne poznamenali, že obrana je ľahšia než útok, keďže obrana má 
negatívny účel – ubrániť sa, a útok účel pozitívny – dobyť, a keďže tento pozitívny 
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účel znásobuje vlastné vojnové prostriedky, obrana však nie, musíme poznamenať 
a vyjadriť sa presne: Obranná forma vedenia vojny je silnejšia než útočná forma. K ta-
kémuto záveru sme chceli dospieť, lebo hoci úplne tkvie v povahe veci a tisícnásobne 
to potvrdzuje skúsenosť, napriek tomu úplne odporuje dominantnej mienke – dôkaz, 
ako môžu povrchní spisovatelia zmätene vykladať pojmy. 

Ak je obrana silnejšiu formou vedenia vojny, ktorá však má negatívny účel, vy-
plýva z toho, že ju možno používať len potiaľ, pokiaľ je potrebná z dôvodu slabosti, 
a že je potrebné ju zanechať, keď sme natoľko silní, aby sme si vytýčili pozitívny účel. 
Keďže však tým, že vďaka nej dobývame víťazstvo, dosahujeme zvyčajne priaznivejší 
pomer síl, tak je vo vojne prirodzený postup, že sa začína obranou a končí ofenzí-
vou. V rozpore s pojmom vojny je teda práve to, ak pripustíme, aby bola posledným 
účelom obrana, ako je rozpor chápať pasívnosť obrany nielen v rámci celku, ale aj 
u všetkých jeho častí. Inými slovami: Vojna, v ktorej by sme chceli použiť naše ví-
ťazstvá len na odrazenie nepriateľa a vôbec by sme neodpovedali protiúderom, bola 
by teda rovnako nezmyselná ako bitka, v ktorej by mala prevládať absolútna obrana 
(pasívnosť) vo všetkých opatreniach. 

Proti správnosti tejto všeobecnej predstavy by sa dalo uviesť mnoho príkladov ta-
kých vojen, keď obrana zostala do konca len obranná a keď sa nepomýšľalo na spätné 
ofenzívne pôsobenie; to by bolo možné, keby sa zabudlo, že sa tu hovorí o všeobecnej 
predstave a že príklady, ktoré by sa dali uviesť proti nej, je treba napospol pokladať za 
také prípady, keď ešte nenastala možnosť spätného ofenzívneho pôsobenia. 

Za sedemročnej vojny napríklad Fridrich Veľký, najmä v jej posledných troch 
rokoch, nepomýšľal na ofenzívu; ba dokonca si myslíme, že ofenzívu v tejto vojne 
pokladal iba za lepší prostriedok obrany; nútila ho k tomu celá situácia a je priro-
dzené, že vojvodca má pred očami len to, čo predovšetkým vyplýva z jeho situácie. 
Viac-menej nemožno skúmať tento príklad obrany vo veľkom meradle bez toho, aby 
sme nebrali do úvahy myšlienku možnej spätnej ofenzívnej akcie proti Rakúsku, 
a bez toho, že by sme konštatovali, že dovtedy na to ešte nenastala vhodná chvíľa. 
A táto predstava nebola ani pri tomto príklade nereálna, čo ukazuje mier, veď čo iné-
ho mohlo primäť Rakúšanov k mieru než myšlienka, že by sami nedokázali udržať 
svojou mocou rovnováhu s kráľovým talentom, že by ich úsilie muselo byť v každom 
prípade omnoho väčšie než doposiaľ, a že akonáhle by v úsilí poľavili, museli by sa 
obávať ďalších strát územia. A naozaj, kto mohol pochybovať, že Fridrich Veľký by 
sa nebol snažil opäť poraziť Rakúšanov v Čechách a na Morave, ak by jeho sily neza-
mestnávalo Rusko, Švédsko a ríšska armáda? 

Keď sme teda stanovili pojem obrany, tak ako ho možno výlučne vo vojne chá-
pať, a keď sme stanovili hranice obrany, vráťme sa znovu k tvrdeniu, že obrana je 
silnejšou formou vedenia vojny. 

Z bližšieho skúmania a porovnania útoku a obrany to vyplynie úplne jednoznač-
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ne; na tomto mieste však iba poznamenajme, v akom rozpore je opačné tvrdenie. 
Keby útočná forma bola silnejšia, potom by tu už nebol dôvod vôbec používať formu 
obrannú, pretože tá má rýdzo negatívny účel; každý by teda musel chcieť útočiť, 
a obrana by bola nezmyslom. Naopak je však veľmi prirodzené, že vyšší účel sa vy-
kupuje väčšími obeťami. Kto si myslí, že je dosť silný na to, aby použil slabšiu formu, 
ten sa môže usilovať o vyšší účel; kto si stanoví menší účel, môže tak učiniť len preto, 
aby využil výhody silnejšej formy. Ak vychádzame zo skúsenosti, bolo by zaiste niečo 
neslýchané, keby sa pri dvoch bojiskách viedol útok slabšou armádou a silnejšia by sa 
nechala v obrane. Ale keďže tomu vždy a všade bolo naopak, zaiste to dokazuje, že 
vojvodcovia, hoci sa sami rozhodne prikláňajú skôr k útoku, napriek tomu pokladajú 
obranu za silnejší faktor.  

Druhá kapitola – Aký je vzájomný vzťah medzi útokom a obranou v taktike 
Najprv si musíme všimnúť okolnosti, ktoré vedú v boji k víťazstvu. O prevahe a sta-
točnosti, bojovej príprave alebo iných vlastnostiach armády tu nemožno hovoriť, pre-
tože pravidlá závisia od vecí, ktoré sú mimo oblasť vojnového umenia, o ktorom sa 
tu hovorí, a pretože by pri útoku i pri obrane prejavovali rovnakú účinnosť; ba ani 
početná prevaha vo všeobecnosti tu nemôže prichádzať do úvahy, lebo počet vojska je 
taktiež danosťou a nezávisí od ľubovoľného rozhodnutia vojvodcu. Tieto prvky ne-
majú ani žiaden osobitný význam k útoku a obrane. Avšak okrem toho, ako sa zdá, 
sú už len tri princípy, ktoré majú rozhodujúcu výhodu, a to totiž: prekvapenie, výhoda 
terénu a napadnutie z viacerých strán. Prekvapenie preukazuje svoju účinnosť v tom, 
že proti nepriateľovi postavíme v jednom bode omnoho viac vojska než očakával. 
Táto početná prevaha sa od všeobecnej početnej prevahy veľmi odlišuje, je to najdô-
ležitejšia hybná sila vojnového umenia. Ako prispieva k víťazstvu výhodnosť terénu 
je dostatočne zrozumiteľné, je však potrebné poznamenať len toľko, že sa tu nehovorí 
len o prekážkach, na ktoré útočník narazí pri svojom postupe, sú to strmé žľaby, 
vysoké hory, rozbahnené potoky, húštiny atď., keďže výhodou terénu je aj to, že 
nám umožňuje, aby sme sa v ňom nebadane rozostavali; ba aj o akomkoľvek teréne 
možno povedať, že nahráva tomu, kto ho pozná. Napadnutie z niekoľkých strán za-
hŕňa v sebe akékoľvek taktické obchvaty, veľké i malé, a jeho účinok je daný jednak 
dvojakou účinnosťou palebných zbraní a jednak obavou pred odrezaním či izoláciou. 

Aký je vzťah teda vzťah medzi útokom a obranou v týchto súvislostiach? 
Ak máme na zreteli uvedené tri princípy víťazstva, vyplýva z toho, že útočníka 

podporuje len malá časť prvého a posledného princípu, ale väčšia časť a celý druhý 
princíp prospieva obrancovi. 

