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Na úvod 

 

Bolo to dávno. Komuže by sa chcelo až tak ďaleko do minulosti nazerať. 

Vždy bolo dôležitejšie zrak upierať dopredu, pred seba.  

A či predsa len nie je treba sa aj za seba pozrieť, dozvedieť sa ako žili naši 

predkovia, z čoho sa tešili a nad čím rmútili? 

Nehlodá v nás zvedavosť, čo skrýva tajomný kopec Trniny nad Dolným 

Kubínom, či Hrádok pri Istebnom, Ostrá a Tupá skala nad Vyšným Kubínom, 

Ostražica nad Nižnou, alebo hradná skala dnešného pyšného Oravského hradu? 

Veď od časov, keď sa tam zjavili prví slovania sa nepretrhla niť, čo spájala jednu 

generáciu s druhou, až do dneška. 
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Slovanskí predkovia 

 

Najstarší Slovania sa na Slovensku ukázali už v šiestom storočí.  Nestačili 

sa riadne udomácniť, už im hrozilo vážne nebezpečen-stvo. Prihnali sa Avari a 

hneď si prisvojili okolité kraje. Ešteže sa našiel človek, ktorí vtedy Slovanom 

pomohol. Franský kupec Samo zjednotil ich kmene a vytvoril z nich samostatnú 

ríšu. 

Udalosti, o ktorých budeme hovoriť, sa stali o hodne rokov neskôr vo 

ôsmom storočí. Aj v tých časoch sa museli mať na pozore pred Avarmi. Neustále 

napádali slovanské kmene. 

Mnohí naši prapredkovia sa rozhodovali či zostať, nečinne čakať a nechať 

sa zotročiť, alebo utiecť do iných končín.  

Rozhodovanie nebolo jednoduché. Nevedeli, čo ich inde čaká, ba 

nedokázali si vzdialené kraje ani predstaviť. Dúfali, že ich zlé obíde. 

Ktorísi sa vybrali aj na sever. Od kupcov sa dopočuli, že sú tam mohutné 

vrchy a hory s množstvom zvery, i ľudia si tam ešte v dávnejších časoch obydlia 

postavili.  

Slovo dalo slovo a už putovali do neznámych končín hľadať nový bezpe-

čnejší domov. Keď sa roviny strácali za ich chrbátmi, stáli zoči-voči inej krajine.  

Kráčali cestami vedúcimi hustými horami. Boli to skôr chodníky, kdesi 

trochu širšie, inde sa pocestní museli uhýbať konárom, čo sa drali, kde bolo 

voľnejšie. 

Kone s batohmi na chrbtoch i iný dobytok, ktorý tadiaľ prechádzal, kľuč-

koval medzi výmoľmi, čo narobili prudké dažde. 

Príroda si robila svoje. Snažila sa zaceliť rany spôsobené človekom, čo sa 

tými končinami dral za prežitím a možno aj zbohatnutím.  

Kráčali za sebou. Vpredu na dohľad bystril zrak ich náčelník Budimír. 

Chvíľami zastal, načúval zvukom prichádzajúcim z hory pred ním, dolu od rieky, 

alebo z  kopcov, čo sa na druhej strane prudko dvíhali do výšav. 

Ostatní ho s napätím sledovali. Čakali na každý jeho pohyb, aby rýchlo 

konali, keď by bolo treba. Najčastejšie im kývol rukou, aby ho nasledovali.  

Dosť bolo v nich strachu, no i očakávaní. 

Občas stretli pocestných, náhliacich sa kdesi do neznáma. Zdalo sa, že majú 

podobné myšlienky ako oni. Aj v ich tvárach bolo napätie, ba veľký kus strachu. 

Budimír zdvihol ruku. 

Zastali. S napätím čakali, čo bude nasledovať. 

Náčelník ukázal pred seba, prst si dal na ústa. 

Z diaľky sa niesli hlasy.  
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Chlapi silnejšie zovreli v rukách sekerky i meče. Ktorísi vystrčili pred seba 

oštepy i luky, pripravení kedykoľvek sa postaviť na obranu žien i detí, čo sa túlili 

k matkám. 

Cudzie hlasy silneli. Kone chvíľami zaerdžali. Zacítili  pach iných ľudí i 

koní. Zdalo sa, že prichádzajúci krajinu poznajú a horskými chodníkmi sa 

pohybujú často. Rozprávali sa o všeličom, aby im cesta rýchlejšie ubiehala. 

Možno tiež v nich bolo veľa strachu a zaháňali ho hlučnejším správaním. Vari aj 

divú zver tak odháňali. 

Budimír opäť zdvihol ruku. Ostatným naznačil, aby sa skryli do lesa. 

Neskoro, stačili len odskočiť nabok. Okolo nich precválali kone s jazdcami i 

bez nich. Každý druhý kôň niesol veľké batohy i kožené tašky, napínajúce sa na 

remeňoch. Trvalo chvíľku a bolo vidno len vzďalujúce sa chrbty. 

Napätie povolilo. Akoby sa bola okolo prehnala vodná riava a oni zostali 

nažive. Rozhovorili sa. Každý chcel akýmsi spôsobom prejaviť úľavu, čosi pove-

dať. Strach z nich aj tak celkom nepominul. Bolo treba sa mať stále na pozore, 

hoci ľudí, ktorí merali cestu za svojimi obchodmi, sa báť nemuseli. Dosť o nich 

počuli. O soli, látkach, o surovinách, ktoré iní potrebovali, i o krajoch s inými 

ľuďmi i zvykmi. 

Nestačili sa spamätať zo stretnutia s kupcami, už sa oproti nim hnali ďalší 

jazdci na koňoch. V rukách kópie i sekerky a dlhé nože vytasené akoby sa hnali 

do boja s akýmsi nepriateľom. Povzbudzovali sa pokrikmi.  

Dalo sa domyslieť, koho chcú dohnať a čo zamýšľajú. 

Budimír nechápavo krútil hlavou. Zažil všeličo, neraz mu išlo o život. 

Dokázal si poradiť, postarať sa o svoj kmeň. Teraz to bolo iné. V hlbokých horách 

sami, bez pomoci. Strach ho vzmáhal, i keď ho nedával najavo. 

 „Poradíme sa ako ďalej,“ začal opatrne.  

Ostatní ho obstali, nedočkavo čakali, čo povie. 

„Na dnes by nášho putovania stačilo. Radoslav a Tichomír sa poobzerajú po 

okolí, nájdu miesto na prenocovanie,“ rozhodol. 

Ktorísi sa ticho rozhovorili. Neodvážili sa náčelníkovi radiť. 

„Nevieme, čo sa dnes ešte stane, lepšie bude utiahnuť sa ďalej od cesty,“ 

prezradil svoje nepokojné myšlienky náčelník.  

V tých chvíľach premkol všetkých ešte väčší strach. Ktorísi by najradšej 

zutekali čo najďalej.  

„Cesty naspäť niet. Ak sa správne rozhodneme, môžeme prežiť. Veď to, čo 

sa stalo pred chvíľou,“ náčelník stíchol. „Nemáme bohatstvo ako kupci. Čo by 

nám mohli vziať,“ snažil sa upokojiť okolostojacich. 

Nie všetci boli po slovách svojho náčelníka pokojnejší. Počuli veľký krik. 

Kupcom neznámi chlapi určite ublížili. 
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„A naše ženy?“ dosť rázne Radoslav. Nevideli ste ich tváre? Ako tie 

najdivšie zvery. Nič by ich nezastavilo,“ doložil plný obáv. 

„Po cestách, ktoré kupci používajú, sa pritrafí aj iných stretnúť. Videli sme  

na vlastné oči, čo sa môže stať. Časy sú ťažké,“ pridal sa Tichomír. 

Keď sa celkom zotmelo, nikomu sa nechcelo spať, len deti utíšili a 

pozakrývali. Ženy chystali niečo na prejedenie. Cestou sa im podarilo uloviť 

srnca. 

„Treba nám odbočiť z cesty nabok, do hory a musíme sa rozdeliť,“  rozho-

dol náčelník. Bolo na ňom vidno poriadnu únavu. Od jeho rozhodnutí záviselo, či 

prežijú nastávajúce časy. 

Ostatní chvíľu mlčali. Nepatrilo sa náčelníkovi odporovať. Nikto by sa 

inokedy na také neodvážil. Teraz opatrne Tichomír. 

„V čomsi máš pravdu,“ začal. „Odbočiť áno. Nájsť si nový domov niekde v 

okolí, kde by nás nebolo vidno. Aj by sme boli skrytí, aj blízko cesty, kadiaľ vedú 

kroky kupcov, no rozdeliť sa?“ zamýšľal sa. Pozeral náčelníkovi rovno do očí. 

Dole o kus nižšie bolo počuť hlasy i občas mihol záblesk svetla. Pocestní, 

ktorí sa popri nich pred chvíľou prehnali v divom cvale, sa hlasno rozprávali. 

Prekypovali veselosťou.  

Inokedy by bol náčelník Tichomíra zahriakol, aby sa staral o iné. Na rozho-

dovanie je on. Teraz pokojne odpovedal. 

„V čomsi máš pravdu, stretávame stále viac ľudí. Skôr sa ubránime, keď 

zostaneme spolu. Pravdou je aj to, že skôr zachováme naše rody, ak sa rozdelíme. 

Nemusíme byť od seba ďaleko.“ 

Nastalo ticho. Nedalo sa vedieť, čo si kto myslí. Len vietor sa chvíľami 

opieral do korún stromov. Šum narastal. Z hory sa niesli strašidelné zvuky. 

Celkom sa zotmelo. Sotva si videli do tvárí. Na oheň v tej chvíli nikto 

nepomyslel.  

„Ako sa rozdelíme?“ vystrašene šepkala Svetlana svojmu mužovi. 

„Zvykli sme si na seba. Cítime sa istejšie,“ šeptom sa pridala Dobrava. 

„Kde pôjde jedna skupina a kde druhá a kto nás rozdelí?“ ozval sa Radimír. 

Opäť bolo ticho. Vietor šumel stále silnejšie. Občas zaškriekal vták, čo ho 

iná zver vyrušila, keď sa vybrala hľadať potravu. 

Oblohou sa hnali husté mraky, v diaľke sa zablyslo, každú chvíľu mohlo 

začať pršať. Deti sa bojazlivo túlili k matkám. 

„Všetci staršinovia prídu ku mne,“ nariadil náčelník a kúsok podišiel nabok. 

Muži, ktorých oslovil, išli za ním. 

Musel rozhodnúť i keď si nebol v ničom istý, ba chvíľami ho celkom 

zmáhali pochybnosti. 

„Nešli by sme ďaleko od seba. Zavidna som si obzeral okolie. Nad nami je 
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akási hora, tmavšia ako okolité kopce. Tam kdesi by sa mohla usadiť jedna 

skupina a vpravo pred nami sa nachádzajú dva skalnaté vrcholky, tam by sa 

usadila druhá skupina.“ Budimír ukazoval prstom kdesi do tmy.  

„Navštevovali by sme sa a keď by bolo treba vatrou a dymom sa budeme 

dohovárať. Prenocujeme tu a ráno sa uvidí. Rozdeľte si stráženie,“ nariadil 

náčelník. 

Staršinovia rodov pokyvovali hlavou. Náčelník rozhodol, ťažko by ho 

presvedčili o inom. Poznali jeho náturu. V tých časoch sa mu ani nepatrilo proti-

rečiť. Každé riešenie mohlo byť pre všetkých osudovým, alebo tým najlepším. 

Kto mohol vedieť, čo ich kde čaká? Ich rody mohli kedykoľvek zhynúť v 

nekonečných horách. 

Po ťažkej, strachom naplnenej noci sa ráno opäť rozhodovali ako ďalej. 

Nezažili prvú takú noc. Aj v predchádzajúcich bol kus nepokoja, obáv. Neustále 

žili v strehu. Utekali pre niekým, skrývali sa pred inými, nevedeli, či sa dožijú 

ďalšieho dňa. 

Pomaly sa rozodnievalo, nad končiarmi hôr na východe sa občas pomedzi 

mraky zablysli oslepujúce lúče vychádzajúceho slnka. Temné hory jasneli, od rie-

ky pofukoval vietor. 

Náčelník Budimír sa rozospatými, unavenými očami ohliadal okolo seba, 

opatrne schádzal nadol na chodník. Hlavu mu napĺňali ťaživé myšlienky.  

Bolo nad čím rozmýšľať. Rozhodol, aj tak mu na myseľ prichádzali iné 

riešenia. Ísť ďalej, zostať tu, či sa vrátiť?  

Pozeral nadol i nahor. Po nočnom daždi sa ochladilo. Pritiahol si kabátec. 

Zdalo sa, že s príchodom nového dňa sa aj v jeho hlave pomaly vyjasnieva. 

Usmial sa. - Tu by sme mohli začať nový život. Bohatý kraj na zver, na 

drevo i vody dostatok. Hory nás ochránia, - uisťoval sa.  

- Ako sa rozdelíme, - opäť si vzdychol. Poznali sa, zvykli si na seba. Nebolo 

vždy jednoduché zhodnúť sa. Aj iní mali svoje predstavy, väčšinou sa prispô-

sobili. 

- A či je nutné sa rozdeliť? - opäť sa mu vracali rovnaké myšlienky. Dlho sa 

s tým nezaoberal. Nemôže zrušiť svoje predchádzajúce rozhodnutie. Čo by 

povedali ostatní. Staršinovia by mu prestali veriť.  

Ruka mu akosi sama skĺzla na rukoväť meča. V blízkosti prešiel cez 

chodník nadol k rieke ozrutný medveď. Vtedy zacítil pohľad z opačnej strany. 

Pomaly sa otáčal, ešte silnejšie stisol rukoväť meča. Ľutoval, že si nezobral aj se-

kerku, inokedy ju mával pri sebe. 

Kúsok od neho stál zarastený chlap, ani do tváre mu riadne nebolo vidno.  

- Kelt - pomyslel si  Budimír. Taký opasok i sekerku oni nosia. 

Pokojne stál. Nezdalo sa, že by chcel komusi uškodiť. 
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Pozerali na seba hodnú chvíľu, potom akoby naraz vykročili dopredu. Stále 

si uprene pozerali do tváre. 

„Čo vás priviedlo do týchto končín,“ začal zarastený chlap. 

„Zunovalo sa nám inde,“ s úsmevom odpovedal Budimír. 

„Nemali sme inej možnosti. Neprijali sme otroctvo, ba vari nám išlo o ži-

vot,“ doložil už s vážnou tvárou. 

Zháčil sa. Pred nikým sa doteraz nespovedal. Nikomu svoje myšlienky 

neprezradil.  

Zarastený muž prikyvoval. „Nastali veru zlé časy. Jedni idú sem, druhí tam, 

akoby sa všetci pomiatli. Hrozný nepokoj nastal v dušiach ľudí. Dokedy to bude 

ešte trvať.“ 

Odev kedysi určite zdobili pestré farby, teraz vyblednuté, špinavé. Len na 

opasku sa ešte blýskali našité pliešky. Aj tie prezrádzali, že šlo o vznešenejšieho 

človeka. „Určite ho v posledných časoch iné trápilo ako starať sa o odev. Hlavná 

vec, že ho má, aby sa chránil pred zimou,“ pomyslel si Budimír.  

Neznámy zarastený chlap si pritiahol k telu plášť. Spony na ramenách sa mu 

neprirodzene zablýskali. Vari si na nich potrpel. 

„Každý máme akési príčiny našich trápení,“ pokyvoval hlavou Budimír.  

Chvíľu bolo ticho. Akoby si obidvaja pripomínali minulé časy, čo zažili, 

pred čím sa snažili utekať. 

„Tu sme žili. Neviem si vysvetliť, čo sa stalo,“ vyjavil aj Kelt, pozerajúc 

kdesi do diaľky na vytrácajúcu sa hmlu. Akoby tam videl svojich ľudí, stráca-

júcich sa do bezodných hlbín. 

„Hore, nad nami, bola veľká osada, i dole a v diaľke ďalšie,“ ukazoval 

prstom. Tvár sa mu na chvíľu vyjasnila. Určite mu prišli na um časy, keď aj medzi 

nimi nechýbal úsmev a radosť. 

Opäť posmutnel. Pozeral na tie miesta. Videl skazu, hrôzu a nič, ba kto-

ríchsi, čo utekali, aby sa zaratovali. 

Budimír napäto sledoval zarastenú tvár. 

„Ste tu noví,“ prehodil, akoby len pre seba zarastený chlap. Pokyvoval 

hlavou.  

„Dá sa tu žiť a možno budete mať viac šťastia.“ Stále pokyvoval hlavou. Čo 

si pritom myslel? Že aj oni kedysi prišli a žili v pokoji až kým... Nechcel myslieť 

ďalej, lebo tadiaľ už žiadna cesta neviedla.  

Ľudská zloba a možno tiež len obyčajná snaha prežiť, ktorá aj iných ľudí 

preháňala z miesta na miesto. Alebo to bolo celkom ináč? 

Škoda si hlavu umárať, zbytočne sa zamýšľať, nič sa nedá vrátiť. 

A či je možné zabudnúť? Kadiaľ chodil, dumal. Neprešla chvíľa, aby si 

nepripomínal minulé časy. Čo mohli urobiť, aby sa ich život neobrátil naruby? 
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Dalo sa brániť, keď ich prekvapili? Ani sa nenazdali a bolo po všetkom. 