Útočník má len výhodu faktického prepadnutia jedného celku druhým celkom, 
avšak obranca môže v priebehu boja neustále prekvapovať silou a formou svojich pro-
tiúderov. 
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Útočník môže ľahšie obkľúčiť a odrezať celok než obranca, pretože ten už stojí, 
avšak útočník sa ešte vzhľadom k tomuto jeho statickému postaveniu pohybuje. Toto 
obídenie sa však týka opäť len celku, lebo v priebehu boja je napadnutie z niekoľkých 
strán ľahšie pre obrancu než pre útočníka, pretože – ako bolo už povedané – obranca 
je formou a silou svojich protiúderov skôr schopný prekvapiť. 

To, že terén prospieva predovšetkým obrancovi, je jasné. Čo sa však týka prevahy 
v prekvapení silou a formou protiúderov, táto prevaha vyplýva z toho, že útočník 
musí postupovať po cestách, kde ho možno ľahko pozorovať, avšak obranca zaujme 
skryté postavenie a zostáva pre útočníka až do rozhodujúcej chvíle takmer neviditeľ-
ný. Odvtedy, odkedy sa používa správny spôsob obrany, rekognoskácia terénu vyšla 
úplne z módy, čiže sa stala nemožnou. Rekognoskácia sa síce ešte uskutočňuje, no 
len zriedkakedy prináša dáke výsledky. Aj keď je mimoriadne výhodné môcť si nájsť 
terén pre svoje postavenie, a pred bojom sa s ním úplne oboznámiť, a keďže je naozaj 
jednoduché, že ten kto tento terén tajne obsadí (teda obranca), môže svojho pro-
tivníka omnoho viac prekvapiť než útočník. Napriek tomu sa dodnes nie je možné 
vymaniť zo zajatia starého ponímania, podľa ktorého je prijatá bitka už spolovice 
prehraná. To vyplýva zo spôsobu obrany, ktorý bol obvyklý pred dvadsiatimi rokmi 
a čiastočne i za sedemročnej vojny, keď sa neočakávalo že by terén mohol prispieť 
inak než ťažko prístupnou formou (strmé horské úbočia a pod.), keď plytká zostava 
a strnulosť krídel znamenala takú slabinu, že sa vojsko opieralo striedavo o niektorý 
z vrchov postavenia, čím sa stále viac zhoršovala beztak zlá situácia. A keď sa potom 
našla dáka opora, záležalo všetko od toho, aby táto armáda, akoby napnutá na vyší-
vacom ráme, nikde nedostala trhlinu. Obsadený terén nadobúdal na každom mieste 
bezprostrednú hodnotu, bolo ho teda potrebné na každom mieste bezprostredne 
brániť. V takejto bitke sa nedalo hovoriť ani o pohybe, ani o prekvapení; bol to úplný 
protiklad toho, čím môže byť dobrá obrana a čím sa tiež v súčasnej dobe naozaj stala. 

Nedoceňovanie obrany je vlastne vždy následkom takého obdobia, keď sa ur-
čité navyknuté maniere obrany prežili; a tak tomu bolo aj s uvedenými maniermi, 
v ktorých kedysi istú dobu skutočne mala prevahu pred útokom. Priblížme si roz-
voj novšieho vojnového umenia. Na  počiatku, čiže za tridsaťročnej vojny a za voj-
ny o španielske dedičstvo bolo jednou z hlavných vecí v bitke rozvinutie a zaujatie 
postavenia armády. To predstavovalo najväčšiu časť bojového plánu. Spravidla to 
dávalo obrancovi veľké výhody, lebo už bol zoskupený a rozvinutý. Akonáhle sa zvý-
šila manévrovacia schopnosť vojsk, táto výhoda pominula a prevaha sa na istú dobu 
naklonila na stranu útočníka. Vtedy hľadal obranca ochranu za riekami, hlbokými 
údoliami a na kopcoch. Tým opäť dosiahol rozhodnú prevahu a tá trvala tak dlho, 
až kým útočník získal takú pohyblivosť a obratnosť, že sa sám odvážil postupovať cez 
rozvrásnený terén, a že mohol útočiť v rozdelených kolónach, mohol teda protivníka 
obísť. Dôsledkom bola stále väčšia šírka, čo však muselo útočníka priviesť k myšlien-
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ke, aby sa sústredil na niekoľko málo bodov a prelomil plytké obranné postavenie. 
Tým získal útočník opätovne prevahu a obrana musela znova zmeniť svoj systém. To 
sa stalo v posledných vojnách. Obrana udržiavala svoje sily pohromade vo veľkých 
celkoch, rozmiestňovala ich väčšinou nerozvinuté a skryté, ak to bolo možné; bola 
teda v pohotovosti proti útočníkovým opatreniam a čakala až sa zreteľnejšie prejaví. 

To úplne nevylučuje čiastočnú pasívnu obranu terénu; jej výhoda je natoľko zá-
važná, že sa dá využiť aj stokrát počas jedného poľného ťaženia. Avšak takáto pasívna 
obrana terénu nie je už spravidla tým hlavným, a o to tu ide. 

Ak by azda útočník objavil dáky nový dôležitý pomocný prostriedok, čo zaiste 
nie je vylúčené pri jednoduchosti a vnútornej nevyhnutnosti, k akej tu všetko dospe-
lo, bude musieť taktiež obrana zmeniť svoj postup. Avšak vždy si bude uvedomovať 
dôležitosť terénu, a keďže dnes terén viac než inokedy preniká vojnový akt svojimi 
zvláštnosťami, zabezpečí obrane jej prirodzenú prevahu. 

Tretia kapitola – Aký je vzájomný vzťah medzi útokom a obranou v stratégii 
Položme si opäť najprv otázku: aké sú okolnosti, ktoré vedú v stratégii k šťastnému 
výsledku? 
V stratégii víťazstvo nejestvuje, ako sme už skôr povedali. Strategický úspech je na 
jednej strane úspešná príprava taktického víťazstva; čím väčší je tento úspech, tým 
nepochybnejšie bude víťazstvo v boji. Na druhej strane strategický úspech predstavu-
je využitie vybojovaného víťazstva. Čím viac okolností bola stratégia schopná zapojiť 
svojimi kombináciami po vyhranej bitke do ich následkov, čím viac sa dokáže zmoc-
niť následne padajúcich trosiek, ktorých základy otriasla bitka, čím viac a veľkory-
sejšie vymôže to, čo sa v bitke muselo vydobývať jednotlivo s veľkou námahou, tým 
veľkolepejší je jej úspech. 

Veci, ktoré predovšetkým spôsobujú alebo uľahčujú tento úspech, čiže hlavné 
princípy strategickej účinnosti sú nasledovné: 

1/ Výhoda terénu. 
2/ Prekvapenie, a to buď ako pri prepade vo vlastnom zmysle, alebo nebadaným 

rozmiestnením väčších síl na určitých bodoch. 
3/ Napadnutie z niekoľkých strán; všetky tri princípy sú teda rovnaké ako v tak-

tike. 
4/ Pomocou či prínosom pevností na bojisku a všetkým čo k nim prináleží. 
5/ Prínos ľudu. 
6/ Použitie veľkých morálnych síl. 
Aký je teda vzťah útoku a obrany vzhľadom na tieto princípy? 
Obranca má výhodu terénu, útočník zasa výhodu prepadnutia; tak je to v stra-

tégii i v taktike. O prepadnutí je však potrebné poznamenať, že je v stratégii omno-
ho účinnejším a dôležitejším prostriedkom než v taktike. V taktike bude málo kedy 
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možné rozšíriť prepadnutie až k veľkému víťazstvu, avšak v stratégii častokrát ukon-
čilo prepadnutie naraz celú vojnu. Je však potrebné podotknúť, že použitie tohto pro-
striedku predpokladá u protivníka veľké, rozhodujúce, zriedkavo sa vyskytujúce chyby, 
preto nemôže obzvlášť vychýliť misku váh v prospech útoku. 

Prekvapenie protivníka rozmiestnením síl, ktoré sú v prevahe na určitých 
miestach je zasa veľmi podobné s obdobným prípadom v taktike. Ak by bol obranca 
nútený rozmiestniť svoje sily na väčší počet prístupov k svojmu bojisku, mal by útoč-
ník asi výhodu v tom, že môže napadnúť jednu časť plnou silou. 

Avšak aj tu sa vytvorilo nové umenie obrany iným postupom a inými zásadami. 
Ak sa obranca neobáva, že protivník po neobsadenej ceste napadne významný sklad 
alebo zásobáreň alebo na nepripravenú pevnosť či na hlavné mesto – a ak nemusí 
preto vyraziť proti útočníkovi práve po tejto ceste, pretože inak by mal znemožnený 
ústup, potom tu nie je dôvod, aby rozdeľoval sily; lebo keď si útočník vyberie inú 
cestu než tú, na ktorej nájde obrancu, môže ho obranca o niekoľko dní neskôr stále 
ešte vyhľadať s celou svojou silou na tejto ceste; ba vo väčšine prípadov si môže byť 
dokonca istý, že mu útočník sám preukáže tú česť a vyhľadá ho. – Ak má však útoč-
ník dôvody, aby sám postupoval s rozdelenými silami, čomu sa často nemôže vyhnúť 
kvôli zásobovaniu, potom je obranca zrejme vo výhode v tom, že môže svojimi celý-
mi silami napadnúť časť protivníkových síl. 

Útoky do boku a tyla sa významne menia v stratégii, keďže sa dotýkajú tyla a bo-
kov bojiska. 

1/ Odpadá dvojitý účinok paľby, pretože sa nestrieľa z jedného konca bojiska na 
druhý. 

2/ Obchádzaný sa omnoho menej obáva, že nebude mať možnosť ustúpiť; v stra-
tégii totiž nemožno uzavrieť priestory ako v taktike. 

3/ V stratégii v dôsledku väčšieho priestoru viac vzniká účinnosť vnútorných, 
čiže krajších línií a znamená veľkú protiváhu proti napadnutiu z niekoľkých strán. 

4/ Objavuje sa tu nový princíp, a to zraniteľnosť spojovacích línií, čiže účinok 
aký má ich jednoduché prerušenie. 

Potom je však prirodzené, že v stratégii kde sú priestory väčšie, prináleží obchvat 
či napadnutie z niekoľkých strán spravidla len tomu, kto má iniciatívu, teda útoční-
kovi, a že obranca nie je schopný, tak ako je to v taktike, aby v priebehu akcie sám 
uskutočnil obchvat protivníka, ktorý ho obchvátil, pretože nemôže svoje bojové sily 
rozmiestniť ani v takej pomernej hĺbke, ani tak nebadane; čo je však útoku platná 
ľahkosť obchvatu, ak tu nemá výhody? Preto by vôbec nebolo možné stanoviť v stra-
tégii obchvatný útok za jeden z princípov víťazstva, keby sa nepočítalo s účinkom na 
spojovacie línie. Ak však v prvom okamihu, keď sa stretne útok s obranou a sú ešte 
proti sebe v svojom jednoduchom postavení, je tento činiteľ málokedy veľký; narastá 
až v priebehu poľného ťaženia, keď sa útočník v nepriateľskej krajine postupne stáva 
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obrancom; potom slabnú spojovacie línie tohto nového obrancu a pôvodný obranca 
môže už ako útočník využiť túto slabosť. Kto by však nevidel, že túto prevahu útoku 
v celku nemožno pripísať útoku k dobru, lebo vlastne pramení z vyšších vzťahov 
obrany! 

Štvrtý faktor, prínos bojiska, hrá samozrejme v prospech obrancu. Keď útočiaca 
armáda začne poľné ťaženie, odtrhne sa od svojho bojiska, a tým sa oslabuje, čiže 
zanecháva za sebou všetky pevnosti a vojenské sklady. Čím väčší je operačný priestor, 
cez ktorý musí prejsť, tým viac sa oslabuje (pochodom a posádkami); armáda ob-
rancu zostáva s tým všetkým spojená, čiže využíva podporu svojich pevností, nič ju 
neoslabuje a je bližšie k svojim pomocným zdrojom. 

Podpora ľudu ako piaty princíp sa síce nevyskytuje pri každej obrane, keďže je 
možné aj obranné ťaženie do nepriateľskej krajiny, no tento princíp napriek tomu 
pramení iba z pojmu obrany a uplatňuje sa v prevažnej väčšine prípadov. Tým sa ro-
zumie predovšetkým, nie však výlučne, účinnosť domobrany a ozbrojeného národa; 
sem taktiež patrí to, že všetky frikcie sú čoraz nepatrnejšie a všetky pomocné zdro-
je sú bližšie a výdatnejšie. Jasný názor účinnosti prostriedkov uvedených v treťom 
a štvrtom bode nám takmer ako pod drobnohľadom podáva ťaženie z roku 1812: 
500 000 mužov prekročilo rieku Nemen, 120 000 bojovalo v bitke pri Borodine 
a ešte menej ich prišlo do Moskvy. Možno teda povedať, že účinok tohto obrovské-
ho pokusu bol tak veľký, že Rusi, hoci by aj potom neprešli do ofenzívy, boli by sa 
predsa len na dlhú dobu zabezpečili pred novým vpádom. Okrem Švédska nie je však 
žiadna európska krajina v podobnej situácii ako Rusko, no pôsobiaci princíp zostáva 
rovnaký a odlišuje sa iba stupňom intenzity. 

Ak doplníme štvrtý a piaty princíp úvahou, že tieto sily obrany sa týkajú pô-
vodnej obrany, čiže obrany vo vlastnej krajine, a že slabnú, ak sa obrana prenesie na 
cudzie územie a ak sa zatiahne do ofenzívnych akcií, tak z toho zhruba ako predtým 
u tretieho princípu vyplynie nevýhoda útoku; lebo tak ako sa obrana neskladá iba 
z obranných prvkov, rovnako nie je ani útok zložený zo samých aktívnych prvkov, 
dokonca každý útok, ktorý nevedie bezprostredne k mieru, musí končiť obranou. Ak 
sú však všetky obranné prvky, ktoré sa vyskytujú v útoku oslabované jeho povahou, 
teda tým, že patria útoku, potom je to iste nevyhnutné považovať za všeobecnú ne-
výhodu útoku. 

Toto rozhodne nie je azda dáke neplodné mudrovanie, lebo naopak práve v tom 
tkvie hlavná nevýhoda akéhokoľvek útoku, a preto pri každom projekte strategické-
ho útoku sa musí predovšetkým prihliadať na túto zložku útoku, teda na obranu, 
ktorá po ňom bude nasledovať, ako to podrobnejšie poznáme v knihe o pláne poľ-
ného ťaženia. 

Veľké morálne sily, ktoré čas od času prenikajú živlom vojny ako zvláštna fer-
mentácia, a ktoré tak môže využiť vojvodca v niektorých prípadoch v prospech posil-
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nenia svojich síl, tieto sily môžu zaiste byť tak na strane obrany ako na strane útoku; 
a to aspoň tie, ktoré sú pri útoku najoslnivejšie, ako zmätok a hrôza u protivníka, 
dostavujú sa zvyčajne až po rozhodujúcom údere a málokedy preto napomáhajú 
usmerniť tento úder. 