Krajom sa náhlili takí i inakší. Nikomu sa nedalo vidieť do myšlienok, veď 

ich ani nedávali najavo. Konali podľa svojho. 

„Orava,“ vyšlo z Keltových úst. 

Budimír nechápavo pozrel do zarastenej tváre. 

„Tento kraj sa tak volá,“ prezradil starec. 

„Orava, Orava,“ opakoval si Budimír. Musí si na to slovo zvykať. Bude ho 

určite často používať i ostatní, keď sa rozhodnú zostať. 

„Poďte s nami,“ vyjavil prianie Budimír. Bol by sa ho rád na všeličo po-

vypytoval. Mohol im poradiť, pred čím sa majú vystríhať aj o inom by sa doz-

vedeli. 

„Možno pred časom by som sa pridal, teraz nie. Svoj život dokončím v roz-

jímaní,“ vyjavil. Smútok mu zastrel zarastenú tvár. 

Dlho na seba mlčky pozerali, kým sa pobrali každý po svojom. 

Budimír rezko vykročil do briežku. Už naisto vedel, že prišli do kraja, ktorý 

sa stane ich novým domovom. 

„Musíme sa poponáhľať,“ začal, keď sa vrátil k ostatným. Vystrašene naň 

pozerali. Báli sa oň, nevedeli, kde sa vytratil. Aj na zlé pomysleli. V tých kon-

činách sa mohlo stať všeličo, aj najhoršie. 

Strach pominul, na tvárach sa zjavil úsmev, ba i slovami prejavili radosť, že 

sa ich náčelník vrátil. 

„Pustovník rozprával, že tu prichádza zima skôr ako inde a býva dlhá,“ 

začal Budimír. 

„Ako prežijeme,“ nieslo sa z úst do úst. 

„Musíme sa poponáhľať, zruby si postaviť, veď dreva je tu dostatok. Nuž a 

potom zver loviť, kožušiny skúsiť vymieňať za iný tovar s kupcami, čo tadiaľto 

cestu merajú,“ rozhovoril sa Budimír. 

„Iné vám chcem prezradiť.“ 

Nastalo ticho. Náčelník pozeral do očí svojich spolupútnikov a zdalo sa, že 

v mysli až teraz hľadá slová, ktoré im chce povedať. 

„Uvážil som svoj predchádzajúce rozhodnutie. Nebolo by správne rozdeliť 

sa v tomto čase. Zostaneme spolu. Keď zima pominie a prežijeme opäť nastane 

čas rozhodovania.“ 

V tvárach bolo badať úľavu. Na jazyk sa drali slová vďaky, niektorí sa objí-

§mali. 

Budimír bez slov vykročil oproti hore vypínajúcej sa nad nimi. Bola akási 

tmavšia ako okolité vrchy, akoby skrývala tajomstvo. Len on vedel, prečo sa tak 

rozhodol. Ostatní v dlhom rade za ním. Predierali sa okolo mohutných stromov, 

cez tŕnie i krovie. Obklopovala ich temrava a vlhko. Bojazlivo sa obzerali okolo 
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seba. Pred vrcholom sa začalo rozjasnievať. Stromov ubúdalo, na vrchole rástli už 

len kríky. 

Budimír so staršinami prekvapene zastali. Zhŕkol sa tam celý kmeň.  

Spomedzi kríkov a vysokej trávy vytŕčali hromady kameňov, ohoreného 

dreva. Stromy boli vyrúbané, pôda kedysi obrábaná. Len príroda už zaceľovala 

rany, ktoré jej v minulosti uštedrili akýsi ľudia. 

Keď pominulo prekvapenie nastala vrava. Jeden druhému sa zdôveroval so 

svojimi myšlienkami. 

„Museli sa poriadne narobiť,“ Sobeslav zamyslene pozeral na mohutný val 

zeme, chrániaci toto miesto od severu. 

„Môžeme len hádať, čo sa tu stalo. Nezhorelo len to, do čoho sa oheň 

nemohol zahryznúť,“ pridal sa Tichomír. 

Stáli v úžase nad skazou, ktorá postihla toto miesto. 

„Tak tu žili,“ prerušil vravu Budimír. Prekvapene naň pozreli.  

„Pútnik, s ktorým som sa ráno stretol rozprával o tomto mieste i o iných, v 

ktorých žil jeho kmeň.“ 

„Čo sa s nimi stalo?“ ustarostene sa pýtali. 

„Zlé ich postihlo. Prehnali sa tadiaľto iné kmene,“ Budimír nedopovedal. 

Nastalo ticho. Len šepot prezrádzal obavy. 

„Ak ich tu vystriehli, nájdu si aj nás,“ vyjavil svoje obavy Radoslav. Ostatní 

mu prikyvovali. 

„Nájdu nás, kdekoľvek by sme sa skryli,“ odpovedal mu náčelník. 

„Zostaneme tu,“ rozhodol. 

„Bojím sa,“ šepkala aj Ľudmila svojmu mužovi. 

„Iné sme už prežili,“ trochu ju chcel rozveseliť Tichomír. 

Z konského chrbta odviazala plachtu, v ktorej mala zavinuté hlinené hrnce, 

nožíky a drobnosti na prípravu poživne. Vybrala aj vrecúško ušité z kože. Nazrela 

doň. Náušnice, strieborné gombíky i sklené gorálky jemne zaštrngali. Starostlivo 

ich odložila do jedného z hrncov. Bola to pamiatka na rodičov. 

Muži odkladali na bok luky i šípy, ba i sekerky s dlhou rúčkou, ktoré nosili 

na obranu a chopili sa sekier s širokým ostrým, kosákov a kôs, aby vyčistili 

miesto na rozloženie batohov a postavenie núdzových obydlí, ktoré stavali pred 

každou nocou. Pobehovali z miesta na miesto. Náčelník Budimír radil i rozka-

zoval. 

Dolu, v diaľke, sa v slnku chvíľami zajagala hladina rieky predierajúcej sa 

dolinou.  

„Musíme sa zabezpečiť, aby nám nič nehrozilo,“ zdôrazňoval pri každej 

príležitosti náčelník. 

„Nepostavíme si obydlie z tejto strany hory, na ktorú zdola vidno, ale zo 
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zadnej,“ prstom ukazoval, kde by mali stáť ich chalúpky. 

„Slnko na nás nedovidí,“ vzdychla si Svetlana. 

„Keď nás nezazrie slnko, nebude nás vidieť ani nikto iný,“ pridal sa aj Va-

lislav.  

Zasmiali sa, i keď pomyslenie na nebezpečenstvá, ktoré na nich striehli im 

naháňali veľký strach.  

Najtichšie bol Radoslav. Veľmi sa mračil. Akoby sa mu do mysli vkradlo 

čosi nedobré. 

„Nemôžeme tu zostať. Nájdu nás a čo potom?“ 

Svetlana sa ho snažila upokojiť.  

„Nenájdu, neboj sa.“ 

„Nie, musíme preč.“ Radoslav zodvihol zo zeme batôžtek a pomalým kro-

kom odchádzal. 

Zastal, otočil sa. 

„Ako chcete, ja pôjdem.“ 

Svetlane sa do očí tisli slzy. Nebolo to prvýkrát, čo Radoslava chytili  

nepokojné chvíle. V takom čase s ním nebolo reči.  

Vedela, čo prežil. Ženu mu zamordovali. Všetko videl na vlastné oči. Nedo-

kázal sa s tým zmieriť. Odvtedy ho strach neopúšťal. 

„Tu budeme v bezpečí, keď stromy vyrúbeme aj políčka vyklčujeme,“ 

snažila sa ho utíšiť Svetlana. 

Dlho jej trvalo, kým Radoslava presvedčila, že ani inde nemusia nájsť istoty. 

Všadiaľ sa nájdu ľudia, čo chcú iným ublížiť. Taká bola doba. 

Zdola od rieky sa k nim niesli hlasy. Akísi ľudia sa hlučne dohadovali. 

Snažili sa tiež zorientovať vo svojom pohnutom živote. Aj zdiaľky sa dalo usúdiť, 

že medzi nimi odznievajú slová naplnené strachom o nové živobytie. Bolo ich 

vari päťdesiat. 

Muži chytali luky, pripravovali si šípy, ba i meče a sekerky. Všetko chceli 

mať naporúdzi. Aj ženy sa začali pripravovať na obranu po svojom. Kamene 

zbierali. Budú hádzať všetko, čo im príde pod ruky. 

„Veď sú to naši,“ skríkol Tichomír.  

Zrazu boli všetci veselší. Akoby sa ťaživé myšlienky aspoň načas vytratili. 

„Ha, hó,“ dal o sebe vedieť Budimír a tamtým dole mával rukou. 

Tí zas prekvapene pozerali nahor. Po chvíľke odpovedali rovnako. Zdalo sa, 

že si neboli hneď istí, či majú zamávať, alebo sa pobrať čo najrýchlejšie preč. 

Potom sa už pustili rezkým krokom nahor. 

„Kde sa tu beriete,“ prihovoril sa im Budimír, keď sa priblížili. 

Staršinovia stáli za ním a ostatní celkom vzadu, pripravení sa skryť do hory. 

Naučili sa tak žiť. Nikomu celkom nedôverovať. 



Hľadáme svoje korene 

Peter Huba 

15 

Otázok nebolo konca kraja. Len na odpovede akosi nezostávalo veľa miesta 

v ich rozhovore. Jedni aj druhí utekali pred zlobou a hľadali nový domov. 

„Čo zamýšľate, opäť s otázkou náčelník Budimír,“ držiac stále v ruke luk 

pripravený vystreliť prvý šíp. Keď si to uvedomil, odložil ho nabok, akoby ho 

popálil. Aj sa ospravedlňoval.  

„Nuž, keď na vás tak pozerám, ani vy ste sa tu ešte neudomácnili. Asi máme 

obidvaja rovnaký cieľ,“ odpovedal po svojom príchodzí, podľa odevu tiež náčel-

ník. 

Posadali si na kamene a drevené klady, čo sa tam povaľovali a snažili sa 

nájsť východiská. 

Deti pobehovali s úsmevmi na tvári, hoci mali za sebou dlhé putovanie. 

Muži aj ženy sa s vážnymi tvárami radili, čo idú robiť.  

Rozhodovali o svojom bytí na dlhé roky, možno až do smrti. Vtedy netušili, 

že prišli do kraja, ktorý sa stane domovom nielen ich, ale ďalších budúcich gene-

rácií. 
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Bez hradu sa kraj nedá ustrážiť 

 

Kto spoznal ten kraj, muselo mu byť jasné, že bez vojenskej pev-nosti sa 

ustrážiť nedá. Aj ľudia, čo tu v dávnych časoch žili, si hrádky nepostavili hocikde. 

Útočište hľadali na kopcoch, vŕškoch i skalných bralách. 

„A čo, keď sa budú dediny popri rieke zakladať. Kto ochráni ich obyva-

teľov, aby si pokojne hospodárili, pôdu klčovali i domy a hospodárske stavy 

budovali? Kraj potrebuje pevnosť, ktorá by aj obchodnú cestu do poľskej zeme 

strážila a možno aj kaplnku, odkiaľ by vieru kňazi hlásali,“ také slová bolo počuť 

aj na kráľovskom dvore. 

Dlho sa o tom hovorilo, no činu nebolo. Muselo prísť hrozné plienenie  

cudzími rytiermi, ktorí aj pokojných kupcov zabíjali a okrádali. Obchod sa cel-

kom zastavil. 

A či sa dalo na to nečinne pozerať? 

Jeho kráľovská milosť Ondrej II. po tých udalostiach tuho premýšľal.  

Napočúval sa ponôs, plaču i lamentácií. Nakoniec rozhodol, čo treba urobiť. 

„Už sa nesmie nikdy opakovať, aby sa niekto vkradol do našej krajiny a  

ľuďom trápenie a škody činil. Naše kráľovstvo treba pred každým nebezpe-

čenstvom ochrániť,“ rozhodol. 

Zvolal  vladykov zo všetkých končín a každému sa prihovoril.  

Orava mu akosi viac ležala na srdci. Radcovia mu o nej rozprávali, o jej bo-

hatstve, ktoré čaká na odkrytie. 

„Tebe, Peter, hontiansky vladyka s bratmi Otom a Mikom a tvojimi synmi i 

tebe zvolenský vladyka so synmi dávam do vlastníctva Oravu. Postarajte sa o 

tento kraj, aby tadiaľ viedla bezpečná cesta do poľskej zeme, aby obchod pre-

kvital a s ním celá naša zem. Odmenou vám budú zlatiaky od pocestných i od o-

byvateľov, ktorých tam privediete, aby v pokoji v náš i vo svoj prospech pracovali 

a žili.“ 

Nikto sa neodvážil protiviť. A prečo by to aj robili. Kráľovská milosť ich 

poctila závažnou úlohou. Musia ju splniť, a koniec koncov, aj im sa budú kotúľať 

peniažky do truhlíc. 

Ešte v tú skorú jeseň, keď slnko hrejivými lúčmi zalievalo krajinu, sa 

hontiansky a zvolenský vladyka s bratmi a synmi stretli v kraji, ktorí dostali do 

vlastníctva od kráľovskej milosti, aby urobili jeho prianiu zadosť.  

Cválali na koňoch nahor i nadol, postáli pri rieke a zas dumali. Dlho nikto 

slovka nepreriekol. Každý mal svoje myšlienky a zdalo sa, že nie sú veľmi veselé. 

„Nuž, treba sa nám dohovoriť, čo vykonáme, aby sme splnili prianie  

kráľovskej milosti, pritom aj na seba mysleli,“ začal zvolenský vladyka. 
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Nikomu v tej chvíli nebolo do reči. Nekonečné hory, skoro bez ľudí, sem-

tam akési obydlie, či salaš. Čo tu zmôžu. Natrápia sa a či to bude mať nejaký 

úžitok? 

„So všetkým treba raz začať, aj v tomto kraji môžu vyrásť dediny i mestá, je 

tu všetko, čo k tomu treba,“ prihováral sa zvolenský vladyka, keď videl na tvárach 

sklamanie. 

„A ktovie aké bohatstvo sa tu skrýva, veď ešte nikto nič nepreskúmal. 

Budeme prví,“ opäť sa prihovoril zvolenský vladyka. 

Zrazu sa strhla vrava. Jeden pred druhým sa snažili vyjadriť svoju pred-

stavu. Najčastejšie spomínali klčovanie hustých lesov, stavanie domov a hospo-

dárskych stavov. Len tak sa môžu dostať k peniazom a aj kráľovskej milosti budú 

môcť časť z nich do pokladne posielať. 

Hontianskemu vladykovi sa to nie celkom pozdávalo. Nikto nehovoril o 

ľuďoch, bez ktorých sa nezaobídu. Veru nikoho nenapadlo odkiaľ by ich mohli 

priviesť. 

 Aj by to prehliadol. Iné ho trápilo. Na hranici, v hustých horách treba voja-

kov, čo budú stráž držať, kupcov chrániť, hlavne pevnosť postaviť, poriadny hrad. 

Keď o tom hontiansky vladyka prehovoril, všetkým akoby sa bolo v hlavách 

rozjasnilo. 

„Veru, hrad treba najskôr postaviť a vojakov doňho priviesť, ináč sa tento 

kraj uchrániť nedá. Potom začať dediny zakladať,“ vyjavil syn Miku. 

Lenže kraj je to veľký s nekonečnými hustými horami. Kde hrad postaviť? 

Spýtavo sa na seba pozerali. Všetkým tá otázka visela na perách. 

„Nuž kde?“ pridali sa aj ďalší. Bezradne sa obzerali. 

„Tu nič nevymyslíme, treba sa ešte raz poriadne rozhliadnuť,“ rozhodol 

zvolenský vladyka.  

Opäť cválali do horných i dolných končín. Viac miest sa im pozdávalo.  

„Tá skala nad riekou,“ vyjavili skoro naraz svoju predstavu zvolenský i 

hontiansky vladyka. 

Ostatní prikyvovali hlavami.  

„Dosť vysoká na to, aby sa tam dal aj hrad postaviť,“ pridal sa do reči aj 

brat hontianskeho vladyku Oto.  

„Skala je skala,“ pritakávali ostatní. 

„Tadiaľto smerujú aj všetci kupci. Musia prejsť okolo. Inej možnosti 

nemajú,“ zhodli sa. 

Na úpätí brala už boli stromy vyrúbané. Zdalo sa, že sa tam pred nebez-

pečenstvom uchyľovali ľudia, čo do kraja zavítali. 

„Tam môžu stáť hospodárske stavy pre kone, dobytok i ovce. I pre ľudí, čo 

sa o ne postarajú, zostane miesto,“ prezradil zas svoje predstavy brat hontianskeho 
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vladyku Oto. 

„Nuž a hore,“ ešte ukázal prstom „bude pevnosť, čo okolie ustráži.“ 

Hontiansky vladyka sa usmieval. Už si predstavoval biele múry i tmavé 

strechy, ktoré všetci uvidia z diaľky. V každom pocestnom hrad vzbudí rešpekt. 

Nemuseli veľa rozprávať. Pred očami sa im mihali aj peniaze, ktoré budú 

vyberať, ba už počuli ich štrngot, keď im budú padať do mešcov. 

Lenže s kým hrad stavať? Nablízku nebolo nikoho súceho. Len hen v Tvr-

došíne colná stanica s úradníkmi a ľudia, čo sa potulujú s malými stádami oviec. 