Domnievame sa, že sme tým nadostač rozviedli našu poučku, že obrana je silnej-
šou formou vojny než útok; musíme sa však zmieniť ešte o drobnom činiteľovi, ktorý 
sme si doposiaľ nevšimli. Je to mužnosť, pocit prevahy vo vojsku prameniaci z vedo-
mia príslušnosti k útočiacej strane. To je síce samo o sebe správne, lenže veľmi skoro 
tento pocit zanikne v pocite všeobecnejšom a silnejšom, ktorý vo vojsku vyvolávajú 
jeho víťazstvá alebo porážky, talent či neschopnosť jeho veliteľa. 

Preložené podľa CLAUSEWITZ, Carl von: Vom Kriege. Hamburg : Nikol Ver-
lagsgesellschaft GmbH & Co. KG., 2008, s. 29-31, 47, 228-229, 405-412. Vybrané 
výňatky preložil Vladimír Segeš. 

Edícia: Dielo vyšlo po nemecky prvýkrát roku 1832 a potom vo viacerých edíciách. Český pre-
klad: O válce. Dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Brno : Bonus A, 1996.  

Literatúra: HAHLWEG, Werner: Carl von Clausewitz. Soldat, Politiker, Denker. Göttingen : 
Musterschmidt, 1957, 1969; HEUSER, Beatrice: Clausewitz lesen! Eine Einführung. Oldenbourg 
2010; MÜLLER, Christian �.: Clausewitz verstehen. Wirken, Werk und Wirkung. Paderborn : 
Brill Schöningh, 2021; PERJÉS, Géza: Clausewitz és a háború praxeológiája. Budapest : Zrínyi, 
1988.   



252

Medailón o Ladislavovi Škultétym-Gabrišovi
1833

Husársky zástavník Ladislav Škultéty-Gabriš (1738 – 1831) sa stal v dvadsiatych a 
tridsiatych rokoch 19. storočia známym po celej Európe. Vo veku dvanásť rokov, 
keď mu zomrela matka, vstúpil do husárskeho pluku, v ktorom slúžil jeho otec Juraj 
Gabriš. V roku 1825 o ňom uverejnil krátky článok Ján Čaplovič (pozri dokument 
číslo 40), po ktorom nasledoval celý rad ďalších stručných príspevkov. Zahraniční 
cestovatelia Škultétyho i po jeho smrti spomínali vo svojich cestopisoch a tak sa na 
dlhý čas stal raritou a heroickým vzorom vojenskej služby. Písal o ňom aj rakúsky 
novinár a spisovateľ Anton J. Gross-Ho�nger v knihe kriticky zachytávajúcej súdobé 
pomery v Uhorsku, ktorú v roku 1833 vydal pod pseudonymom Hans Normann.

Najlepšie uhorské jednotky tvoria takzvaní husári a už takmer všetky národy Európy 
podľa uhorského vzoru zorganizovali jazdecké zbory. [...] Ľahkosť husár skych koní, 
národný odev a šikovnosť jazdca, ako aj vynikajúci vojenský duch zvýhodňujú tieto 
jednotky spomedzi všetkých ostatných. Ich dôstojníci pochá dzajú zväčša z najbo-
hatších a najváženejších rodín a v posledných vojnách sa časť z nich vyznamenala 
neuveriteľnou bravúrnosťou. Naproti tomu je v mierových časoch ich povesť veľmi 
zlá a nikde ich nemajú v obľube. Aj u nich je zavedená doživotná služba, preto medzi 
husármi slúžia najstarší vojaci.

V celej armáde bol ako ctihodný veterán a najstarší vojak azda zo všetkých armád 
Európy známy zástavník Ladislav Škultéty, ktorý zomrel 19. augusta 1832.1 Armádu 
i tento svet opustil v 96. roku svojho života a 81. roku svojej čest nej služby. Tu je 
jeho životopis. Narodil sa roku 1735 v uhorskej Pružine2 v Trenčianskej župe, a roku 
1750, po tom čo sotva dovŕšil pätnásty rok života, dobrovoľne nastúpil do vojenskej 
služ by k vtedajšiemu husárskemu pluku grófa Hadika.3 S týmto plukom sa zúčastnil 
na všetkých poľných ťaženiach sedemročnej vojny, od roku 1756 do roku 1763.

V bitke pri Kolíne prišiel k svojmu prvému zraneniu na pravej ruke, a ešte v tom 
istom roku pri dobytí Berlína k druhému, bajonetom na ľavé líce. Po nastolení mieru 
bol husársky regiment grófa Hadika rozpustený a rozdelený medzi ostatné husárske 
regimenty. Škultéty sa vtedy i s celou eskadrónou, v ktorej slúžil, dostal do husárske-
ho regimentu nesúceho vtedy meno Barannay4. V ňom bol v roku 1788 povýšený na 
kaprála, vtedy sa však už regiment (podľa svojho majiteľa) volal Wurmser(ov pluk)5. 
V tomto ôsmom husárskom regimente zostal Škultéty až do svojho konca, celkovo 
65 rokov.

48
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Škultéty mal už za sebou 53 rokov života, keď sa po vypuknutí tureckej vojny 
zúčastnil v rokoch 1788 a 1789 na poľných ťaženiach.6 So stále mladíckou silou 
bol svojim mladším kamarátom neustále vzorom v znášaní všetkých ťažkostí a ne-
únavným plnením svojich služobných povinností nasledoval svoj regiment na jeho 
slávnej púti. Zúčastnil sa s ním oboch poľných ťažení (za) tureckej vojny, všetkých 
vojenských výprav proti revolučnému Francúzsku ako i vojen proti fran cúzskemu 
cisárstvu v rokoch 1805 až 1809. Ako 77-ročný starec sa v roku 1812 s čerstvou 
mladíckou silou zúčastnil na namáhavej výprave do Ruska7 a v rokoch 1813 a 1814 i 
na oslobodzovacej vojne.8 Svoj táborový život zavŕšil na poľnom ťažení v roku 1815, 
keď už bol starcom vo veku 80 rokov.9 Ako odmenu za svo ju za každých okolností 
preukazovanú statočnosť, najmä však za chrabrosť pri obliehaní Belehradu v roku 
1789, bol toho istého roku povýšený na zástavníka. Prápor svojho regimentu niesol 
Škultéty vo všetkých bitkách, ktoré pre cisára a vlasť v udalosťami nabitých a krva-
vých ťaženiach rokov 1792 až 1815 podstúpil a na mnohých, i na tých najkrvavejších 
sa zúčastnil so svojím regimentom.

Jeho poctivú hruď však počas celého úctyhodného vojenského života zázrač ne 
ochraňovali nebesia. Už v roku 1789 utŕžil v boji proti Turkom tretie, posledné 
zranenie. Napriek tomu zástavu svojho pluku niesol ešte v celom rade ďalších bitiek. 
Keď mal v roku 1825 jeho pluk, vtedy nesúci meno Kienmayer,10 tú česť byť povola-
ný k najvyššiemu dvoru do Viedne, pritiahol na seba tento, vtedy už 90-ročný starček 
pozornosť nielen samotného monarchu, ale celého publika. Jeho Veličenstvo cisár 
si ho nechal predstaviť a schválil mu príplatok k žoldu. O jeho obraz, ktorý visel vo 
väčšine viedenských obchodov s umením, bol vo verejnosti veľký záujem a ešte dlho 
po odvelení pluku do Uhorska obveseľoval ľudí prechádzajúcich okolo.

Keď sa 30. mája tohto roku pluk opäť vydal na cestu zo starého Aradu do Ra-
kúska, bol zástavník Škultéty, ktorý ešte v roku 1828 pri prehliadke ako 93-ročný11 
starec niesol na koni zástavu, už tak podlomený starobou, že nemohol nasle dovať 
svoj pluk a musel zostať v tábore. Vojaci ho neoslovovali inak ako otec a mali ho v 
neopísateľnej úcte, velitelia pluku a všetci dôstojníci si ho vážili a ctili. Jeho rozlúčka 
so svetom bola veľmi dojímavá. S očami plnými sĺz so svojou pri rodzenou naivitou 
žehnal naposledy pluku a niektorým husárom jeho posledný stisk ruky vtlačil do očí 
prvú slzu. Pre sivého, vtedy už vyše 96-ročného12 veterá na bola táto scéna rozlúčky 
so svojím plukom asi najbolestivejšou v celom jeho živote. Po nej si dlho nepožil, už 
po troch mesiacoch, 19. augusta, dovŕšil svoju životnú púť. 

Citované podľa Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. Na prahu modernej 
doby. Súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti. Ved. red.: Škvarna, Du-
šan – Šoltés, Peter. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 321-323, č. 
125 (preklad z nemčiny Peter Šoltés, poznámky doplnil a opravil Vladimír Segeš). 
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Edícia: Ungarn, das Reich, Land und Volk wie es ist. Nebst freimüthiger Beleuchtung der un-
garischen Reichstagsverhandlungen in den Jahren 1830, 1832 und 1833 von Hans Normann. 
Zweiter Band. Leipzig : Literarisches Museum, 1833, s. 202-207.

Literatúra: DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín 
Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012, s. 318-321, 335-337; SEGEŠ, Vladimír: Legen-
dárny husár. Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021. 

* * *
1 Chybne uvedený rok úmrtia, správne je 1831.  
2 V skutočnosti sa Ladislav Škultéty-Gabriš narodil roku 1738 v susednom Mojtíne, kde v miestnom 

kostole visí jeho obraz od Jozefa Božetecha Klemensa. 
3 Andrej Hadik (1710 – 1790), príslušník turčianskeho zemianskeho rodu sa preslávil počas sedem-

ročnej vojny ako mimoriadne nadaný vojenský veliteľ. V roku 1757 ako veliteľ vybraných husár-
skych švadrón a peších práporov v sile 3 500 mužov v tyle pruských vojsk prekvapivým útokom na-
padol a obsadil Berlín. Táto udalosť vošla do histórie ako husársky kúsok. Roku 1774 získal hodnosť 
poľného maršala a stal sa ako prvý Uhor prezidentom Dvorskej vojnovej rady vo Viedni. 

4 Barannay, správne Baranyai (Ján Baraňai, 1685 – 1766) – barón a generál, v rokoch 1739 – 1766 
majiteľ (neskôr 8.) husárskeho pluku. 

5 Dagobert Sigmund von Wurmser (1724 – 1797) – gróf a vojvodca, generál a od roku 1768 poľný 
maršal, v rokoch 1775 – 1797 majiteľ (neskôr 8.) husárskeho pluku. 

6 V rokoch 1788 až 1789 sa Jozef II. ako spojenec cárovnej Kataríny II. zapojil do vojny proti Osman-
skej ríši s cieľom posilniť svoje mocenské pozície na Balkáne.

7 V skutočnosti sa strážmajster Ladislav Škultéty ťaženia Napoleona a jeho spojencov do Ruska ne-
zúčastnil, lebo v štábe záložného 2. majorského diviziónu 8. husárskeho pluku plnil úlohy súvisiace 
s doplňovaním a výcvikom nových husárov v Horodenke v Berežskej stolici. 

8 Išlo o poslednú, čiže šiestu protifrancúzsku koaličnú vojnu, ktorá sa v staršej rakúskej historiogra�i 
označuje ako oslobodzovacia vojna. 

9 Roku 1815 mal Škultéty 77 rokov. 
10 Michael von Kienmayer (1755 – 1828) – barón a generál, v rokoch 1802 – 1828 majiteľ 8. husár-

skeho pluku. 
11 V skutočnosti mal vtedy 90 rokov. 
12 Ladislav Škultéty-Gabriš roku 1831 skonal vo veku 93 rokov. 
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Návrh trestného zákonníka
1843 

V záujme aktualizácie kodi�kačného úsilia v oblasti trestného práva bol roku 1843 
vypracovaný návrh trestného zákonníka pod názvom Von den Verbrechen und Strafen 
für das Königreich Ungarn und damit verbundenen �eile (O zločinoch a trestoch pre 
Uhorské kráľovstvo a s ním spojených častí). Autorom návrhu bol František Deák, 
ktorý sa v roku 1848 stal uhorským ministrom spravodlivosti. Uhorský snem tento 
návrh schválil len čiastočne, no kráľ ho nepodpísal, takže sa nestal samostatným 
zákonom. Súdna prax však na mnohé ustanovenia prihliadala, lebo väčšina z nich 
bola obsiahnutá v predchádzajúcich platných legislatívno-právnych normách. Nižšie 
citované ustanovenia sa týkajú trestov, násilia, velezrady, zbehnutia a povstaní. 

II. hlava O druhoch trestov a ich použití a zmene 
§ 8 Tresty sú nasledujúce: 
1) doživotný žalár; 
2) krátkodobý (dočasný) žalár; 
3) väzenie (arrestum sipmplex);  
4) strata verejného úradu; 
5) peňažná pokuta; 
6) súdne pokarhanie. 

XXIX. hlava O verejnom násilí 
§ 291 Kto násilne a protiprávne vnikne do domu, bytu alebo dvora druhého, pokiaľ 
by nespáchal ťažší zločin, bude potrestaný za zločin verejného násilia a najvyšším 
trestom bude peňažný trest do výšky 1 500 zlatých, a ak je trestná zodpovednosť 
väčšia, trestom väzenia až do jedného roka. 

XLIII. hlava O velezrade 
§ 421 Za velezradu sa považuje a je trestne zodpovedný ten, kto: 
a) sa zbaví vedome a úmyselne kráľa alebo sa o to usiluje; 
b) osobu kráľa vedome a úmyselne násilne zraní alebo napadne; 
c) dom, kde prebýva alebo sa zdržuje kráľ, vedome a so zločinným úmyslom násilne 
napadne; 
d) sa usiluje kráľovi odobrať slobodu alebo ho zbaviť trónu; 
e) povstane so zbraňou v ruke a snaží sa o zmenu nezávislosti ríše alebo jej štátneho 
zriadenia; 

49



256

f) pozve úmyselne a bezprostredne cudziu moc s úmyslom napadnutia ríše.
§ 422 Najvyšším trestom za velezradu je doživotný žalár.

XLVI. hlava O spolčení (sprisahaní) a o povstaní
§ 438 Ak sa viacerí otvorene spolčia s úmyslom násilného útoku na zákonnú moc,
alebo k spáchaniu zločinov, uvedených v § 136, 137 a 138, je úradná moc povinná,
predtým než by použila ozbrojené sily, upozorniť tieto osoby na ustanovenie záko-
na a požadovať ich rozpustenie. Ak spolčené osoby, predtým než by boli použité
ozbrojené sily, sa dobrovoľne rozpustia bez toho, aby okrem spolčenia spáchali iný
zločin, sú potrestaní len tí, ktorí sú podnecovateľmi spolčenia, a najvyšším trestom
je peňažný trest do výšky 1 800 zlatých, v prípade priťažujúcich okolností však žalár
do výšky až jedného roka.

Citované podľa LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slo-
venska II (1790 – 1918). Trnava : Typi universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 107, 109, 123, 127-128. 