„Musíme priviesť takých, čo už hrady stavali, keby sme aj do cudzích 

krajov nazreli. Nemôžeme so založenými rukami čakať. A či sa dá vedieť, či si 

opäť niekto nezmyslí a zavíta tu, aby sa bez námahy obohatil a iným spôsobil 

bôľ?“ rozhovoril sa zvolenský vladyka. 

Rozišli sa spokojní. Zhodli sa na tom, ako splniť vôľu kráľovskej milosti i v 

tom, ako môžu aj sami zbohatnúť. 

Nebolo to len tak. Stavba hradu si vyžadovala majstrov, čo sa vo svojom 

remesle vyznajú.  

Položiť základy hradu, zachytiť sa na skale a dvíhať dohora múry, aby boli 

pevné a spĺňali aj iné požiadavky, bola robota len pre poriadnych chlapov, takých, 

čo už aj pri iných hradoch svoj um preukázali.  

Aj ďalších bolo treba, čo v pote tváre skaly do výšav v košoch povynášajú, 

ba i vápno a drevo na lešenia pripravia. A ešte panských drábov, čo krikom a 

bitkou budú do roboty všetkých poháňať. 

Jeho kráľovská milosť Ondrej II. sa veľmi potešil, keď mu hontiansky a 

zvolenský vladyka so synmi a bratmi oznámili, že v kraji, na ktorom mu veľmi 

záleží, sa na mohutnom brale stavia hrad. Ani sa nemohol dočkať chvíle, keď ho 

mohol uvidieť. 

Naokolo kriku. Jedni chceli vodu a vápno, iní skaly, ďalší drevené podpery. 

Múry na okraji brala rástli. 

Kráľa museli vyniesť až hore, na vrchol brala. 

S dojatím pozeral na okolité husté hory i na rieku, čo sa kľukatila dole pod 

bralom. Jej mútne vody sa penili a zlovestne hučali. 

Pri rieke bol ruch. Údery sekier, vrava chlapov i erdžanie koní, čo ťahali 

zoťaté stromy na malú čistinu. Tam sa ich už chopili iní. Konáre odtínali, kôru 

lúpili, brvná skracovali a širokými sekerami zakresávali ich konce, aby jedno s 

druhým do seba zapadlo. Pripravovali zrub, čo bude stáť na múroch, dvíhajúcich 

sa na vrchole brala. 

Aj tam sa motali drábi s korbáčmi, začiahli každého, kto sa im nepozdával 

pri práci. 

Kráľ bol veľmi spokojný. 
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Do zimy bola dokončená veža a pri nej brána s priepasťou, aby sa nikto ne-

mohol len tak dostať dnu. 

Hrad Orava sa páčil všetkým. Pocestní sa naň nevedeli vynadívať. Zelené 

husté hory, medzi nimi belavé kamenné bralo a na ňom nedobytné múry. 

Zdalo sa, že je všetko ako má byť. 

Ľudí v kraji pribúdalo, kupci tiež spokojnejšie merali cestu tadiaľ a 

peniažky sa do mešcov i kráľovskej pokladne kotúľali. 

Veď práve aj kvôli peniazom sa hrad staval a kvôli nim sa vladykovia s 

bratmi i synmi začali navzájom hašteriť a upodozrievať, komu sa ich viac sype do 

mešcov. 

Neverili si. Zloba a hnev naplnila ich duše, ba možno ešte aj závisť. 

Kupci sa začali sťažovali, že ich nemá kto chrániť, ba i ľudia, čo do kraja 

prišli, aby tu našli nový domov, sa strachovali o svoje životy. 

Do toho prišli nešťastné roky 1241 a 1242. Tatárske hordy plienili krajinu. 

Hrad Orava vtedy celkom upadol. 

Sťažností pribúdalo, ba tie si našli cestu aj na dvor kráľovskej milosti Belu 

IV., syna Ondreja II. Ukázalo sa, že aj v iných krajoch, ktoré jeho otec v dobrej 

vôli dal do vlastníctva vladykov, zahoreli nepokoje. 

Musel rozhodnúť ako ďalej. 

„Hrad Orava nech sa vráti do našich rúk. Nemožno sa v závažných veciach 

spoľahnúť na iných, čo len na seba myslia. Odoberám Oravu Petrovi a jeho 

bratom i Detrikovi a jeho synom a ako náhradu im za to dávam v Turci a Liptove 

ležiace dediny a mestečká.“ 

Ako rozhodol, aj sa stalo. 

„Naše záujmy v tom kraji bude hájiť Michal, župan Zvolenskej veľkosto-

lice. On nech sa postará o to, aby sa tam ľudia usadili, dediny zakladali. 

Veľmi sa naň spoliehame. Bude pánom hradu i kraja, lebo nám sa tam 

podarí prísť len zriedkakedy. Postará sa, aby bolo dodržané právo a vybraté aj 

dane a poplatky. Na ňom bude aj iná závažná povinnosť. Musí sa postarať o 

ochranu hraníc našej krajiny proti ľuďom, ktorí nám neprajú a bude dozerať nad 

obchodom a vyberaním cla. Taká je naša vôľa.“ 

Roky sa nenávratne míňali a na hrade Orava sa striedali kasteláni. V roku  

1307 tu prišiel s celým sprievodom hlavný notár Zvolenskej stolice magister 

Ondrej z Palúdzky a po ňom zvolenský župan magister Dvonč. 

 Kupci mohli v tých časoch bezpečnejšie putovať krajom. Bdel nad nimi 

pyšný hrad. 

Jedni sa náhlili z Liptova cez Sielnickú dolinu na Oravu popri pribišskom 

potoku k hradu a odtiaľ na sever. Iní išli za svojimi obchodmi cez Lúčky. 

Ďalšia cesta viedla z Turca cez Liptov údolím Komjatnej, potom popri rieke 
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Orava na sever k colnému úradu v Tvrdošíne a ďalej do poľskej zeme. 

Keď sa zdalo, že je všetko ako má byť, zavládli ťažké časy. 

Smrťou kráľa Ondreja III. v roku 1301 vymrel rod Arpádovcov. Rozhoreli 

sa nezmieriteľné boje a nepokoje. Odvšadiaľ sa pýtali: „Kto nastúpi na trón v 

Uhorsku? Karol Róbert, či Václav II.“  

Ako sa mali zachovať bohatí muži v krajine, koho mali podporiť? 

Ani magistrovi Dvončovi, vlastníkovi obrovských majetkov na území Tren-

čianskej, Hontianskej, Novohradskej i Zvolenskej stolice, s hradom a krajom 

Orava, nebolo ľahko. Spočiatku sa správal ako jeho predkovia. Strýko, dedičný 

župan Demeter nestál na strane ctihodného Karola Róberta a nepozdávalo sa to 

ani magistrovi Dvončovi. Dlho váhal. Nakoniec zvíťazil zdravý rozum. 

Prospešnejšie bolo pridať sa na stranu kráľovskej milosti Karola Róberta. 

Opustil Matúša Čáka, ba vojensky sa podieľal pri obliehaní jeho komárňanskej 

pevnosti. Stal sa kráľovým najvernejším prívržencom a v rokoch 1315 až 1330 aj 

županom Oravy. 

Zlé časy si vyžadovali ľudí, ktorí rozumeli vojenskému umeniu, ba boli 

odhodlaní za kráľa preliať aj vlastnú krv. 

Kde ich vziať. Doma sa veľmi nedalo vyberať. Nazrieť bolo treba za 

hranice, tam nájsť skúsených rytierov. 

Zo susednej poľskej zeme sa ponúkol do služieb vojvoda Stibor zo Stiboríc. 

Vedel, čo treba robiť, aby splnil, čo sa od neho žiadalo, hlavne ako prísť k 

veľkému bohatstvu. Najskôr si privlastnil len hrad Beckov, potom celé Považie, 

ba stal sa i sedmohradským vojvodom. 

Bol vojakom i diplomatom. Nič dôležité sa bez neho nezaobišlo. Za služby 

pre Jeho kráľovskú milosť Žigmunda sa stal pánom Oravy, Považskej Bystrice, 

Košece, Trenčína, Uhrovca, Beckova, Čachtíc, Vrbového, Dobrého kameňa, 

Chtelnice, Bráneckého hradu, Senice, Skalice, Šaštína, Plaveckého hradu, Kor-

látova, Ostrého kameňa, Manigu, Závor, Borov, Modry, Levíc a Holiča. 

Oravu vlastnil aj so svojím synom od roku 1398, no keď zomrel a z 

pozemského bytia sa vytratil aj jeho syn, správy majetkov sa v roku 1434 chcela 

ujať dcéra Katarína. Lenže aj iní prejavili o veľké majetky záujem. Kráľ mal tiež 

svoje predstavy o obrovskom majetku, hlavne o hradoch. Rozhodol po svojom. 

No aj kráľ má srdce. Osvietenej pani Kataríne ponechal aspoň Oravu. 

Odvtedy opäť nastali nepokojné časy. 

Koľkí muži sa nevedeli zmieriť s tým, že žena spravovala veľký majetok. 

Pridal sa k nim aj pán Sklabine a župan Turčianskej stolice Mikuláš Balický. 

Často zašiel k hradu Orava, i keď ho tam nečakala nijaká povinnosť. Upieral tú-

žobný pohľad na mohutnú nedobytnú stavbu. Celý kraj sa mu veľmi zvidel. 

Potom kadiaľ išiel, z hradnej panej si robil posmešky, ohováral ju. 
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Keby zostalo len pritom. Celé dni chodil hore-dole po sklabinských 

hradných komnatách, čosi si popod nos hundral, občas rozhodil rukami.  

Tak bývalo aj inokedy, keď si s niečím nevedel rady, alebo sa mu niekto 

nepodriadil, ako by si želal. Nevrlý bol ku všetkým naokolo. 

„Niečo treba vymyslieť. Tá žena musí odtiaľ preč,“ rozkázal svojmu kaste-

lánovi, keď ho iné nenapadlo. 

Kastelán chvíľu nechápavo pozeral na svojho pána. 

„Tam na Orave,“ vyjavil Mikuláš Balický a ukázal prstom kdesi ďaleko, do 

tých miest, kde stál hrad Orava. 

„Postarám sa vaša osvietenosť,“ pritakal kastelán. 

Veľa dní aj on dumal, čo by mal urobiť, aby splnil pánovo prianie. 

„Vyhnať,“ hundral si kastelán. „Ľahko sa povie, lenže vykonať...,“ krútil 

hlavou. 

- Drábov tam pošlem, aby vyvolávali nepokoj, potom sa uvidí, - rozhodol 

sa. 

Nezostalo len pritom. 

Hore Oravou sa hnali drábi pána Sklabine a župana Turčianskej stolice, na 

kupcov striehli. Bili ich a ešte aj okradli. Nahovorili im, že to hradná pani Ka-

tarína ich poslala. 

„Čo zmohla sama žena, ako sa brániť, keď sa nemala o koho oprieť, 

posťažovať sa i požalovať. V krajine bolo aj tak dosť iných nepokojov. 

„Keď si neviete poriadky urobiť, musel som prísť ja,“ vykrikoval pod 

hradom Orava pán Sklabine a župan Turčianskej stolice Mikuláš Balický. Žiadal, 

aby ho pustili dnu. 

Dalo sa mu odporovať? Mohla sama žena odmietnuť jeho želaniu, hoci sa 

dlho vzpierala? 

Do hradu vošiel ľahko, von sa mu už nechcelo, ba zostal v ňom natrvalo, či 

sa to osvietenej pani Kataríne páčilo, alebo nie. 

Málilo sa mu. K hradu sa mu žiadalo privlastniť si ešte veľkostatok. Mohol 

mu v tom niekto zabrániť? Vari žena?  

„Ha, ha háááá,“ odpovedal zakaždým, keď mu odkázali, ako sa dcéra po 

bývalom slávnom vojvodcovi a majiteľovi mnohých hradov Stiborovi zo Stiboríc 

hnevá.  

„Nie, nevzdám sa len tak ľahko,“ rozhodla sa. Napísala list palatínovi  

Lavrincovi Hedervárimu. Posťažovala sa na nespratného pána Sklabinského hradu 

Mikuláša Balického a hneď naň podala aj žalobu. 

Za iných čias by sa záležitosť riešila, no vtedy husiti šarapatili v krajine. 

Jedna výprava išla za druhou. Bolo treba sa vzoprieť, cesty zarúbať, zabrániť 

plieneniu a páleniu. Aj tak susedný Ružomberok vypálili, ba Turčiansky sv. 
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Martin vyplienili.  

Na Oravu sa husiti neodvážili. Zabránil im v tom Mikuláš Balický so 

svojimi vojakmi. Veľa vtedy pre tento kraj vykonal.  

Od tých čias ho aj iní, ba i palatín uznal za pána hradu Orava.  

Tak sa neslávne skončil osud rodiny kedysi nepremožiteľného a najbo-

hatšieho človeka v krajine Stibora zo Stiboríc, aj jeho dcéry. 

Lenže ani Mikuláš Balický nepreukázal dlhú vernosť kráľovi. Keď sa nad 

všetkým zamyslel, uznal, že lepšie bude stať sa kapitánom vo vojsku Jána Jiskru, 

ako prísť o majetky i honor a ktovie či by sa aj do cudzích krajín nemusel pobrať, 

aby si holý život zaratoval. 

„Ponúkam slávu i bohatstvo, no žiadam poslušnosť. Tú si aj vynútim, ak 

tvoje myšlienky a činy sa budú uberať inými smermi,“ vyjavil Jiskra v liste Mi-

kulášovi Balickému. 

Takej ponuke sa nedalo odolať. Odmietnuť ju, v tom čase znamenalo zničiť 

sa. 

Mikuláš Balický sa pridal k iným rytierom, čo podpísali dohodu na podporu 

Vladislava Pohrobka v boji o korunu. I bratia Peter a Mikuláš Komorovský boli 

medzi nimi a tiež patrili k tým, čo si robili nároky na hrad Orava. 

Akoby už nebolo dosť zla aj dovtedy. Boj o majetky bol vždy nevraživý a 

bezohľadný.  Mikulášovi Balickému nepomohlo ani odprisahanie vernosti Jánovi 

Jiskrovi. Asi mu viac posľuboval Peter Komorovský. On sa stal pánom Oravy. 

Či si veľkomožný pán Mikuláš Balický vtedy spomenul, ako sa správal k 

iným i k osvietenej pani Kataríne, dcére nebohého Stibora zo Stiboríc?  

Peter Komorovský vedel od počiatku, čo treba urobiť, aby si hrad Orava aj s 

priľahlým majetkom prisvojil. Najskôr sa v roku 1444 na Oravu priplichtil ako 

podžupan. Zapáčilo sa mu. Potom už stačilo trochu intríg, posľubovať čo-to 

Jánovi Jiskrovi a Orava bola jeho. 

Ktorési sľuby Peter Komorovský aj dodržal. Pustil sa do rozširovania hradu. 

Dal pristavať nové budovy v strednom hrade i rozšíriť opevnenia. Drevené ohrady 

v dolnom hrade nahrádzali kamennými. Aj vtedy dobre vedel, čo robí. Chcel sa 

tam usadiť nadlho. Blízko poľskej zeme a ďaleko od kráľov a ďalších krajinských 

hodnostárov. 

S novými múrmi rástlo aj sebavedomie Petra Komorovského. Potrpel si na 

spôsoboch a okázalom spôsobe života.  

Málilo sa mu bohatstvo, ktoré získal v krátkom čase? 

Rozhodol sa dať na lúpežné chodníky, kupcov i iných bohatých ľudí pre-

padať. 

Či to mohlo zostať bez odozvy? Dobré správy sa šíria rýchlo, no tie zlé ešte 

rýchlejšie. Veľa sa o ňom začalo hovoriť až na sneme v Pešti.  
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„Závidia mi. Nech sa aj iní snažia ako ja,“ vykrikoval v hneve. 

Pravda však vychádzala najavo. Dokazateľne sa uchyľoval k lúpežiam, aby 

si pokladnice dopĺňal. 

Dvadsiatehoštvrtého júla roku 1449 ho snem vyhlásil za lúpežného rytiera. 

Podľa toho sa malo s ním aj naložiť. 

„Veď nech sa len niekto opováži proti mne vystúpiť, postarám sa, aby to 

oľutoval,“ vyhrážal sa, keď sa k nemu dostala správa o rozhodnutí snemu. 

Zdá sa, že si zo zlých správ prichádzajúcich z Pešte nerobil veľké starosti. 

Nažíval si v pevnom hrade, proti ktorému sa málokto odvážil zaútočiť. 

Nepoľavil ani vo svojom výbojnom konaní. Sťažnosti sa kopili, do 

kráľovskej pokladnice sa sypalo menej zlatiakov a to už nebolo len tak. 

Plamenné reči proti Petrovi Komorovskému odzneli aj na zasadaní snemu v 

Bratislave. 

„Zhabanie majetku a pozbavenie občianskych práv,“ zaznelo pri čítaní 

uznesenia. 

Iní by sa po takom rozhodnutí roztriasli na celom tele. Trest býval jasný. 

Smrť. 

Či sa rozhodnutiami snemu na Orave niečo zmenilo? 

Vody riek Orava i Váh si tiekli svojimi cestami a konanie Petra Komo-

rovského sa aj potom uberalo po svojom.  

„Nech len prídu, okúsia silu mojich v bojoch zocelených vojakov,“ opäť sa 

vyhrážal. Určite sa nespoliehal len na vojakov a pevné hrady. Skúsení vojaci si 

dokázali aj s tým poradiť, keď bolo treba.  

Skôr nezhody so susedmi z poľskej zeme mohli spôsobiť aj kráľovi 

problémy, ešte k tomu v čase, keď ich bolo treba najmenej.  

Peter Komorovský to dobre vedel. 

„Čo urobí nový kráľ, ako sa zachová,“ pýtali sa mnohí veľmoži v krajine, 

ktorí mysleli viac na dobro svojej vlasti ako Peter Komorovský. 

Jeho kráľovská milosť Matej, korunovaný v roku 1458 sa rozhodol urobiť 

poriadok. Mohol kraľovať, keď si mnohí páni robili, čo sa im zapáčilo? Akoby 

boli kráľmi v tom svojom kráľovstve. 

Skúšal po dobrom i zlom. 

Ani jedno nemalo patričného účinku. Neviedlo k tomu, čo si zaumienil. 

Málokto sa ľahko vzdával svojho postavenia.  Ani Peter Komorovský nebol 

z tých, čo by tak dobrovoľne urobil. 

Trvalo niekoľko rokov, kým sa Jeho kráľovskej milosti podarilo pokročiť v 

jednaniach aspoň o krok. Aj to len  pričinením ostrihomského arcibiskupa Dio-

nýza Séčiho a palatína uhorskej krajiny Michala Orsága. 

S Petrom Komorovským nebolo jednoduché vyjednávať. Bol stále útoč-



 

 

24 

nejší. 

„Keby sa nebáli, už dávno by poslali do týchto končín vojakov,“ uisťoval sa. 

 Akási dohoda sa v zložitých rokovaniach začala črtať až v deň Michala 

roku 1462 v Šarlove. 

„Koľkokrát sme sa písmom i vyslanými poslami sťažovali na dvore Jeho 

kráľovskej milosti. Poslovia boli vypočutí, to nemôžeme nepriznať, no k náprave 

nedošlo a to je pre nás zlá správa,“ neustále opakoval. 

  „Len sľubmi nás chcelo kráľovské veličenstvo uspokojiť, lenže slová sa 

rozplynuli ako hmla na úsvite a z písma zostali len pokrkvané papiere bez 

akejkoľvek ceny. Kráľovská milosť nám svojimi ľuďmi spôsobila veľa problémov 

a škôd,“ posťažoval sa Peter Komorovský palatínovi i arcibiskupovi. 

Hoci neľahko, obidvaja museli priznať, že v jeho slovách je veľa pravdy. 

Robili, čo mohli, aby prispeli k vyriešeniu zložitej situácie. Petrovi Komo-

rovskému veľa sľúbili, iným smerom cesta podľa nich neviedla. 

V krajine ani zďaleka nevládol pokoj a akékoľvek nezhody by viedli k 

zhoršovaniu situácie v severných stoliciach krajiny. 

„Sľúbili sme mu dvetisícdvadsaťosem zlatých na pokrytie všetkých jeho 

požiadaviek,“ hlásil arcibiskup a palatín kráľovi. 

„Museli sme mu dať aj ďalšie veľké záruky, lebo nám osvietený pán Peter 

Komorovský nedôveroval,“ pridali ešte v správe kráľovi. 

V komnatách hradu Orava sa ešte nikdy neozýval taký smiech ako v tých 

časoch. 

„Chceli sme sa pokonať. Odmietali nás. Majú čo chceli,“ vykrikoval  kadiaľ 

chodil. 

Kráľovi Matejovi nezostalo veľa riešení. Musel prijať dohodu. 

Peter Komorovský vstúpil do jeho služieb a stal sa liptovským a oravským 

županom. Vlastnil hrad Orava, Likava, Starhrad v Liptove i Hrádok so všetkými 

náležitosťami. 

Nastal mier. 

Či bol ozajstný, ukázal čas. 

Vyjasnilo sa, keď si ktorísi cirkevní i svetskí veľmoži pozvali na uhorský 

trón Kazimíra, poľského princa. Pridal sa k nim aj Peter Komorovský. 

Zradil kráľa Mateja, podupal všetky dohody, ktoré s ním podpísal. 

Situácia sa aj v krajine už menila v prospech kráľa Mateja. V roku 1474 

donútil Petra Komorovského opustiť hrady v Liptove. Dočasne sa utiahol na 

Oravu, no ani tu už nebol v bezpečí. 

Chcel vyjednávať.  

Nemal s kým. Nikto ho nepočúval. Nakoniec bol rád, keď mu ponúkli akési 

odstupné. 
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Po 25 rokoch, počas ktorých držal hrad Orava, sa rozhodol odovzdať ho do 

kráľovských rúk za osemtisíc zlatých. 

Odišiel do poľskej zeme, do Živca. 

Oravu čakali veľké zmeny. 
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Na brehu životodarnej rieky 

 

Kupci merali cestu hore Oravou už v pradávnych časoch. Ani hrad vtedy 

ešte nestál, len akýsi hrádok. Závažnú úlohu plnil pohra-ničný colný úrad v 

Tvrdošíne.  

Kedy vznikol nikto nevie. Isté je, že kráľ Ondrej II. v čase, keď robil po-

riadky v severných končinách svojej krajiny, sa postaral aj o kráľovskú colnú sta-

nicu.  

Dôvod bol jasný. Nikto nemohol chodiť s tovarom cez hranicu, aby z toho 

nemala úžitok aj kráľovská pokladnica. 

Colnú stanicu dal kráľ Ondrej II. opevniť, vojakov i úradníkov tam vyslal, 

ba i iných ľudí, čo sa na jej fungovaní podieľali. Zakrátko tam vznikla aj 

samostatná osada. 

Prichádzalo nové trináste storočie. Nastali časy, keď aj do odľahlých  končín 

uhorskej krajiny prichádzali ľudia, aby sa tu natrvalo usadili.  

Uprostred kraja, nazvaného už v dávnych časoch Orava, vyrástol na temeni  

mohutnej skaly hrad. Pod ním sa v tom storočí dediny začali zakladať. Najväčšia 

vznikla na veľkej rovine rozprestierajúcej sa po oboch brehoch rieky Orava. 

Ľudia, čo tam zavítali, vyklčovali les a začali hospodáriť. Muselo sa im 

dariť, keď už v roku 1272 sa v listine kráľa Ladislava IV. spomína ako Veľká Ves. 

„Máme tam hrad i colný úrad v Tvrdošíne od nepamäti, i dedinu čo nesie 

meno Veľká ves, a to sa nám máli,“ zamýšľal sa ten istý kráľ Ladislav. 

„Naši predkovia sa postarali o bezpečnosť kraja i o colné príjmy. Na nás je, 

aby sme tu vniesli život. Nové dediny treba zakladať a postarať sa o všetko, čo k 

nim patrí,“  rozkázal. 

Potešil sa, keď sa naňho obracali ľudia, čo sa chceli v blízkosti hradu  usa-

diť. Aj Chotimír, poddaný toho istého hradu ho poprosil, aby mu jednu časť zeme 

revišnianskej, patriacej hradu Orava vo výmere dvoch popluží, dal do užívania. 

Veď si to aj zaslúžil. Prvorodený syn verne slúžil vo vojsku Jeho milosti a za jeho 

záujmy aj život položil. Bolo to v roku  1272. 

Takej prosbe nemohol nevyhovieť. Patrilo sa primerane odmeniť a 

poďakovať. Listom sa obrátil na svojho verného služobníka Michala, zvolenského 

župana. 

„Poverujem ťa Michal zvolenský župan, môj milý a verný veľmož, aby si 

vydelil tú zem Chotimírovi, pritom nikoho neukráť na spravodlivosti,“ písal mu. 

Kráľova vôľa bola naplnená. Chotimírovi zvolenský župan Michal vyčlenil 

takú časť hradného majetku, aby na nej mohla hospodáriť jeho rodina, ba i dedinu 

Revišné mohli založiť. Meno jej dali podľa tamojšieho potoka. 
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Chotimír bol aj do zboru a spoločnosti bojovej šľachty prijatý. Stal sa 

zemanom.  

V snahe o založenie nových dedín nezaháľal ani kráľ Bela IV.  

Keď sa tam darilo ľuďom, musela z toho mať úžitok aj kráľovská 

pokladnica. V ústrety vyšiel Liptákom a popri nich aj Oravcom, aby v colnom 

úrade od nich vyberali nižšie poplatky od plátna i od soli a olova. 

Od množstva, ktoré uniesol jeden kôň, platili len tri denáre. Zároveň im bolo 

dovolené komukoľvek slobodne predávať vlastné horské kone, okrem Nemecka a 

českých zemí. 

Aj v inom, veľmi dôležitom ich zvýhodnil.  

Ak si priviedli z poľskej alebo inej zeme poddaného, či sedliaka, nemuseli 

za to županovi ani kráľovi robiť žiadne protislužby, ba ani poplatky platiť. 

Hranica s poľskou zemou sa tak otvorila pre všetkých, čo si v tomto kraji chceli 

nájsť nové živobytie.  

Ešte v roku 1265 dala Jeho kráľovská milosť Bela IV. do listiny spísať aj 

povinnosti poddaných. Kráľovské veličenstvo sa malo mať v patričnej úcte a 

postarať sa oň. 

Každých tridsať hospodárstiev bolo počas návštevy kráľa vo Zvolene 

povinných odovzdávať jedného vypaseného vola a jednu trojročnú ošípanú.  

Každé hospodárstvo malo dať ešte dve sliepky a štyri vajcia. Ba ročne do 

dňa sv. Jura zaplatiť dvanásť denárov, teda ročitý poplatok za užívanie pozemku.  

Jeho osvietenosti županovi bolo povinných každých štyridsať hospodárstiev 

odovzdať ročne na deň sv. Martina jednu vykŕmenú ošípanú. Nie chudú, ale 

najkrajšiu v stáde, tak sa zdôrazňovalo v kráľovej listine. 

K tomu odovzdalo každé hospodárstvo jeden chlieb a od každého poplužia 

zeme mieru ovsa, obvyklú v tomto kraji. Každých štyridsať hospodárstiev ešte 

muselo chovať jedného vojenského koňa. 

Ani to ešte nebolo všetko. Poddaní boli povinní robotovať i s povozmi 

prispieť na stavbu kostolov, faru zaopatriť dvoma sluhami, jedným koňom, jednou 

kobylou, šiestimi volmi, dvoma kravami a tridsiatimi kusmi menšieho dobytka. 

Medzi dávky patrilo aj odovzdávanie kuních a veveričích kožušín.  

Každý poddaný musel jeden deň v roku, ktorý župan určil, pracovať na 

hrade, alebo na inom kráľovskom majetku. 

Nebolo toho veru málo. Poddaní sa museli poriadne obracať, s prírodou 

zápasiť, jej nástrahy prekonávať, aby všetko stihli a splnili, ako sa žiadalo. 

Vrchnosť myslela na všetko. Nenechali nič na náhodu. Veď prečo by tak 

robili. Poddaní museli slúžiť svojej vrchnosti za života, ba i po smrti.  

Ak poddaný zomrel bez dediča, celý jeho majetok prešiel na brata, ale 

najskôr si župan vybral jednu vec, ktorá sa mu najviac páčila. Keď poddaný nemal 
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brata, len dcéru, župan si i vtedy vybral jednu vec, ostatné zostali dcére a vdove. 

Keď zosnulý nemal ani dcéru, vtedy dve tretiny dostal župan a jednu tretinu 

vdova. 

A Jeho osvietenosť župan si vždy vedel vybrať z vecí patriacich tomu 

chudákovi, i keď často nebolo z čoho veľmi vyberať. 

Čím viac ľudí žilo v kraji, väčší úžitok prinášali kráľovi, zemepánovi i 

pánovi farárovi. 

To sa už časy prevalili do nového štrnásteho storočia. Roky išli jeden za 

druhým. 

Kráľa na Orave zastupoval zvolenský župan, vladyka, ba i zlatý rytier 

magister Dvonč, ktorého sme už tiež spomínali. Práve on sa o túto zem veľmi 

zaujímal.  

Ako by mohol rozhodovať, ba kráľovskej milosti radiť, či pomáhať, keď 

nevedel, ako kraj na hranici s poľskou zemou vyzerá. 

Zavítal tam v čase, keď leto vrcholilo. Bolo to v roku  1314. Sprevádzali ho 

päťdesiati zbrojnoši.  

Bál sa. Bodaj by nie. Veľa sa dopočul o temných horách a ešte temnejšom 

zmýšľaní ľudí, čo sa tam pohybovali hore-dole a čakali, koho by ožobračili, 

nebodaj i o život pripravili. 

„Ani by som neveril rečiam, že sa v tomto kraji nedá žiť. Vraj tu iba zima a 

vietor vládnu a ešte ľudská zloba,“ prehovoril, keď sa rozhliadal po okolí. Slnko 

pripekalo, utiahli sa do tieňa pod konáre ozrutných smrekov. 

Magister Dvonč sa nadchýnal. Každú chvíľu ho niečo milo prekvapilo. 

Hory plné zveri, kuše sa chytal, už, už by vystrelil ostrý šíp. 

Zas cválali do iných končín, aby si aj tie miesta obzreli. 

Vo Veľkej Vsi sa zdržali dlhšie. Odtiaľ zašli k zemanom do Revišného. 

Chceli počuť, čo treba vykonať, aby aj v tomto kraji bolo viac života, podobne 

ako je tomu v susednom Liptove. 

„Ľudí sem treba priviesť a nechať ich, aby sa pri hospodárení najskôr zmoh-

li, potom aj vrchnosti sa dosť ujde,“ radil potomok osvieteného pána Chotimíra. 

„Aké jednoduché,“ vyjavil magister Dvonč. „Tak prečo...“ nedokončil. 

Zdalo sa, že tuho rozmýšľa. „Daromne sa budeme pozerať dozadu. Nič s tým už 

nenapravíme, treba konať,“ akoby magister Dvonč presviedčal sám seba. 

Ostatní prikyvovali. Len potomok Chotimíra cítil, že musí niečo povedať. 

„Vaša osvietenosť, je tu vari zimšie ako u susedov, no k pokoju neprispieva 

blízkosť hranice. Nikdy nevedno, kto cez ňu prejde a čo urobí,“ vyjavil opatrne. 

Nastalo ticho. 

Všetci pozerali na magistra Dvonča. Čakali, čo povie. 

„Nuž vážna vec to je. Na jednej strane sa žiada priviesť sem ľudí, na druhej 
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postarať sa o ich pokojný život,“ prehovoril v zamyslení. 

„Že treba ľudí, aj inde sa také dozvedáme,“ priznal. 

„Mali by sme ešte nazrieť bližšie k hranici, colnú stanicu popritom skon-

trolovať. Len tak budeme môcť kráľovskej milosti referovať o tom, čo sme videli 

a čo by sa žiadalo vykonať,“ začal o inom magister Dvonč.  

Na druhý deň už smeroval celý jeho sprievod hore Oravou. 

Kraj prekrásny, no dosť pustý. Občas stretli skupinky ľudí. V blízkosti 

hranice bolo živšie. Kupci prichádzali k colnej stanici v Tvrdošíne. Iní sa už poná-

hľali ďalej za svojimi obchodmi. 

Už zďaleka bolo vidno hradby z mohutných brvien. Chránili colnú stanicu i 

ľudí, čo si tam plnili povinnosti. Pri vrátach ich vítali kráľovi úradníci a vojaci. Aj 

tu sa magister Dvonč zaujímal o situáciu. 

„Ľudí je treba, čo by okolité hory osídlili, poveriť ich strážnou povinnosťou,  

samozrejme pri určitých právach,“ prezradil svoje predstavy Imrich Šuja, hlavný 

kráľovský úradník colnej stanice. 

Magister Dvonč sa zamračil. - Všade počúvam to isté. Treba ľudí, - hromžil 

v duchu. Aj by bol úradníka zahriakol, že nevie o inom rozprávať.  

Namiesto toho prikyvoval hlavou. - Bez nových osadníkov kraj určite neo-

živia. Musia prísť a postarať sa aj o potomstvo, - domýšľal. 

„Sú tu rozľahlé kráľovské majetky, ak by kráľovská milosť rozhodla z nich 

komusi darovať, určite by tu zavítal,“ opäť prehovoril Imrich Šuja. 

- Darovať, darovať, či to len tak, pre nič za nič. Na to treba zásluhy, - 

pomyslel si magister Dvonč. Ani teraz nič nepovedal. Všetko musí premyslieť v 

pokoji, ba i poradiť sa s kýmsi. 

Veľká rozprava sa rozmohla pri čašiach medoviny a voňavej pripečenej 

divočiny. Jazyky sa všetkým rozviazali. 

Magister Dvonč sa vracal spokojný. Vedel, čo bude referovať kráľovskému 

majestátu. Že treba ľudí a zas ľudí, aby z kraja, ktorý odpradávna nesie meno 

Orava, bol úžitok do kráľovskej pokladnice a v krajine bolo bezpečnejšie.                

Kráľ tiež nezaháľal, ešte v ten rok sa rozhodol konať. Požiadal radcov, aby 

mu referovali o ľuďoch, čo preukázali Jeho kráľovskej milosti veľké služby.  Len-

že nablízku takých nebolo, len v susednom Liptove o nich vedeli. 

Keď už mal jasnejšie v hlave rozhodol. 