Literatúra: HUBENÁK, Ladislav: Právne dejiny Slovenska do roku 1945. II. diel. Banská Bystrica 
: Univerzita Mateja Bela, 2001.
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Re�exia skonu arcivojvodu Karola v novinách
3. a 7. mája 1847

Arcivojvoda Karol Ľudovít Ján Jozef Vavrinec Rakúsky (5. 9. 1771 – 30. 4. 1847) 
bol synom cisára Leopolda II. a mladším bratom cisára Františka II. (I.). Patril me-
dzi najschopnejších vojvodcov habsburskej armády za protifrancúzskych a napoleon-
ských vojen. Preslávil sa najmä tým, že francúzskemu cisárovi Napoleonovi Bonapar-
temu uštedril prvú porážku na bitevnom poli, a to v bitke pri Asperne a Esslingu 21. 
– 22. mája 1809. Zastával najvyššie vojenské funkcie: v rokoch 1801 – 1805 a 1806 
– 1809 bol prezidentom Dvorskej vojnovej rady a v rokoch 1804 – 1805 zároveň aj 
ministrom vojny a vojnového námorníctva. Po skončení koaličných vojen sa stiahol 
do ústrania a venoval sa vojensko-teoretickej spisbe (pozri dokument číslo 24). Jeho 
úmrtie 30. apríla 1847 re�ektovalo viacero novín, okrem iných aj nemecko-jazyčný 
Preßburger Zeitung, a to jednak krátkou notickou z 3. mája a jednak publikovaním 
listu cisára Ferdinanda V. z 3. mája, ktorý bol uverejnený v čísle 52 zo 7. mája 1847.

Rakúsko. Viedeň. 
Jeho cisársko-kráľovská Výsosť, osvietený pán arcivojvoda Karol (Ľudovít Ján Jozef 
Vavrinec) dňa 30. apríla, ráno o 4. hodine sa odobral do lepšieho života. Narodil sa 
5. septembra 1791 a dožil sa úctyhodného veku 75 rokov a 7 mesiacov. 

Rakúsko. Viedeň. 
Jeho cisársko-kráľovská Výsosť (cisár Ferdinand V.) ráčila najvyšším vlastnoručným 
prípisom pánovi prezidentovi Dvorskej vojnovej rady milostivo oznámiť: 

Milý gróf Hardegg1! Skon môjho pána strýka arcivojvodu Karola Ľudovíta2 je uj-
mou nielen pre mňa a moju rodinu, ale hlbokým zármutkom postihlo armádu a celý 
štát. Sláva, ktorú si zosnulý dokázal vydobyť na početných bojiskách, bude pre vojsko 
slúžiť ako vzor a povzbudenie, a zaväzuje ma zosnulému venovať trvalú spomienku. 

Poverujem Vás preto odovzdať v rámci armády hlboké pocity, ktoré vo mne stra-
ta veľkého vojvodcu spôsobila, a ktoré zaiste moje verné vojsko bude so mnou zdieľať. 
Nariaďujem ďalej:  

1/ aby armáda držala smútok o šesť týždňov dlhšie než je to v prípade smútku 
dvora; 

2/ aby obidva pluky, ktorých majiteľom zosnulý bol, niesli na večné časy meno 
arcivojvodu Karola; 

3/ aby meč zosnulého bol odovzdaný do úschovy viedenskej zbrojnice. 
Napokon si vyhradzujem zosnulému arcivojvodovi postaviť monument, ktorý 

50
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stelesní a budúcemu svetu bude sprostredkúvať jeho slávnu pamiatku. 
Viedeň, 3. mája 1847 
Ferdinand m. p.3 

Preložil Vladimír Segeš. 

Citované podľa Preßburger Zeitung, Nr. 50, 3. 5. 1847, s. 297; Nr. 52, 7. 5. 1847, s. 
314-315.

* * *
1 Gróf Johann Ignaz Franz von Hardegg (1772 – 1848) – do armády vstúpil roku 1789 vo veku 

sedemnásť rokov v hodnosti podporučíka. Bojoval vo vojne proti Osmanom a vo všetkých protifran-
cúzskych a napoleonských vojnách; od roku 1809 generálmajor, od 1813 poľný podmaršal, od 1831 
generál jazdectva; v rokoch 1831 – 1848 bol prezidentom Dvorskej vojnovej rady. 

2 Plné meno arcivojvodu Karola v nemčine znelo Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Öster-
reich. 

3 M. p. – latinská skratka manu propria, čiže vlastnou rukou.
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Chronologický prehľad najdôležitejších udalostí

1792, 7. február – habsburská monarchia a Prusko uzavreli v Berlíne spojeneckú 
zmluvu, ktorá sa stala základom prvej protifrancúzskej koalície. 

1792, 20. apríl – francúzske zákonodarné zhromaždenie vyhlásilo vojnu Rakúsku, 
vojaci rakúskej armády naverbovaní v slovenských stoliciach bojovali predo-
všetkým v Porýní, v okolí Štrasburgu a v habsburskom Nizozemsku. 

1792 – 1797 – prebiehala prvá protifrancúzska koaličná vojna.
1792, 2. jún – v Győri (Maďarsko) zomrel poľný maršal Imrich Esterházi (Eszter-

házy, * 1. 1. 1722), ktorý v sedemročnej vojne s Pruskom obsadil so svojím 
plukom Postupim, zúčastnil sa na prvom delení Poľska, aj na vojne proti Os-
manskej ríši. 

1792 – ako dôsledok konjunktúry zbrojárskej výroby začala na Liptove (Liptovský 
Hrádok) prevádzku manufaktúra na výrobu puškových hlavní. 

1793, 30. august – kráľ František I. uzavrel zmluvu s Anglickom proti Francúzsku, 
čím sa rozšírila prvá protifrancúzska koalícia. 

1794, máj – vznikla sprisahanecká organizácia uhorských jakobínov na čele s Igná-
com Martinovičom, ktorej program obsahoval aj plán novej uhorskej ústavy. 

1794, 23. júl – polícia začala zatýkať príslušníkov hnutia uhorských jakobínov, kto-
rí pod vplyvom Francúzskej revolúcie chceli zrovnoprávnenie nešľachtického 
obyvateľstva aj zmenu Uhorska na federatívnu republiku. 

1795, 27. apríl – v Budíne sa skončil súdny proces s uhorskými jakobínmi, na kto-
rom vyniesli 18 rozsudkov trestu smrti, dva tresty 10-ročného väzenia a 14 
trestov jedného až piatich rokov väzenia. 

1795, 20. máj – na Krvavom poli v Pešti verejne popravili hlavných jakobínskych 
vodcov – Ignáca Martinoviča, Jozefa Hajnóciho, Jozefa Lackoviča, Františka 
Szentmariayho a Jakuba Sigraja. 

1795, 3. jún – popravili ďalších dvoch uhorských jakobínov – Alexandra Solárčika 
a Pavla Öza, niektorí na smrť odsúdení dostali od kráľa milosť s dlhoročným 
väzením v rôznych pevnostiach monarchie. 

1795, 7. jún – v Betliari zomrel generál, popredný vojenský veliteľ, gróf Karol An-
dráši (Andrássy, *asi 1728), zúčastnil sa vojen Rakúska v západnej Európe a na 
Balkáne. 

1795, august – v Banskej Štiavnici vypukli banícke nepokoje, baníci žiadali zvýše-
nie miezd a zlepšenie podmienok. 

1796, 6. november – v Bratislave začal zasadať uhorský snem, ktorý odhlasoval 
50-tisíc vojakov na protifrancúzske vojny, keďže francúzske vojská postupovali 
k hraniciam habsburskej monarchie z dvoch smerov. 

1797, 12. január – Napoleon Bonaparte porazil pri talianskom Rivoli rakúsku ar-
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mádu. 
1797, 17. október – v Campo Formiu (Taliansko) uzavrelo Rakúsko s Francúzskom 

mier, uznalo francúzske víťazstvá v Taliansku a v južnom Nizozemsku a zís-
kalo časť Benátska. 

1798, september – uhorská miestodržiteľská rada vydala dekrét o zabavení zbraní.  
nešľachticom. 