„Fabiánovi, Markovi, Ipolitovi a Mikulášovi, synom Demetera Pavloviča z 

Liptova za neúnavné a verné služby preukazované od mladosti, darujem pustý les 

nad zemou Kubín, na úpätí vrchu, zvaného Choč.“ 

V roku 1316 vymenil magister Dvonč aj dedinku Istebné v dištrikte Orava 

za majetok Belezk v Liptove. Do Istebného prišli tri rodiny. 

V roku 1323 ten istý magister Dvonč opäť rozhodol. „Za verné a všeobecne 
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známe, ba chýrne služby preukazované aj v najťažších časoch a s najväčšou 

oddanosťou darujem aj svojmu milému a oddanému sluhovi Michalovi 

Ladislavovičovi kus neobývaného lesa, ktorý sa rozprestiera medzi Oravou a 

Dubovou a nesie meno Jasenová.“ 

Ani potom nenastal v jeho duši pokoj. Málilo sa mu, čo dovtedy vykonal? 

O meste rozmýšľal, založiť ho v týchto končinách.  

Trápilo ho, že ešte musí veľa času preletieť ponad tamojšie hory, aby nastal 

ten čas. 

- V Liptove, čo najbližšie k Orave, - napadlo magistra Dvonča. 

Potešil sa svojej myšlienke a hneď aj konal. S Mikulášom, Petrom a Fili-

pom, synmi Jurkeho, Michalom a Adriánom, synmi Gurkeho vymenil dedinu Re-

vúca v Liptove za majetok Vyšný Kubín. Roku 1318 udelil Ružomberku mestské 

výsady. 

Kraj ožíval, ľudí pribúdalo aj meno magistra Dvonča sa dlho spomínalo 

medzi obyvateľmi Oravy, ba často sa mu prisudzovalo aj také, čo nikdy nevy-

konal. Iné bolo dôležité. Kraj sa začal vzmáhať. 

Vymenili sa aj králi, na trón zasadol Ľudovít I. Aj on chcel mať služobníkov, 

čo budú pri ňom verne stáť. Zaujímal sa o kraje vo svojom kráľovstve, v ktorých 

sú veľké územia neobývané a ani neobhospodarované. 

Pozval si magistra Leopolda, kremnického grófa a oravského kastelána a 

chvíľu vyzvedal. 

Keď sa dozvedel, čo chcel nariadil: „Máme tam v dŕžave pusté lesy a koľko 

verných služobníkov a nič. Tie lesy rozdelíte podľa zásluh.“  

Držal v ruke akýsi papier.  

„Tu Mikuláš Luciška žiada o pridelenie lesa pod vrchom Valach medzi 

osadami Bziny a Bysterec,“ začal, pritom pozrel do Leopoldových očí. 

„Vaša jasnosť, sám som vás chcel o také požiadať,“ vyjavil gróf Leopold. 

„Vy najlepšie viete o zásluhách toho verného človeka. S vami sa zúčastnil 

výpravy do Itálie,“ pokyvoval hlavou kráľ. 

„Patrí sa nám dať tieto záležitosti do poriadku,“ ešte dokončil kráľ Ľudovít 

I. 

„Majúc ohľad na vernosť nášho poslušného služobníka Mikuláša Lucišku, 

ktorú prejavil počas vojenskej služby a iných vojenských výprav do Itálie večitým 

právom mu prideľujem les pod vrchom Valach, medzi osadami Bziny a Bysterec.“ 

O sedem rokov neskôr kráľ daroval Ladislavovi, synovi Mikuláša, a 

Urbanovi synovi Gregora, desať popluží z lesa nazývaného Orava, ležiaceho pri 

potoku Medvedzie. Aj v tých končinách mala vyrásť dedina. 

V listine sa aj o tom písalo, že Jeho kráľovská milosť dáva Jakubovi, synovi 

Gerasa, a Myxeovi, synovi Gregora, zem o rozlohe desať popluží pri Trnovom 
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potoku v dištrikte Orava, aj so všetkými úžitkami. Zároveň ich povýšil do 

zemianskeho stavu, keďže boli ľudového pôvodu. (Týka sa územia potoka Byste-

rec a dediny Malý Bysterec, aj Trnín). 

V tých časoch sa aj vnukovia Chotimíra ozvali. Aj tým sa málilo? Tiesnili sa 

v Revišnom? Hovorilo sa aj o akýchsi nezhodách.  

Veď k tým poľahky mohlo dôjsť, keď sa jednému zazdalo že má menej ako 

druhý. Možno sa im aj iné nepozdávalo. Do zemianskeho stavu by radi aj oni 

postúpili. Také povýšenie prichádzalo s pôdou. A so zemianskym stavom  zas 

funkcie. 

Či bolo tak, alebo onak bol najvyšší čas ešte čosi získať, kým nebudú všetky  

pozemky rozdané. 

Podarilo sa, hoci sa museli ustávať do iných končín. Kráľ Ľudovít im 

daroval šesť popluží zeme pri riečke Hodočín a Javorová. Na oplátku sa zaviazali 

založiť dedinu. Netrvalo dlho a v novej Zemianskej Dedine sa ukázali prvé dom-

ce. 

V tých časoch sa Jeho kráľovská milosť rozhodla aj k iným činom.  V roku 

1355 dal vydeliť zem dvanásť popluží, rozprestierajúcu sa od Vyšného a Dolného 

Štefanova, po pravom brehu rieky Orava, až po samotu Laukovskú. 

V osídľovaní kraja nezaháľal ani zvolenský župan a kastelán hradu Orava 

Rudolf Kratzer. 

V roku 1358 dal vystaviť darovaciu listinu Šalamúnovi Kubínskemu na les, 

ktorý sa rozprestieral medzi pucovským a chlebnickým potokom. Po jeho vykl-

čovaní tam vznikla dedinka Malatiná. 

O jedenásť rokov neskôr kráľ Ľudovít I. nariadil vyrúbať pralesy, ktoré sa 

rozprestierali v južnej časti Oravy v obvode Kubína, Medzihradného a Pucova, 

aby tam priviedli poddaných pre úžitok a pohodlie hradu Orava. Zároveň sa do-

žadoval, aby všetci kolonisti, ktorí sa tam dobrovoľne dostavia, osídlili menova-

né lesy a dvadsaťštyri rokov sa tam slobodne a bezpečne zdržiavali v pokoji pod 

zvláštnou kráľovou ochranou a tiež pod záštitou kastelánov a vicekasatelánov 

hradu Orava.  

„Veľkomožní páni šľachtici a iní vlastníci pozemkov nesmú robiť nijaké 

prekážky tamojším sedliakom,“ nariadil kráľ Ľudovít I. 

V roku 1393 opoľské knieža Ladislav nariadil vyrúbať les ležiaci v chotári 

Leštín medzi obcami Kubín a Medzihradné, po oboch stranách potokov Pucova a 

Kubína. Tiež určil ľudí, alebo sedliakov pre úžitok hradu Orava. Za šoltýsa novej 

osady ustanovil svojho verného Jakuba Michaloviča na spôsob iných šoltýsov. 

Daroval mu dva lány zeme s krčmami, s mlynmi a so všetkými úžitkami, ktoré iní 

šoltýsi požívali v takom majetku. Mal i súdne právo, ako iní šoltýsi. Zlodejstvo, 

lotrovstvo, mordárstvo a iné podobné priestupky patrili do právomoci hradného 
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úradníka. Obyvateľom novej osady bolo nariadené, aby hneď od počiatku a aj v 

ďalších časoch odovzdávali do hradu po koláči, podobne ako to robili iní osadníci. 

S dedinami pribúdali aj fary. Najprv jedna a v roku 1397 už boli štyri, vo 

Veličnej, v Kubíne, Dubovej, Tvrdošíne a v Trstenej. 

V tých časoch kvitol obchod. Soľ sa voľne vozila z Wieličky a Bochne. 

Kvôli nej bola v roku 1354 uzatvorená dohoda medzi Ich milosťami, panovníkmi 

obidvoch susediacich zemí. Podľa nej kupci uhorskí, poľskí, ako aj iných ná-

rodností, mohli poľskú soľ voľne a bez prekážky dovážať do Liptova cez Oravu. 

Tvrdošín i Veľká Ves sa snažili zveľadiť práve z obchodu so soľou, olovom, plát-

nom a inými tovarmi, ktoré predávali po Orave, Liptove a Zvolene. 
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Nový domov v nedohľadných horách 

 

Veľa sa pohovorilo o časoch, keď sa pánmi Oravy stali Korvínovci. Jedna 

kapitola pohnutých dejín hradu i celého kraja sa uzatvorila odchodom Petra 

Komorovského do poľskej zeme a nové poriadky sa zavádzali príchodom Mateja 

Huňadyho.  

Hlavným županom stolice sa stal Tomáš Tarkevy a hradným kastelánom 

Michal Horvát Kiševič. Do hradu zavítala i nová posádka. 

Pohnuté časy, ktoré v kraji dovtedy vládli, priniesli aj veľa ponaučení. Hra-

nicu bolo treba lepšie zabezpečiť. Kde-kto si robil nároky na ten kraj. 

Ale ako zorganizovať strážnu službu? Odkiaľ priviesť vojakov?  

Keby len zopár. Stráženie mnohých chodníčkov i ciest v hustých horách si  

vyžadovalo veľa dobre vyzbrojených chlapov, k tomu v časoch, keď krajinu bolo 

treba chrániť aj proti cudzím armádam, čo sa neustále hotovali zaútočiť.  

Ktosi prišiel s myšlienkou využiť na stráženie severnej hranice pastierov, čo 

sa v tomto kraji už mnoho rokov živili pasením stád. 

„Ha, ha, háááááá,“ chytal sa v smiechu za brucho hlavný stoličný župan To-

máš Tarkevy. 

„Pastieri a strážcovia hranice? Tí, čo hranicu nerešpektujú a chodia si z jed-

nej strany na druhú, akoby jej ani nebolo? Ha, ha, háháhá,“ opäť sa smial hlavný 

župan. 

„Veď aj inde tak urobili a osvedčilo sa im to,“ snažil sa vysvetliť hradný 

kastelán Michal Horvát Kiševič. 

„V tomto kraji už majú valasi práva, ktoré sa s nimi spájajú od nepamäti. 

Ktosi ich rešpektoval, iní nie, podľa toho aká bola situácia a kto bol pánom,“ 

snažil sa bližšie vysvetliť hradný kastelán. 

Kým sa tí dvaja dohadovali a presviedčali, záležitosti sa pohli samé. 

Pred kráľovskú milosť Mateja sa s poníženou prosbou dostavili dvaja valasi  

z Oravy, aby v svojom mene, ale aj v mene ostatných valachov z Kňažej a 

Medzibrodia, patriacich hradu Orava, informovali o svojich dávnych právach 

zaručených privilégiami. Nežiadali nič nové, len toľko, aby ich privilégiá a 

slobody ráčila kráľovská milosť ponechať a potvrdiť. 

„Pri potoku, ktorý sa už v dávnych časoch spomínal pod menom Kenez, 

vznikla valaská dedina Kňažia. Táto podľa výsad daných kráľovskou milosťou 

Matejom Huňadym v pamätnom roku 1474 mala osobité privilégiá ako stará 

valaská obec s valaským právom zaisteným od nepamäti,“ vysvetľoval Matej 

Kazár z Kňažej. Mikuš Hricko z Medzibrodia prikyvoval hlavou. Rovnako bolo aj 

s ich dedinou. 
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Kráľ Matej zostal zaskočený. Prekvapenie trvalo len chvíľku. Na tvári sa 

mu ukázal úsmev. 

- Týchto ľudí nám zoslalo samotné nebo, - pomyslel si. 

Koľko sa so svojimi radcami narozmýšľal ako ochrániť severnú hranicu 

krajiny proti útočníkom. Vtedy mal na mysli snahy kráľa Kazimíra z druhej strany 

hôr. Nedôveroval mu, ba bol presvedčený, že skôr, či neskôr si bude nárokovať na 

jeho majetok. 

Kráľ Matej valachov pozorne vypočul. Čím dlhšie rozprávali o svojom ži-

vote, tým viac v ňom narastalo presvedčenie, že stráženie hranice sa mu podarí 

vyriešiť. Aj kráľovskej pokladnici sa čosi ujde. 

- Netreba vymýšľať nič nové. Potvrdíme im staré výsady a máme čo sme 

potrebovali, - dumal. 

Zvolal radcov a sebavedome im porozprával, čo sa mu podarilo aj bez ich 

pomoci. Nakázal im, aby spísali všetko, čo minulé privilégiá tým ľuďom 

priznávali, aj aké povinnosti sa od nich vyžadovali. 

A tak sa kráľovskí radcovia dozvedeli, že valasi nie sú povinní platiť žiadne 

krajinské dane, nemusia robotovať na hrade Orava, majú svojho spoločne volené-

ho vojvodu, z vlastných výrobkov nemusia platiť clo, ani iné poplatky, majú 

voľné právo pásť ovce v lesoch patriacich hradu Orava. Za uznanie práv však 

musí každý valach, ktorý chová ovce, odovzdať hradu ročne po päť z každých sto 

oviec. Keď nechová ovce platí jeden groš od každého vola. Za oslobodenie od 

zámockých robôt a všeobecnej dane musia strážiť cesty proti zlodejom, lotrom a 

lúpežníkom, vyzbrojení lukom a fundou. Tiež musia sprevádzať zámockých pá-

nov a kráľovských úradníkov a kupcov, keď im to hradný kastelán nariadi. Keď 

treba na príkaz hradného kastelána je mládež povinná prísť so zbrojou do hradu na 

brannú službu. 

Kto sa zdráha nosiť zbraň je trikrát upozornený kastelánom na svoju 

povinnosť. Ak niekoho upozorní štvrtýkrát, musí odovzdať šesť oviec. Ak ani na 

štvrté upozornenie valach neuposlúchne, kráľ mu môže odobrať celý majetok. 

Všetky výsady i povinnosti boli spísané do listiny, ktorú vo štvrtok po 

Kvetnej nedeli toho roku 1474 potvrdil kráľ Matej. 

Všetci boli spokojní. 

Kráľ Matej myslel aj na iné. Na hrade Orava bolo treba čo-to porobiť, aby 

bol kraj bezpečný pre ľudí, čo tam žijú i pre kupcov, čo tadiaľ merajú cestu. 

Hradby i tamojšie paláce si vyžadovali veľa materiálu i robotnej povinnosti. Mu-

seli vyrásť do výšky, ako si to vyžadovala doba. V stredom hrade vystavali nový 

palác. 

Kde sa niečo robí, tam sa aj veľa slov potajme pohovorí. Ktosi vymyslí, iní 

k tomu pridajú, ostatní uveria a už sú z toho závažné udalosti, hoci by na nich 
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nebolo ani slovka pravdy. Lenže vtedy existovali rukolapné dôkazy. Kráľ robil 

všetko preto, aby svojmu nemanželskému synovi Jánovi odovzdal veľké majetky.  

Ba i Oravu a Liptov povýšil na kniežatstvá, či vojvodstvá. 

Otec chcel jedno, syn si robil po svojom. Oravu dal v roku 1484 do zálohu 

kastelánovi Michalovi Horvátovi Kiševičovi. O kôpke peňazí, čo získal, sa aj tak 

pravdu nikto nedozvedel. 

Ktorý otec by sa nenahneval, keby mu syn konal poza chrbát. Do funkcie 

hlavného župana vymenoval Imricha Zápoľského, ktorý bol nesmierne bohatý. 

Vlastnil sedemdesiatdva hradov a panstiev. I jeho brat Štefan, kedysi obyčajný 

stotník pri vojsku, po stupienkoch vykráčal až do palatínskej hodnosti a stal sa 

najmocnejším veľmožom v kráľovstve. Od neho záviselo, kto sa stane kráľom, 

keď Jeho milosť Matej naposledy vydýchne.  

Štefan Zápoľský sa veru nenáhlil podporiť kuľhavého, slabého Jána Korví-

na. Podporil Vladislava. 

Nad uhorskou krajinou sa v tých časoch preháňali temné mraky. Nastali zlé 

roky. Turci vtrhli do krajiny. V najhroznejšej bitke pri Moháči zahynul aj kráľ. 

Vyvstala závažná otázka. Kto bude novým kráľom? Ferdinand Habsburský, 

dvadsaťštyri ročný chudorľavý mladík či Ján Zápoľský, ktorý v roku 1514 ukrut-

ným spôsobom v krvi topil povstanie uhorských sedliakov vedené Jurajom Dó-

žom. 

Ani jeden, ani druhý nechcel ustúpiť. Krajina sa ocitla vo vnútornej vojne. 

Agilnejší bol Ferdinand Habsburský. Jána Zápoľského vyhlásil za 

vlastizradcu a jeho panstvá a hrady rozdával svojim prívržencom. I Oravu už v 

roku 1527 daroval Jánovi a Alexejovi Turzovi, spolu s inými hradmi v Spiši, v 

Liptove a Nitre. Hoci bola Orava ešte určitú dobu v iných rukách, v roku 1556 sa 

tam natrvalo usadil rod Turzovcov.  

Najagilnejší bol František Turzo. Chcel byť cirkevným hodnostárom, aj  

vzdelanie si nadobudol, ba stal sa nitrianskym biskupom. Iné ho viac priťahovalo, 

ba nútilo zamýšľať sa. Doľahla naň zodpovednosť za rod, za jeho zachovanie. 

Chodníčky jeho ďalších životných ciest sa začali uberať iným smerom. Bohatý, 

sveta skúsený sa oženil s dcérou bývalého pána Oravy Mikuláša Kostku a začal 

robiť poriadky s majetkami, ktoré rod získal. Nasťahoval sa do hradu.  

Najskôr sa len bez slov so všetkým zoznamoval, rozhliadal sa okolo seba. 

Nervózne nazeral  ponad hradné múry, do diaľok mu oči zablúdili. 

- Kde začať, čo skôr treba vykonať, - zamýšľal sa.     

Všetko súrilo. Hrad bolo treba reparovať, ba prestavať. 

„Ako sa dalo takto žiť,“ rozkričal sa na hradného kastelána. 

Ten nechápavo pozeral. Nevedel, čo osvietený pán od neho chce. 

„Vody niet,“ nahnevane hradný pán. 
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Kastelán by mu bol odpovedal.  - Veď nanosili vodu i napršalo do sudov. 

Vody je dosť. - 

Radšej slovka nepreriekol. Vrchnosti nebolo treba protirečiť. Čokoľvek by 

povedal, mohlo sa mu vypomstiť. Poznal všelijaké situácie. Aj keby mal pravdu, 

mohol zle obísť. 

„Ako by ste tu prežili, keby sa komusi zachcelo poprechádzať tunajšími 

nádvoriami a komnatami?“ František Turzo pomaly dvíhal hlas. 

„Tú zhnitinu by ste pili?“ pýtal sa vyjaveného, trochu aj prestrašeného 

hradného kastelána. 

- Aj iní páni tu boli a nevadilo im. Celé stáročia tak bolo. Čo mohli, keď 

rieka tečie popod hrad a pramene sú ďaleko, - mohol mu odpovedať.  

Neodvážil sa.  

„Studňu treba kopať. Voda je najpotrebnejšia, ináč v týchto časoch všetci 

zhynieme smädom, keď niekto obľahne hrad,“ rozprával si, akoby sám pre seba. 

“Hneď zajtra začnú chlapi do skaly zatínať. Studňu vydlabú až po rieku,“ 

prikázal. 

„Keď tam aj všetci skapú, vodu musia nájsť,“ zduplikoval. 

Pomaly odchádzal so svojimi myšlienkami. Rojili sa mu hlavou jedna cez 

druhú. Hrad sa mu vôbec nepozdával. Nedalo sa v ňom žiť a už vôbec nie brániť 

sa proti cudzím vojakom. 

- Ešte šťastie, že sa ktosi o to nepokúsil, - opäť sa vracal k tej istej my-

šlienke. 

Zastal. Obzeral si múry. 

Zvážnel. 

- Peniaze prídu z obchodov. Aj majstri sa nájdu, čo vedia ako hradby i palá-

ce stavať. Hen z talianskej zeme privedieme tých najlepších, - zastrájal sa. 

- Zdá sa, že bude horšie s ľuďmi, čo budú práce vykonávať, - vzdychol si. 

- Nedá sa všetko naraz, - nakoniec sa upokojil. 

Skutočný pokoj v jeho duši nenastal, kým nevidel výsledky svojich snažení. 

Nestačilo mu jedno panstvo. Chcel aj lietavské i hričovské a ba i bytčianske pan-

stvo. Aj v nich bolo treba veľa vykonať. 

- Treba dediny i majere zakladať. Miesta je tu dosť. Hory musia ustúpiť. - 

Koľkokrát sa mu takéto myšlienky preháňali hlavou a nie bez príčiny. Potreboval 

ľudí na roboty. 

Aj na peniažky myslel i na naturálie, čo budú musieť dediny odovzdávať, i 

keď ich načas oslobodí od povinností, aspoň dovtedy, kým sa zmôžu. 

Úradníkov vyslal do odľahlých hustých lesov, aby určili miesta, v ktorých   

treba založiť prosperujúce dediny. Aj mená skúsených ľudí z existujúcich dedín 

mu mali nahlásiť, aby im vydal listiny na založenie nových dedín. 
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Sekery sa zatínali do mohutných stromov, ktoré s prašťaním padali na zem. 

Dym z horiacich konárov sa dvíhal do nebies. Oznamoval, že i do najodľahlejších 

končín kraja prichádzajú ľudia, aby tu našli nový domov. 

Ťažký, ale ich. Plný driny a nekonečných robôt, no predsa len aj akýchsi 

istôt.  

Zakladali sa rody. Pevné, čo prežili vo svojich potomkoch do dnešných čias 

i slabšie, ktorým nebolo súdené dlhšie trvanie. Nepokojné rozbúrené časy, hlavne 

ľudská zloba robili svoje. 

Na jednom konci Zázrivú zakladali. Na inom mnohé ďalšie. 

Veľa sa v tých časoch v Oravskej stolici vykonalo, no dosť ešte čakalo na 

dedičov.  

Osvietený František Turzo si veľmi zakladal na synovi Jurajovi. Nebolo mu 

však dožičené, aby sa dožil jeho dospelosti. Sedemročného ho nechal napospas 

ťažkým časom i nežičlivým ľuďom. Na smrteľnej posteli na Oravskom hrade mu 

nakazoval, ako má konať, aby zachoval rod, i jeho majetky, ba i o inom mu po-

rozprával, no pomôcť mu už nemohol. 

Jurajovi Turzovi akoby sa mladosť vytratila. Hry prestali, prichádzali vážne 

chvíle, ktoré mu život do cesty staval. I matka umrela, keď to najmenej čakal. 

Nemal mu kto poradiť pri správe veľkých majetkov. 

Dokázal, na čo si iní netrúfli. Nelamentoval, neprosil, ba zažiadalo sa mu 

vlasť ratovať pred nenásytnými nepriateľmi. Do služieb Jeho cisárskej milosti sa 

dal. Na bojiskách s Turkami trávil dlhé mesiace i roky. Aj proti iným, čo zatúžili 

po cisárskom, či kráľovskom tróne sa postavil. I iní zatúžili po moci. Aj tým sa 

bolo treba postaviť zoči-voči. Verne slúžil habsburskému rodu, keď v krajine 

začal rebéliu Štefan Bočkaj. 

V tých nepokojných časoch Juraj Turzo často zavítal na Oravu. Stalo sa tak 

aj na začiatku roka 1604. Bolo to tretieho januára. Dobre si pamätal. V nasledujúci 

deň zomrel muž Alžbety Bátoriovej František Nádašdy. Zvesť mu oznámili rý-

chlym kuriérom.  

Na Orave Jurajovi Turzovi veľmi záležalo, i keď si dlho nevedel nájsť cestu 

k tamojšiemu hradu. Kedykoľvek doň zavítal, myšlienky sa mu vracali k otcovi 

Františkovi Turzovi, k jeho snahám o získanie hradu od Jeho milosti Ferdinanda i 

k jeho prebudovaniu talianskymi majstrami a k povzneseniu celého panstva.  

Tak urobil aj s Lietavským hradom, so svojim rodiskom. Samozrejme, mala 

na tom podiel aj matka Katarína Zrínska. Určite by otec nedosiahol toho, keby aj 

ona nepriložila ruky k dielu. Koľkokrát sa sama starala o hospodárstvo, keď bol 

muž na cestách? Veľmi často zostávala celá starosť na ňu. 

História akoby sa opakovala. Aj on so svojou ženou Alžbetou Coborovou sa  

starali o panstvá, niekedy sa viac povinností ušlo Alžbete. 
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Podobne ako otec aj on na hrade využíval služby kapitána Jána Abafiho. Dal 

mu za ne do vlastníctva Hornú Lehotu. Tam sa usadil, položil základ významného 

rodu a dal postaviť kaštieľ. Aj jeho syn Ján sa stal kapitánom Oravského hradu, 

brat Mikuláš zas kapitánom Tokajského hradu.  

V pohnutom roku 1604 Juraj Turzo navštívil Oravu ešte niekoľkokrát. 

Vzmáhali ho veľké starosti. Potreboval peniaze i naturálie na zásobovanie 

vojakov na bojiskách proti Turkom. Myslel však aj na budúcnosť. Nielen 

rozširovať obchod s poľskou stranou, chcel pokračovať v otcových šľapajách pri 

kolonizovaní Oravskej stolice. Zakladanie dedín i podporovanie  existujúcich osád 

sa malo prejaviť v budúcnosti. Tak rozmýšľal aj jeho otec, tiež myslel na bu-

dúcnosť rodu, no i vlasti, teraz jeho činy prinášali úžitok. 

Koľko listov sa Juraj Turzo naposielal z bojísk so žiadosťami, aby mu 

poslali to i ono, aby mal čím vojakov zaodieť, nakŕmiť, zaplatiť im za služby. V 

jednom žiadal, aby poslali peniaze na pešiakov, v inom husi a sliepky, ovos i pivo, 

v nasledujúcom žiadal vybrať z každej sesie po štyri florény, potom požadoval 

proviant pre drabantov i vianočnú dávku, aby poslali a tak to išlo dookola. Keby 

sa Alžbeta, jeho žena, nemala na koho obrátiť, asi by bolo všetko ináč. Aj v tomto 

musel otcovi ďakovať za schopnosť myslieť dopredu.  

Snažil sa aj on, nedalo sa mu uprieť. V tom roku 1604 si pozval šoltýsov a 

nakázal im, kde majú zakladať nové dediny, ako majú rozširovať hospodárenie v 

tých, čo už existujú. Pohraničie bolo potrebné zabezpečiť. 

Veľa peňazí a rôzne naturálie potrebovali aj na iné. Za čo by organizovali 

veľkolepé svadby, ktorých mal pri toľkých dcérach a synovi na krku neúrekom, 

ale aj krstiny a v konečnom dôsledku aj pohreby si zaslúžili primerané pohostenie 

vznešených a dôležitých osôb, ktoré sa ustávali prísť. Nebývali to malé hostiny, i 

keď v dušiach panoval smútok. 

Oravu Juraj Turzo v tom roku navštívil aj v lete. Opäť si nechal referovať o 

situácii v zakladaní dedín, ba podpisoval viaceré dôležité dokumenty. Hovoril aj o 

obranných zariadeniach v prípade nepredvídaných okolností. Bol dosť prezieravý, 

aby pochopil a zhodnotil, čo sa v krajine deje. Z jeho pohľadu bola situácia 

nepriaznivá a nič sa nerobilo preto, aby sa zlepšila. Zabudlo sa na diplomatické 

riešenia, hneď rinčali zbrane. 

V jeseni sa na Oravu opäť ustával. Bol presvedčený, že je najvyšší čas 

urobiť rozhodujúce opatrenia na jej obranu. Nepokoj ho vzmáhal, lebo človek si v 

takýchto situáciách nemohol byť istý. Ani v tom, aká bude zima, či bude viac, 

alebo menej snehu, aké budú mrazy a komu čo v hlave skrsne. Niekto môže vy-

užiť aj zimu a sneh, i keď to málokto čo o vojenstve niečo vedel, pripustil. Zima 

sa zvykla využívať na prípravu jarných a letných ťažení. 

Nie veľmi sa mu v tom novembrovom daždivom čase chcelo opustiť Bytču. 
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Chcelo, nechcelo, musel. Daromne by si potom vyčítal, že sa mal ísť presvedčiť 

na vlastné oči. Daromne by ľutoval. 

„Pôjdem. Nech mi prichystajú koč,“ nakázal. 

Uháňal cez Tepličku do Terchovej, Zázrivej a Párnice, odtiaľ do stoličného 

sídla Veličnej. Tú cestu mal rád, hlavne v lete, keď bolo teplo a všetko naokolo 

hýrilo farbami. Na Orave bol rýchlejšie, ako by sa inokade umáral. Nazeral von 

okienkom. Od Žiliny sa postupne vrchy k sebe primkýnali, tiesnili sa. Možno aj 

pre iné mal rád tú cestu. Ľudia tu mali k sebe akosi bližšie. Príroda ich k tomu 

viedla. Nemaznala sa s nikým, nič nikomu nedarovala. Vedel to. Tak to cítil, keď 

sa zastavil v terchovskej panskej krčme a s všeličím sa mu popriznávali. 

Úprimnosť vyžarovala z tamojších ľudí. 

Vo Veličnej sa zdržal len ôsmeho novembra. Zišli sa tam významní páni z 

Oravy na generálnu kongregáciu Oravskej stolice. Juraj Turzo sa im zdôveril so 

svojimi obavami. Najviac s tým, čo mu nedávalo pokojne spávať. Dosť bol 

skúsený, aby v tých nejasných časoch pripravil ľudí na všelijaké situácie, na 

škody, ktoré môže tento kraj utrpieť a na trápenie, ktoré môže ľudí postihnúť.  

Nuž a Jurajovi Turzovi nebolo možné vytknúť, keď sa so stoličnými pánmi 

porozprával aj o tom, na čom mu veľmi záležalo, na upevňovaní jeho viery. Dlhý 

rozhovor mal s Petrom Bajčim, horlivým podporovateľom a šíriteľom protestan-

tizmu v stolici. Daroval mu bibliu. 

Ešte večer pred zotmením trielili dva páry koní zapriahnutých do kočiara 

Juraja Turzu tam, kde bol hlavný cieľ jeho cesty, na Oravský hrad. Išiel v celkom 

dobrej nálade. Ani sa nenazdal a od širockého majera sa ukazovali hradné strechy.  

Pousmial sa. - Ten hrad nedobyjú, keby sa ako snažili, - presviedčal sám 

seba. Ani na chvíľočku o tom nezapochyboval. Dodávalo mu to dosť 

sebavedomia. 

Pred kočiarom išiel kuriér so správou, že sa urodzený pán dostaví ešte v ten 

večer na hrad. V takom čase by určite nešiel ďalej. Po cestách striehlo dosť 

nebezpečenstiev, i keď kočiar so vzácnym človekom chránili skúsení vojaci. 

Nikdy si však nemohol byť istý, vynaliezavosť zbojníkov i inej hávede bola 

veľká. Vždy niečím prekvapili. Na svojich dlhých cestách skúsil všeličo. 

Kone sa zapierali strmou cestou do hradu. Prehrkotali pod prvou, druhou i 

treťou bránou a zastali na nádvorí. 

Ku kočiaru pribehli sluhovia. Pomáhali urodzenému pánovi a hlboko sa mu 

klaňali. 

Ani poriadne z kočiara nevystúpil, už sa mračil. Kde sa pozrel, všadiaľ ne-

poriadok. Naokolo seno, s ktorým sa vietor poihrával a do nosa mu udrel ostrý 

zápach konského trusu, povaľujúceho sa po celom nádvorí. Akoby hrad nemal 

žiadneho pána. Vari vlastným očiam nechcel veriť. Už vtedy by bol kohosi dal 
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zavrieť do temnice a nechať tam o hlade a smäde. 

Kastelán videl, že je zle. Pohľad Juraja Turzu neveštil nič dobré. Dosť 

povozov bolo v ten deň v hrade, nestačili poupratovať. Chcel niečo povedať, 

radšej bol ticho. Musel by sa vyhovárať a to urodzený pán nielenže nemal rád, 

priam nenávidel, keď sa niekto vyhováral. Nemal sa aj tak čím brániť. 

„Na koľko dní sú zásoby potravín v hrade,“ začal zostra Juraj Turzo. Ako by 

mal zlé tušenie.  

„Vaša urodzená osvietenosť,“ začal kastelán opatrne. Pochopil, že je zle. 

Nariadenia boli jasné. Presne bolo určené, na koľko dní dokáže hrad vzdorovať so 

zásobou potravín. 

„Na tri,“ musel nakoniec priznať. 

“Na tri mesiace?“ dotazoval sa Juraj Turzo. Bol by celkom spokojný, ba ešte 

viac. 

„Na tri dni,“ musel neveselo priznať kastelán. 

„Koľko?“ červeň sa mu nahnala do tváre. 

„Vaša osvietenosť a urodzenosť, na tri dni,“ pomaly odpovedal, ako by 

chcel oddialiť chvíľu, ktorá jednoznačne a neodvolateľne musela nastať. 

Juraj Turzo sa už na viac neodvážil opýtať. Konal. 

Ani nevedel, ako mu ruka vyletela nad hlavu a tak rýchlo padala aj nadol. 

Horšie bolo, že v tej ruke držal palicu, ktorú neustále nosil. 

Palica tesne minula hlavu, ba skĺzla sa aj po ruke. Kastelán aj tak skričal od 

bolesti. Mal šťastie, keby trafil hlavu, bol by kastelána už opustil život, 

prinajmenšom by sa veľa dní zviechal. 

Druhýkrát vyletela ruka nahor, kastelán sa už stačil pripraviť a zohnúť, aby 

si hlavu skryl. Na jeho chrbte sa palica zlomila.  

Juraj Turzo sa nemohol dlho spamätať z prekvapenia, ktoré mu na hrade 

pripravili. 

Sedel a dumal. V takých situáciách aj na bojiskách sa chytal brka a písal 

milovanej manželke. Vtedy z neho zvykol opadnúť hnev i trápenie. 

Alžbete, svojej manželke napísal akého prekvapenia sa dožil na hrade. Aj to 

jej prezradil, že palicu dolámal. - Pán Boh dal, že som prišiel, ani jeden zámok by 

ľahšie nezahynul ako tento, keby ho nepriateľ napadol, - aj s tým sa musel podeliť 

so svojou milovanou Alžbetou. 

Večer dumal. Vietor sa preháňal okolo hradných múrov a zavýjal. Chvíľami 

na okenných tabuliach bubnovali kvapky vody, ktoré vietor niesol, kde sa mu 

zachcelo. 