1799, 1. marec – Francúzsko vyhlásilo vojnu Rakúsku a začala sa druhá koaličná 
vojna. Cez východné Slovensko prechádzalo ruské vojsko na talianske bojiská 
a späť. 

1799, 11. marec – arcivojvoda Karol porazil na území Bavorska francúzsku armádu 
pod velením generála Jeana-Baptistu Jourdana a vytlačil ju za Rýn. 

1799, jún – kráľ František I. vydal nariadenie, na základe ktorého malo Uhorsko 
dodať pre vojenské potreby monarchie 25 000 regrútov. 

1799, 9. november – Napoleon Bonaparte zvrhol po návrate z Egypta do Francúz-
ska vládu Direktória. 

1799 – bolo zrušené oslobodenie baníkov od vojenských povinností. 
1800, 14. jún – v bitke pri Marengu utrpeli cisársko-kráľovské vojská od Napoleo-

novej armády zdrvujúcu porážku. 
1800, 24. jún – na následky vážneho zranenia v bitke pri Marengu zomrel syn mar-

šala Andreja Hadika – Karol Jozef Hadik, vojvodca, poľný podmaršal, veliteľ 
vo vojnách proti Turecku a proti francúzskym jednotkám v rakúskom Nizo-
zemsku a severnom Taliansku. 

1801, 9. február – podpísaním mieru v Lunéville medzi Rakúskom a Francúzskom 
sa skončila druhá protifrancúzska koaličná vojna. Rakúsko potvrdilo stratu 
Toskánska a Modeny a trvalé odstúpenie habsburského Nizozemska a územia 
na ľavom brehu Rýna. 

1802, 27. marec – Francúzsko podpísalo v Amiense mierovú zmluvu s Anglickom. 
1802, 4. máj – cisárskym patentom bola doživotná vojenská služba zrušená a jej 

dĺžka bola stanovená na 10 rokov v pechote, 12 rokov v jazdectve, 14 rokov 
v delostrelectve i v technických druhoch vojska. Toto opatrenie sa realizovalo 
v západnej časti monarchie hneď, v Uhorsku až po schválení Uhorským sne-
mom v októbri 1802.

1805, 9. august – Rakúsko sa pripojilo k rusko-anglickej dohode namierenej proti 
Francúzsku – vznikla tretia protifrancúzska koalícia.  

1804 – 1808 – vojenský kartograf, dôstojník Ján Lipský postupne vydával jednotli-
vé časti generálnej mapy Uhorska, ku ktorým vypracoval aj obsiahly register 
názvov. 

1805, 9. august – Rakúsko sa pripojilo k rusko-anglickej dohode namierenej proti 
Francúzsku, čím vznikla tretia protifrancúzska koalícia. 
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1805, 17. október – v Bratislave začal zasadať uhorský snem, ktorý vydal aj nariade-
nie o šľachtickej insurekcii a jej organizácii. 

1805, 21. október – v námornej bitke pri Trafalgare anglické loďstvo porazilo fran-
cúzsku �otilu. 

1805, október – po obkľúčení rakúskej armády pri Ulme ju Napoleonove jednotky 
prinútili kapitulovať a tým si otvorili cestu na Viedeň. 

1805, 15. november – francúzske jednotky obsadili Bratislavu a po troch dňoch sa 
presunuli na Moravu.  

1805, 2. december – sa odohrala bitka troch cisárov pri Slavkove. Spojenecké vojská 
rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka I. a ruského cára Alexandra I. 
porazili vojsko Napoleona I., čo znamenalo aj koniec tretej protinapoleonskej 
koalície. 

1805, 26., resp. 27. december – v bratislavskom Primaciálnom paláci bola podpí-
saná mierová dohoda medzi Francúzskom a Rakúskom, ktorá potvrdila víťaz-
stvo Napoleona v tretej koaličnej vojne. 

1808, 31. august – Uhorský snem schválil návrh na založenie vojenskej akadémie 
v Pešti. 

1809, 8. február – Rakúsko využilo nepriaznivú situáciu Francúzov v Španielsku 
a začalo novú vojnu proti Napoleonovi. 

1809, 22. apríl – pri bavorskom Eggmühli cisár Napoleon I. porazil rakúske vojská 
pod velením arcivojvodu Karola. 

1809, 13. máj – francúzska armáda obsadila Viedeň. 
1809, 15. máj – cisár Napoleon I. vydal proklamáciu k „uhorskému národu“, aby 

povstal proti Habsburgovcom a vyhlásil nezávislosť. 
1809, 21. – 22. máj – v bitke pri rakúskom Asperne a Esslingu sa arcivojvodovi 

Karolovi podarilo zabrániť prechodu francúzskych vojsk na ľavý breh Dunaja. 
1809, 14. jún – pri Rábe (Győr) v boji proti Napoleonovi posledný raz v dejinách 

Uhorska zasiahlo do bojov insurekčné vojsko, utrpelo vysoké straty a bolo po-
razené. 

1809, 26. jún – začalo sa systematické delostrelecké ostreľovanie Bratislavy francúz-
skym vojskom, ktoré s prestávkami trvalo tri dni. V meste zhorelo alebo bolo 
zborených 120 domov, popolom ľahli celé ulice.

1809, 5. júl – v bitke pri rakúskom Wagrame Napoleon I. porazil habsburskú ar-
mádu pod velením arcivojvodu Karola, čo prinútilo Rakúsko začať mierové 
rokovania. 

1809, 11. júl – v dôsledku mierových rokovaní sa skončili boje o bratislavské pred-
mostie a rakúske vojská sa stiahli na ľavý breh Dunaja. 

1809, 14. júl – Bratislavu obsadili francúzske vojská. 
1809, 14. október – v rakúskom Schönbrunne bol podpísaný mier medzi Rakúskom 
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a Francúzskom. Rakúsko muselo zaplatiť vojnovú náhradu, odstúpiť v pro-
spech víťaza takmer tretinu svojho územia, znížiť stav armády na 150 000 
mužov a malo sa pripojiť ku kontinentálnej blokáde Veľkej Británie. 

1809, 20. november – Bratislavu opustili posledné francúzske jednotky. 
1809 – v súvislosti s konjunktúrou zbrojárskej výroby počas napoleonských vojen 

vyrobili v Kráľovej pri Banskej Bystrici ročne 200 000 kusov šablí a bodákov 
a erárny zbrojársky podnik týždenne 1 000 hlavní vysokej kvality pre pechot-
né pušky. 

1812, 10. jún – v 5. koaličnej vojne sa rakúsky 35 000 vojenský zbor na čele s Karlom 
Philippom Schwarzenbergom zúčastnil na Napoleonovom ťažení do Ruska. 
V jednotlivých divíziách boli aj vojaci odvedení z územia dnešného Slovenska. 

1812, 24. jún – Napoleonova 500- až 600-tisícová armáda, v ktorej takmer polovi-
cu tvorili vojaci iných národov, prekročila rieku Nemen a postupne zatláčala 
slabšie ruské sily na východ. 

1812, 12. august – v bitke pri obci Podubno (Bielorusko) generál K. P. Schwarzen-
berg odrazil útok ruských vojsk, čím znemožnil ruskej armáde prerušiť záso-
bovaciu trasu francúzskej armády. 

1812, 14. september – Napoleonovej armáde sa síce podarilo obsadiť Moskvu, ale 
v dôsledku zlyhávania zásobovania, blížiacej sa zimy a úspešnej taktiky rus-
kých vojsk, jednotky boli donútené začať ustupovať a postupne došlo k roz-
drobovaniu a zdecimovaniu francúzskej armády. 

1812, 26. – 28. november – v bitke pri prechode cez rieku Berezinu sa zachránil iba 
zlomok francúzskej armády. 