Myšlienky mu utekali do Bytče, k deťom k malinkej dcére Žofii, ktorá sa 

narodila v septembri a dumal aj nad tým, že vari už bola posledná. Nebudú sa 

pokúšať splodiť ďalšie dieťa, aby neohrozili život milovanej Alžbety. Len keby 
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náhodne sa niečo pritrafilo. Usmial sa.  

Bál sa čohosi, ani sám nevedel čoho. Dalo sa povedať, že toho bolo veľa, čo 

mátalo jeho myseľ. Miešalo sa mu jedno s druhým. Bol to opravdivý strach o 

rodinu, o ich životy, rozhodol sa nepridať k povstalcom a to môže mať 

nepredstaviteľné následky. Nikto nevedel dopredu, čo sa stane. 

Bol si však istý, že nezostáva veľa času a v krajine zavládne chaos. Tak to 

vždy bolo, keď sa vojská preháňali hore-dole. Násilie a veľké škody. 

Predstavoval si, čo prinesie jeseň, čo zima a hlavne budúci rok. Nemusel 

byť jasnovidcom, aby pochopil, že dôjde k stretnutiam armád, len hmlisto sa dali 

odhadovať výsledky a už vôbec sa nevedelo, čo v tej situácii urobia Turci. 

Jasná myseľ viedla jeho konania, často si pri rozhodovaniach pripomínal 

otcove slová na smrteľnej posteli i nebesám otváral svoju dušu. 

Nemusel ľutovať svojich činov. Dočkal sa zato odmeny. 

Jeho cisárska milosť Rudolf za zásluhy, vytrvalosť a vernosť daroval 

Jurajovi Turzovi hrad i ostatné majetky a udelil mu titul doživotného hlavného 

župana Oravskej stolice a dedičské právo rozšíril na obidve pokolenia jeho rodu 

podľa prvorodenstva, najskôr na mužský a po jeho vymretí aj na ženský rod. 

Ani vdova Alžbeta Coborová i syn Imrich nepoľavili v snahách o rozšírenie 

počtu dedín. 1614 založená bola Suchá Hora             .  

Keď sa aj oni pominuli, nastali iné časy. V roku 1626 sa na Lietavskom 

zámku zišli dcéry Juraja Turzu, aby podľa jeho závetu prevzali hrad i celé panstvo 

na Orave a na čelo jeho správy  si z rodinného kruhu zvolili jedného člena za 

riaditeľa. Prvým direktorom sa stal Gašpar Ilešházi, manžel Heleny Turzovej., 

župan Liptova i Trenčína, rytier zlatého rúna. 

Tak sa začalo nové obdobie správy veľkých majetkov na Orave. 
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Ani kráľ si nebol pred zbojníkmi istý 

 

Každý, čo sa na zboj dával, mal na to svoje dôvody. Jedných bieda 

prikvačila, nemali z čoho rodiny i seba živiť, iní z vojska dezertovali. Túlali sa 

potom bezcieľne horami, salaše prepadali i do dedín nazerali, pocestných o 

majetky oberali. 

Kdeže by našli lepšie skrýše ako v hustých oravských horách. Tie sa stali 

ich domovom, ani hranica s poľskou zemou nebola pre nich svätá. Chodili si z 

jednej strany na druhú, strach u ľudí, hlavne u pánov vyvolávali. 

Medzi najobávanejších zbojníkov práve na tej hranici považovali v 

nepokojných časoch polovice sedemnásteho storočia Mateja Klinovského. Poznali 

ho široko-ďaleko, aj o jeho skutkoch sa po dedinských domcoch veľa rozprávalo. 

Keby len po tých. V panských kaštieľoch strach vládol. 

Kde sa zjavila tridsaťčlenná družina Mateja Klinovského, každý sa mal na 

pozore. Radšej sa im z cesty pratali, dvere na dva zámky zamykali. 

Čím sa im lepšie vodilo, tým mali väčšiu chuť na zboj. Trúfali si na každého 

a keď sa dozvedeli, že týmto krajom sa povezie so svojou družinou poľský kráľ  

Ján Kazimír, ba ešte aj v sprievode pápežského legáta Petra Vidoniho, rozhodli sa 

konať. Nuž konať. Povedzme rovno pripraviť ho o všetky cennosti. 

Bolo to vo vianočnom čase roku 1655. Cestu im prehradili pri Rabčiciach.  

Tridsať chlapov sa vtedy od rána motalo okolo cesty na začiatku hory. 

Nemuseli sa skrývať. Prevaľovali sa tam chuchvalce mokrej hmly. Len pomaly sa 

dvíhala nahor. Zima sa chlapom drala pod kožušky. Podupkávali, ruky si šúchali, 

aby sa trochu zahriali. 

Vidieť bolo len na pár krokov. Keby sa tam aj ktosi cudzí ukázal, počuli by 

ho a stačili sa poskrývať. 

Zdalo sa, že len tak bezcieľne pobehujú hore-dole. Sem-tam preriekli slovo 

a pošli o kus ďalej, alebo sa stratili v hore. Dohovárali sa ako inokedy. Veliteľ im 

najskôr vysvetlil, čo treba robiť a potom sa vytrácali za povinnosťami. 

Podtínali stromy, zatĺkali kliny, aby potom, keď príde na to čas, stačilo len 

niekoľko úderov, trhnutie povrazom a kmene popadajú tam, kde sa žiadalo. Hora 

zrazu po nočnom spánku ožila. Sekery sa jedna pred druhou zabárali do kmeňov 

mohutných smrekov, aby im po troche brali život a pripravovali ich na veľkolepé 

hôrne divadlo. 

Hlbšie v hore zas ďalší chlapi vytínali chodníky. Museli byť pripravení, aby 

sa v pravý čas z bojiska čo najrýchlejšie vzdialili do bezpečia. 

Na všetko ich veliteľ myslel. Aj na také veci, o ktorých by ostatní ani 

myšlienkami nezavadili. 
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Veru pamätal. Daromne sa budú kráľovi zbrojnoši snažiť obísť zával, 

zostanú ako v pasci, ani dopredu, ani na bok sa im nepodarí prebiť. Kráľ sa ich 

pomoci nedočká. 

Chlapi sa usmievali. Určite si predstavovali, ako sa budú kone vzpínať, 

stavať na zadné nohy, erdžať, vyfukovať kúdoly pary, aby vzápätí takmer zdi-

vočene pobehovali, alebo sa v smrteľnom strachu krútili v kruhu okolo stojacich 

či na zemi ležiacich smrekov. A ľudia? Koľkí v strachu ošedivejú? 

Všetko išlo ako si veliteľ zaumienil. Chlapi robili s chuťou. Hnala ich vidina 

veľkého bohatstva, najväčšieho, aké sa kedy pokúsili získať.  

Len keby vedeli koľko ich bude. V hlavách sa im prevaľovala myšlienka 

ako kmeň stromu v rozvodnenej rieke. Napínala nervy na prasknutie. 

Aj bez rozprávania každý vedel, že úspech, bude závisieť od toho, s 

koľkými sa pustia za pasy. 

Nechceli málo. Ktorýmsi sa aj teraz hlava zakrútila ako po riadnom hlte 

pálenky, keď si predstavili, s kým sa stretnú.  Ak sa im zachce, tak kráľovi zo 

susednej krajiny ukážu, kto tu je pánom. 

Veliteľ zakázal akúkoľvek rozpravu s cudzincami. Ani vlas sa kráľovi 

nesmel na hlave skriviť. O všetko ho mali obrať,  ale  v  pokore  a s veľkou úsluž-

nosťou, aby videl, že sa v tunajších horách stretol s ľuďmi, ktorí vedia, čo sa patrí, 

ako si kráľa treba uctiť. Baranice si pred ním mali z hláv poskladať, také im ich 

veliteľ nakázal. Chlapi si o tom mysleli svoje. Neustále si pred kýmsi obnažovali 

hlavy. Neprotirečili. Aj tak bude nakoniec všetko ináč. V tom hurhaji nezostane na 

nič veľa času. Poberú a odídu. 

„Je ich asi tristo,“ už zďaleka prezrádzal jeden z chlapov, ktorý mal kráľov 

sprievod vystriehnuť ešte za hranicou. 

Prudko dýchal. Para sa mu valila z úst. Aj kôň vydychoval z nozdier prúdy 

vzduchu. 

Chlapi sa na svojho kumpána pozerali zdesene. Zdalo sa im, že zle počuli.  

„Tristo?“ zopakoval ktorýsi. 

„Tristo,“ prikývol chlap, čo docválal na koni. 

Niektorým vtedy nebolo ani veľa treba, aby vzali nohy na plecia a čo 

najkratšou cestou ušli z miesta, kde po nich smrť ruky otŕčala. Už začuli jej 

klepotavý rehot. Tešila sa, že včas prišla na miesto, kde bude žať veľkú úrodu. 

„Ja tu nebudem,“ začal najbližšie stojaci Macek. 

„Ani ja,“ pridal sa ďalší a už sa brali preč. 

„Zostanete tu, lebo prisahám...,“ hlas nedopovedal.  

Matej Klinovský sa postavil rovno pred nich. 

„Nikde nepôjdete, lebo.“ Oproti chlapom otrčil pištoľ. 

„Nebudem dlho rozmýšľať, napálim vám to rovno do brucha. Tak si roz-
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myslite, či teraz guľku alebo potom zlato.“ 

Slová veliteľa viditeľne zabrali. Chlapi cúvli na miesto, kde stáli predtým. 

Nebolo jasné, či zo strachu alebo sa im zlato zablyšťalo pred očami. 

Aj z tvárí ostatných chlapov sa zračil nepokoj. Tridsiati proti tristo. Čo zmô-

žu proti toľkej presile. Verili, že si to veliteľ rozmyslí a všetci sa v pokoji rozídu, 

akoby sa nič nebolo stalo. Veď sa ani nestalo. Zopár podťatých stromov alebo vy-

sekaných kríkov. Životy si uchránili. Inde budú striehnuť na kupcov alebo na 

veľkých pánov, ktorých nebude sprevádzať toľko ľudí. 

„Odkiaľ vieš, že ich je toľko?“ začal Klinovský spovedať chlapa, čo zlú 

zvesť doniesol. 

„Pýtal som sa,“ odpovedal bojazlivo. 

„Pýtal, pýtal, nepočítal si ich?“ opäť veľmi hlasno Klinovský. 

Chlap pokrútil hlavou. 

„Nuž tak, nepočítal a hovoríš, že toľko. Ktože ich počítal a vieš koľko je to 

tristo?“ už s hnevom veliteľ. 

„A koľko je tam žien a detí si počítal?“ 

Chlap na koni opäť pokrútil hlavou. 

„Tí, čo sa skrývajú v kočiaroch alebo pod plachtami, nás teraz nezaujímajú. 

Chcem vedieť, koľko chlapov sa motá okolo nich pešky či na koňoch?“ 

„Asi sedemdesiat. Sú vpredu a na konci. Zopár ide povedľa,“ už presnejšie 

odpovedal chlap, čo mal sprievod sledovať. 

„Aspoň niečo sme sa dozvedeli,“ hnevlivo Matej Klinovský. 

„Tu sme my pánmi, keby ich bolo koľkokoľvek, poradíme si s nimi,“ chrlil 

zo seba veliteľ a postupne pozeral do tvárí svojich chlapov. 

„Máme ešte dosť času, kým sem dorazia. Bude podvečer, už sa budú náhliť 

do bezpečia a vtedy sa do nich pustíme.“ Veliteľ chodil stále popred stojacich 

chlapov a ostro im pozeral do očí. 

„Vieme, v ktorej časti sprievodu je ten človek. Vieme, kto  ide vpredu a kto 

vzadu. Vojakov ľahko oddelíme zásekmi a tam ich uväzníme. Potom už bude 

záležať len na tom, ako rýchlo využijeme situáciu.“ 

Matej Klinovský pokyvoval hlavou. Nedal najavo, čo sa odohráva  v  jeho  

vnútri.  Presviedčal  iných, že treba vydržať a sám? Len-len že sa tiež nepobral čo 

najďalej od tých miest. Nechať kráľa, nech si ide kde chce a radšej si vyhliadnuť 

kupcov alebo iných pocestných, čo sa štrapárčia so všetkým možným. Bez väčšej 

námahy si s nimi poradia. 

Spamätal sa. Cesty naspäť už niet. 

Mrzlo, sneh sa ligotal. Mračilo sa. Slnko sa ešte ukazovalo poza mraky, no 

už v ten deň dohasínalo. Červenelo. Strácalo sa v mrazivej hmle. 

Dlhý sprievod sa približoval. Veľa konských hláv, vozových kolies a ľudí 
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strážiacich veľmi vážených ľudí. Z koní sa parilo i z úst ľudí. Náhlili sa, ale veľa 

hluku nenarobili. Už boli v cudzej krajine a podľa toho sa správali. 

Chlapi čakali. Hodnú chvíľu boli tiež ticho. Nikto nechcel začať prvý. Na 

veliteľa čakali, čo povie. 

„Rozdelíme sa. Nikoho nenecháme vyjsť z hory. Zboku oddelíme koče a 

vozy od jazdcov vzadu i vpredu. Horu uzatvoríme stromiskami. Potrvá, kým sa z 

toho vymotajú. Väčšina bude bezhlavo blúdiť horou a kým sa spamätajú, my bu-

deme zatiaľ...“ Matej Klinovský ukázal rukou kdesi do diaľky. Na tvári mu po-

ihrával široký úsmev. 

Ostatným ani vtedy nebolo do smiechu. Tristo ľudí. Ani toľko nenapočítali, 

čoby si prsty dolámali. Vedeli si predstaviť rozľahlú stráň a tú do posledného 

miestečka zaplnenú a to im strach naháňalo. 

Už nebolo inej cesty. Z diaľky sa ozývali povely pohoničov, ženúcich kone 

po zasneženej hrboľatej ceste. 

Mysle mali napnuté na prasknutie. Pripravení popretínať povrazy a vrhnúť 

sa do boja, ako im to veliteľ prikázal. 

Vidina zlata bola veľká. Už sa nebudú musieť po horách skrývať, báť sa čo 

prinesie ďalší deň, kde prenocujú a čo budú jesť. 

Horou sa ozvalo silné zahvízdanie. 

Stromy prašťali, padali jeden vedľa druhého. Vo veľkom tresku sa krížili z 

jednej i z druhej strany. Nebolo vidno ani na krok. Vo vzduchu sa prevaľovali 

kúdoly snehu zosýpajúceho sa z padajúcich stromov a dvíhajúcich sa zo zeme v 

divom metaní lámajúcich sa konárov. 

Krik, lomoz, erdžanie, ba smrteľné kvílenie koní. Po chvíli aj nadávanie 

chlapov zakvačených medzi konármi stromov, stenanie zranených, bezmocné 

lamentovanie, do ktorého sa primiešavalo jačanie žien, čo sa pomaly spamätávali. 

Rozvírený sneh sa pokojne ukladal na zem. Ľudia precitali z prekvapenia. 

Snažili sa vymaniť z objatia stromov, rozdrúzganých kočiarov a vozov. Kone sa 

dvíhali na zadné. Tiež  boli zakliesnené medzi konármi. Neznesiteľne nariekali. 

Spredu aj zozadu bolo počuť krik vojakov. Navzájom si pomáhali, aby sa 

vyslobodili z nedobrovoľného uväznenia a išli ratovať kráľa. Nijako sa im to 

nedarilo. A keď by aj ktorýsi už bol preliezol ponad spadnuté stromy, stáli zoči 

voči pištoliam chlapov z Klinovského družiny. 

Aj samotný veliteľ s piatimi chlapmi sa cez priesek snažili dostať na miesto, 

kde sa mal v tom čase nedobrovoľne zdržiavať človek, ktorý ich najviac zaujímal, 

lepšie povedané bohatstvo, ktoré sa v jeho okolí nachádzalo. 

Aj tu veľká vrava, jajkanie a lamentovanie či stenanie od bolesti. Hrčila sa 

tam vari tridsiatka ľudí. 

Ešte horšie bolo, keď uvideli chlapov s pištoľami v rukách. Bezhlavo sa 
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snažili skryť za kočiare. Medzi nimi sa krčil aj ten, na ktorého boli najviac 

zvedaví. 

Mentieka s veľkým kožušinovým golierom a veľa ligotavých ozdôb. Nedal 

sa prehliadnuť. Daromne sa skrýval za mohutných chlapov s vytasenými šabľami. 

Matej Klinovský zložil z hlavy baranicu, tak ako si to už viackrát predtým 

vyskúšal a hlboko sa uklonil. Zdalo sa, že to zapôsobilo, i keď nie veľmi. Za inej 

situácie hej, ale teraz, keď na nich mierili hlavne pištolí? 

Rukou naznačil, aby odstúpili od kočiarov. Pochopili, čo od nich chce. 

Jeden vedľa druhého sa tlačili nabok. 

Veliteľ s dvoma kumpánmi ich strážili a traja ďalší prehľadávali kočiare. 

Vyhadzovali z nich kufríky, tašky a zo zadnej časti aj ťažké kožené kufre a koše. 

Všetko sa vo chvíli nahromadilo na poriadnu kôpku. 

Matej Klinovský sústreďoval pozornosť na toho jedného človeka. 

Vystrašený bol, ani nezakrýval, že sa bojí. 