1812, 22. december – na príkaz z Viedne generál K. P. Schwarzenberg podpísal 
s Rusmi dohodu o zastavení bojov. 

1813, 30. január – generál K. P. Schwarzenberg podpísal s maršalom Michailom 
Illarionovičom Kutuzovom podmienky prímeria. 

1813, 27. jún – Rakúsko sa pripojilo k novej protifrancúzskej koalícii, keď Napoleon 
neprijal jeho podmienky k ponuke na uzavretie prímeria. 

1813, 11. august – Rakúsko ako člen protinapoleonskej koalície vyhlásilo vojnu 
Francúzsku. 

1813, 16. – 19. október – pri Lipsku sa odohrala „bitka národov“, v ktorej proti 
francúzskemu vojsku bojovali armády Rakúska, Pruska a ďalších spojencov 
tvoriacich Severnú armádu. V dôsledku víťazstva protinapoleonskej koalície 
sa francúzska armáda stiahla za Rýn. Boje si vyžiadali 127 000 padlých, rane-
ných a nezvestných, medzi ktorými boli aj Slováci.  

1814, 30. marec – rakúske a pruské vojská vstúpili do Paríža. 
1814, 30. máj – víťazné mocnosti uzavreli s Francúzskom prvý parížsky mier. 
1815, 1. marec – cisár Napoleon I. tajne opustil ostrov Elbu a dostal sa do južného 
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Francúzska. 
1814 – 1815 – Viedenský kongres rozhodol o povojnovom usporiadaní Európy. 
1815, 18. jún – Napoleonova armáda utrpela v poslednej bitke pri Waterloo (Bel-

gicko) od spojeneckých síl pod velením Arthura Welleslaya Wellingtona de�-
nitívnu porážku. 

1815, 26. september – Rakúsko, Prusko a Rusko vytvorili tzv. Svätú alianciu, 
v rámci ktorej sa zaviazali spoločne zasiahnuť proti akýmkoľvek revolučným 
pokusom zameraným proti novovytvorenému systému a liberálnym hnutiam. 

1817 – uskutočnila sa teritoriálna reorganizácia rakúskej armády, boli vytvorené 
nové doplňovacie veliteľstvá a budovalo sa vojenské námorníctvo. 

1821, marec – cisárska armáda začala vojenský zásah proti revolúcii v Neapole. 
1826, 2. máj – v Trenčianskych Stankoviach-Sedličnej zomrel jeden z najvýznam-

nejších kartografov Uhorska Ján Lipský (* 10. 4. 1766, Trenčianske Stan-
kovce-Sedličná), autor prvej modernej generálnej mapy Uhorska, dôstojník, 
účastník viacerých vojen. 

1827, 4. apríl – regrutačný predpis stanovil dĺžku vojenskej služby v habsburskej 
monarchii na 14 rokov. 

1828, 21. december – aj v Uhorsku bola v armáde zavedená 14-ročná vojenská 
služba, no naďalej sa verbovalo aj na neobmedzenú službu až do roku 1843, 
keď bola doživotná služba de�nitívne zakázaná a dĺžka služby sa stanovila na 
14 rokov. 

1831, júl – na východnom Slovensku prepukla cholera, ktorú z Haliče preniesli vo-
jenské jednotky vyslané ruskou vládou na potlačenie poľského protiruského 
povstania. 

1831, 19. júl – v súvislosti s proticholerovými opatreniami vznikli v Košiciach prvé 
masové prejavy nespokojnosti, ktoré prerástli do východoslovenského roľníc-
keho povstania. 

1831, 31. júl – v Zemplínskej stolici vypukla vzbura, jej organizačným centrom bol 
Žipov. 

1831, 12. august – vojsko potlačilo povstanie na Zemplíne a začalo postupovať proti 
povstalcom na Spiši. 

1831, 14. august – štatariálne súdy odsúdili na smrť 119 povstalcov. 
1831, 19. august – v Oradei (Rumunsko) zomrel „večný vojak“ Ladislav Škul-

téty-Gabriš (* 27. 6. 1735, Mojtín), ktorý pôsobil vo vojenskej službe viac ako 
80 rokov. 

1831, 8. november – pre účastníkov východoslovenského roľníckeho povstania boli 
zakázané ďalšie tresty smrti. 

1845, 14. február – Dvorská vojnová rada skrátila vojenskú službu v armáde habs-
burskej monarchie na osem rokov. 
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Prehľad vládcov, najvyšších uhorských hodnostárov a pápežov 

Uhorskí a českí králi a rímsko-nemeckí cisári
Leopold II. 1790 – 1792, zároveň český kráľ a rímsko-nemecký cisár (1790 – 1792) 
(* 1747 † 1792) 
František 1792 – 1835, zároveň český kráľ (1792 – 1835), rímsko-nemecký cisár ako 
František II. (1792 – 1806) a rakúsky cisár ako František I. (1804 – 1835) (* 1768 † 
1735) 
Ferdinand V., zvaný Dobrotivý 1835 – 1848, zároveň český kráľ a rakúsky cisár ako 
Ferdinand I. (1835 – 1848) (* 1793 † 1875) 

Osmanskí sultáni 
Selim III. 1789 – 1807 
Mustafa IV. 1807 – 1808 
Mahmud II. 1808 – 1839 
Abdülmecid I. 1839 – 1861 

Uhorskí palatíni (miestodržitelia)  
Alexander Leopold Habsbursko-Lotrinský, arcivojvoda (1790 – 1795) 
Jozef Anton Habsbursko-Lotrinský, arcivojvoda (1796 – 1847) 
Štefan František Viktor Lotrinsko-Habsburský, arcivojvoda (1847 – 1848) 

Prezidenti Dvorskej vojnovej rady 
1791 – 1796 Michael Johann von Wallis, gróf, poľný maršal
1796 Friedrich Moritz von Nostitz-Rieneck, gróf, poľný maršal 
1796 – 1801 Ferdinand Tige, gróf, generál jazdectva 
1801 – 1809 arcivojvoda Karol, poľný maršal, v rokoch 1804 – 1805 zároveň minis-
ter vojny a vojnového námorníctva 
1805 – 1806 Maximilian Baillet von Latour, gróf, generál poľný zbrojmajster  
1806 – 1809 Wenzel Joseph von Colloredo, gróf, generál poľný zbrojmajster a od 
1808 poľný maršal 
1809 – 1813 Heinrich von Bellegarde, gróf, poľný maršal 
1814 – 1820 Karl Philipp zu Schwarzenberg, knieža, poľný maršal 
1820 – 1825 Heinrich von Bellegarde gróf, poľný maršal 
1825 – 1830 Friedrich Franz Xaver von Hohenzollern-Hechingen, knieža, generál 
jazdectva a od 1830 poľný maršal 
1830 – 1831 Gyulay Ignác, gróf, poľný maršal 
1831 Johann Maria Philipp Frimont von Palota, gróf, generál jazdectva 
1831 – 1848 Ignaz zu Hardegg, gróf, generál jazdectva 
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Ostrihomskí arcibiskupi 
úrad prímasa bol neobsadený (1800 – 1807) 
Karol Ambróz Habsburg-Este, arcibiskup – knieža-prímas (1808 – 1809) 
úrad prímasa bol neobsadený (1810 – 1818) 
Alexander Rudnay Diviackonovoveský, kardinál – knieža-prímas, arcibiskup (1819 
– 1831) 
úrad prímasa bol neobsadený (1832 – 1837) 
Jozef Kopáči (Kopácsy), arcibiskup – knieža-prímas (1838 – 1847) 

Pápeži  
Pius VI. 1775 – 1799 
Pius VII. 1800 – 1823 
Lev XII. 1823 – 1829 
Pius VIII. 1829 – 1830 
Gregor XVI. 1831 – 1846 
Pius IX. 1846 – 1878  
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