Vychutnával chvíľu, keď sa pred ním bojazlivo skrýval veľmi mocný človek 

ako dieťa, keď vykoná  niečo zlé. 

- Teraz je z neho obyčajný človiečik, naplnený strachom o holý život. Každý 

by sa takto správal. Tu už niet miesta na hrdinstvo. Stačí stlačiť kohútik, preletela 

by iskra, potom by tresol výstrel a v jednom živote by sa uzatvoril kruh, aj keď vo 

veľmi vznešenom živote. Guľke by to bolo jedno, - dumal 

Klinovský podišiel bližšie. Obrancovia so šabľami naznačili, že sa nedajú 

len tak. Klinovský zaváhal, cítil, že sa veci môžu ešte zmeniť. Piati s niekoľkými 

pištoľami proti tridsiatim, i keď tam bolo viac veľkomožných pánov a urodzených 

žien ako bojovníkov? 

Ustúpil.  Rukou  ukázal na svoju hruď, uši, na prsty rúk a potom na zem 

pred seba. Aj to pochopili. Skladali si retiazky prstene i náušnice a hádzali ich do 

snehu pred Klinovským. 

Medzitým už dvaja z jeho chlapov sa terigali s veľkými kuframi, košmi a 

taškami cez prieseky von z hory. 

Klinovský pozbieral, čo sa pred ním nahromadilo a pobral sa za chlapmi. 

Ešte sa otočil a pozrel na človeka, ktorý bol v jeho očiach nekonečne vysoko, no 

teraz nízko na zemi ako vyhasnutá, na zem padnutá hviezda. 

Z hory sa už náhlili aj ďalší chlapi. Namiesto pištolí niesli v rukách kufre, 

tašky, vrecia a iné, čo pobrali cudzincom. Daktorí dotrhaní, skrvavení, ale živí. 

Víťazoslávne sa usmievali. Z úst sa im drali slová: 

„Dokázali sme to a žijeme.“ 

Matej Klinovský ich súril. Rýchlo všetko nakladali na pripravené povozy. 

Chcel, aby boli odtiaľ preč čo najskôr. Nedalo sa vedieť, čo sa môže stať, keď sa 

vojaci oslobodia z nedobrovoľného zajatia. Ktorísi už z hory vykúkali. 
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Silno zahvízdal. Z hory sa náhlili aj ostatní chlapi. Posledný bol Vojtek. 

Čudesne sa tváril. S prázdnymi rukami.  Hlavné že žije, pomysleli si. 

On mal iné myšlienky. Na kufre ani na tašky nepomyslel. Švárna dievčina sa 

mu tam zapáčila. Aj by sa jej bol prihovoril. Veď aj skúsil, lenže horou sa ozvalo 

hvízdanie a musel utekať von z hory za ostatnými. 

Matej Klinovský spokojne kráčal dolu briežkom. Pred ním sa terigali vozy 

naložené vzácnym tovarom. 

„Nuž ako to bolo s tým kráľom,“ dobiedzali chlapi do svojho veliteľa. 

Klinovský sa usmieval. Bol spokojný. Na začiatku mu nebolo všetko jedno. 

Mohli aj zle dopadnúť. 

„No čo, ako hociktorý iný chlap. Bál sa, ani nemukol. Stál ako soľný stĺp. 

Len doňho strčiť a zvalil by sa ako podťatý smrek,“ rozhovoril sa veliteľ. 

Chlapi sa veselo zasmiali. 

„Keby mal okolo seba tisíc vojakov, všetko by bolo ináč. Bol by z neho zas 

ozajstný kráľ,“ neodpustil si ktorýsi. 

Kúsok pred Rabčicami, kde sa cesta kľukatila, zastali. Matej Klinovský sa 

tváril, že nad čímsi tuho rozmýšľa, rozhoduje sa o závažnej záležitosti.  

Veď aj rozmýšľal. Toľký lup bolo treba skryť, aspoň do času, kým všetko 

prehrmí, potom sa uvidí ako sa podelia.  

Ostatní chlapi sa kochali pohľadmi na kufre, vrecia, koše i tašky. Nikto iný 

ich vtedy nezaujímal. 

Nerozmýšľali ako ich veliteľ. Teraz sa im zdalo, že sú pánmi celého sveta a 

nič sa im nemôže stať. 

„Nepôjdeme do dediny,“ rozhodol veliteľ a ukázal na inú cestu. 

Chlapi s vozmi sa pustili kadiaľ rozkázal. Ktorýsi predsa len pochopili, že 

do dediny by nebolo radno chodiť. Veľa očí by ich sledovalo a veľa jazykov 

potom  o nich rozprávalo. Čo sa stalo v hore, dlho nebude tajomstvom. Mnohí  si  

domyslia, kto mohol také vykonať. A či len oni? Aj z poľskej strany mohli kráľov 

sprievod sledovať a potom v cudzej zemi na nich zaútočiť. 

Aj  na  také  veliteľ  myslel.  Vyhliadol si miesto, kde sa s bohatstvom uchý-

lia. Stará drevená búda, niekdajší salaš obďaleč dediny. Nebudú v dedine, ani 

ďaleko od nej. Hneď sa dozvedia, keď sa tam niečo udeje. 

Aj nad tým veliteľ rozmýšľal, ako sa podelia medzi sebou, časť skryjú a aj 

pre hradných pánov niečo nechajú. Veď nebyť nich, ktovie, či by sa im tak dobre 

darilo.  
 
 



 

 

48 

Za slobodu a vieru 

 

V Sedmohradsku sa v tých časoch, o ktorých budeme rozprávať chystal 

podobný odboj, aký predtým viedli Bočkaj s Betlénom.  V lete v roku 1672 sa tam 

sformovali oddiely povstalcov a valili sa do horného Uhorska. Jedna skupina si 

našla cestu na Oravu. Viedol ich šľachtic zo Zemplínskej stolice Gašpar Pika. 

Štyristo toliarov stačilo, aby seržant Štrasoldovho pluku dal otvoriť bránu a 

sto povstalcov bez boja obsadilo hrad na Orave. Povstanie sa rozšírilo po celej 

Oravskej stolici. Zarúbané boli všetky priesmyky a cesty vedúce do Sliezska i do 

Trenčianskej stolice a Liptovskej stolice.  

Veľký nepokoj nastal vtedy na Viedenskom cisárskom dvore. Mysleli hneď 

na odvetu. Poriadok mal v severných končinách krajiny urobiť generál Špork. 

Proti povstalcom vyslali sedemsto strelcov, ba i dediny zo severnej časti 

Oravy, z Orávky, Podvlku, Bukoviny a z ďalších sa pridali. 

Cisárske vojsko sa v chladnom novembrovom čase v nočných hodinách 

zradou dostalo do hradu. Zajali povstalcov a v stolici nastali kruté časy. 

Už ráno po obsadení hradu sa začalo s výsluchmi. Prvého do mučiarne 

priviedli Gábora Silaja. Priviazali ho rovno na drabinu škripca. Zakrátko sa v 

mučiarni ukázal aj generál Špork. 

Nezvykol si špiniť ruky. Teraz sa neudržal. Musel stáť zoči-voči zradcovi, 

aký nemá páru. Chápal, ak niekto za peniaze prešiel od jedného vojska k 

druhému. Také veci sa stávali každodenne. Kto dal viac, krajšiu uniformu a ktovie 

čo posľuboval. Ale hrad za peniaze vydať a prizerať sa, ako sa vzbura šíri, také 

konanie nedokázal pochopiť.  

V noci, keď sa zobudil,vošiel doň veľký srd. Len ťažko sa premáhal, aby 

Silaja nedal zhodiť z hradnej skaly. 

Ani v temnici sa nemohol naň pozerať. Zrak upieral do zamrežovaného 

malého okienka, z ktorého sa predieral lúč bieleho svetla, dopadajúci na zaprášenú 

kamennú podlahu. Strohé otázky kládol len pomedzi zuby. 

Keď Gábor Silaj hneď neodpovedal, malíčkom pravej ruky dal dvom 

vojakom pri škripci znamenie. 

Vedeli, čo majú robiť. Otočili koleso klady. Silajovo telo sa naplo.  

Generál mal chuť kývnuť rukou a všetko by sa bolo rýchlo skončilo. Trocha 

kriku a dosť. Aké jednoduché. 

-Ten oplan musí zomrieť pred tisíckami očí, tam na kopci, aby si všetci 

pamätali,- pomyslel si generál. 

Gábor Silaj stenal. Na všetky otázky hneď odpovedal. 

„Kto okrem toho diabla búril ľudí po stolici?“ 
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„Svordak, kapitán Svordak.“ 

„Kde je?“ 

„Ušiel pred vaším príchodom.“ 

„Kde?“ 

„Nikto nevedel, kde sa pobral, možno odkiaľ prišiel, do Sedmohradska. 

Cely čas o tej krajine rozprával.“ 

„Neopovážte sa mi ešte raz spomenúť tú krajinu,“ soptil generál. 

Gábor Silaj stíchol, ťažko dýchal. 

„Kto ešte?“ vrátil sa k výsluchu generál. 

„Neviem, so mnou sa neradili.“ 

Generál pomaly dvíhal malíček. 

Silaj pochopil, hneď si spomenul na mená šoltýsov, ktorí najčastejšie v tom 

čase chodili na hrad.  

„Neviem, o čom rozprávali.“ Vedľa stojaci pisár si zapisoval mená.  

„Kto ešte?“ opäť dôrazne požadoval generál. 

„O dvoch zemianskych mládencoch sa veliteľ pochvalne vyjadroval. Vraj 

takých mať viac, všetko by vyzeralo ináč.“ 

„Aký veliteľ?“ nechápavo sa pýtal generál. 

„Gašpar Pika.“ 

„Ha, ha, veliteľ, uvidíme, ako veliteľ zomiera,“ nasilu sa zasmial generál. 

„Mená.“ 

Silaj sa nechápavo pozrel na generála. 

„Tých mládencov.“ 

Akýsi Stranaj a Dávid. Pisár rýchlo zapísal. 

„Doviesť toho,“ generál si nevedel hneď spomenúť, skôr nechcel vysloviť to 

meno. 

„Piku,“ pomohol mu pisár. 

„Áno, toho.“ 

Ked' ho doviedli do mučiarne, dvaja vojaci mu zložili okovy a priviazali ho 

na drabinu škripca. 

Gašpar Pika sa pomaly rozhliadal po miestností. Postavu v generálskej 

uniforme si hneď všimol. Zdalo sa, že ide niečo povedať. Nevydal ani hláska, len 

odvrátil hlavu. Pozeral do klenby. Stlali sa tam pavučiny a mnohoročný prach. Na 

viacerých miestach ju križovali praskliny. 

„Ako sa vedie urodzenému pánovi Imrichovi Tökölimu?“ obradne sa opýtal 

generál Špork. 

Gašpar Pika neodpovedal. 

„Nuž, ako chcete,“ srdito generál. 

Chvíľu bolo ticho. Čosi chcel nariadiť vojakom stojacim po obidvoch 
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stranách škripca. Zdržal sa. Aj vyraz tváre mu trochu zmäkol. 

„Prečo prišiel zemplínsky zeman búriť ľudí do Oravskej stolice,“ znovu sa 

pokúsil o rozhovor generál. 

„To vy nepochopíte,“ nakoniec sa Gašpar Pika rozhodol prehovoriť. 

„Asi nepochopím, lebo sa to ani nedá pochopiť.“ 

„Nedá sa pochopiť, ak niekto obhajuje svoju vieru a chce slobodne žiť?“ 

„Aj so zbraňou v ruke?“ skočil mu do reči generál. 

„Áno, aj s ňou. Ak niekto narába zbraňou, prosbami ani inými slovami sa 

mu ťažko možno postaviť do cesty. Na silu len silou.“ 

„To už stačilo, prejdeme k veci,“ uzatvoril čudný rozhovor generál Špork. 

Hneď aj položil otázku: 

„Kto vám nariadil prísť do Oravskej stolice.“ 

Generál Špork si bol celkom istý, že v tom mal prsty mladý Tököli, chcel to 

počuť z Pikovych úst. Jeho cisárskej Milosti by mohol referovať závažnú zvesť. 

Pika neodpovedal. 

„Aj mlčanie je odpoveď,“ prerušil ticho generál. 

„Kto v Sedmohradsku podporuje Thököliho,“ podráždeným hlasom  gene-

rál. 

Ticho. 

Špork sa nahneval. Kývol vojakovi. Korbáč zasvišťal vzduchom. Pleslo. 

Pika sa zmraštil.  

Špork opäť vojakovi kývol. Opäť zasvišťal korbáč. Opakovalo sa to 

mnohokrát. 

Gašpar Pika sa vzpínal od bolesti, zuby zatínal. Korbáč sa mu zarezával do 

tváre, hrude, brucha i nôh. Kde začiahol. 

Vari po dvadsiatom údere už Špork nekývol. Ticho prerušovali hlboké 

vzdychy a stenanie. 

„Či aj zajtra z vás bude taký hrdina,“ už na odchode prehodil vari sám pre 

seba generál. 

Dvadsaťpäť obvinených zo vzbury proti jeho cisárskemu veličenstvu 

kľačalo na kolenách na hradnom nádvorí. Čakali na rozsudok. Zmordovaní 

mučením, hladom i smädom. Nikto im už tretí deň nepodstrčil misku s jedlom, ani 

za hlt vody. Ruky, nohy zdrevenené od reťazí a úderov korbáčom. Zima ich drvila. 

V čo dúfali? 

Vždy je v čo dúfať. 

Že sa ktosi zmiluje? 

Svet by sa musel zmeniť. 

Zo dňa na deň? 

Oni koľkých ušetrili. Tridsať vojakov Štrasoldovho pluku nechali na žive. 



Hľadáme svoje korene 

Peter Huba 

51 

Iní by ich boli hnali kade ľahšie. Aspoň skaly na hradné múry by ich nechali v 

košoch nosiť. 

S koľkými inými si mohli účty vyrovnávať za smrť svojich najbližších, za 

ukrutné muky, za nešťastie mnohých rodín. 

Čakali rovnaké? Že ich tiež omilostia?  

Tak je to. Naivní a či hlúpi? 

Generál Špork stál na schodoch vedúcich do stredného hradu. Všetkých mal 

ako na dlani. Kľačali pred ním. 

Rozkročený ako vládca nad nebom i zemou. Pýcha, aká nemala páru. Od 

neho čakať milosť? Viedeň mu bude tlieskať, oslavovať ho, zachránil krajinu pred 

veľkým krviprelievaním. 

Čím viac buričov skántri, tým budú mat' jeho meno vo väčšej úcte. 

Kývol hlavou. Vedľa stojaci podplukovník rozvinul zvitok papiera a začal 

čítať. 

Ušami kľačiacich zneli slová zrada, buričstvo, smrť, napichnutie na kôl, 

obesenie, lámanie kolesom. Daktorí sa roztriasli. Klepali sa ako osiky vo vetre. Iní 

začali bedákať, lamentovať, prosiť. Väčšina sa ani nepohla. Možno sa triasla, ale 

od zimy. Vedeli, že ich iné nemôže stihnúť. Cisár a jeho posluhovači nebudú mať 

zľutovania. Neraz to už dokázali. Prečo by teraz konali ináč? 

Kľačali s neprítomnými pohľadmi pred seba. Dívali sa na schody, na 

vyleštené čižmy generála i podplukovníka, všetko sa im pred očami rozmazávalo. 

Ani vzdych nevydali. 

Či sa dá na také hrozné slová, aké si vypočuli, pripraviť? V hĺbke duše vždy 

zostáva akási nádej, veď človek v zásade nie je zlý. Koľkí tomu uverili? 

Viera im dávala silu. Cítili Boha pri sebe. Tak blízko, že sa ho mohli skoro 

dotknúť. Aspoň to tak cítili. 

Ktorísi sa usmial. Nad úbohosťou tamtých? Všetkých sputnávať reťazami. 

Železnými aj inakšími. Vieru brať. Aj za odlišné myšlienky prenasledovať. 

Ponad hlavy kľačiacich prelietol smiech. Imrich Dávid sa začal smiať. 

Smial sa bez prestania. Strážnik ho musel udrieť korbáčom, aby prestal. 

Generála Šporka išlo vtedy poraziť od zlosti. Sopliak sa mu vysmieva. 

Hlavu odvrátil, aby sa naň nepozeral. S akou chuťou by ho bol dal v tej 

chvíli zmámiť. Nepredstaviteľne sa musel ovládať. Prikázal podplukovníkovi, aby 

všetkých vrátili do temnice. 

Pripravovalo sa nevídané divadlo. 

Kone sa mocne zapierali. Mali čo ťahať. Dlhánske kmene stromov hore na 

kopec vyrepetiť. Zabárali sa do blata. Pohoniči ich s krikom i bičmi poháňali. 

Daktorí sa im snažili pomôcť. Dlhými kolmi nadvihovali kolesá. 

Keď boli na mieste, už sa púšťali do roboty iní. Tesári, tí najzručnejší z 



 

 

52 

celého okolia. Koľko domov prešlo cez ich ruky. Umne brvná spájali, aby sa mali 

ľudia pred nepohodou kde skryť, deti vychovávať. Nepotrebovali radiť. 

Pospevovali si pri robote.  

Teraz? Akýsi veľký pán im ukazoval, čo majú robiť. Ani mu nerozumeli. 

Hovoril inou rečou, na akú boli zvyknutí. Tušili, čo od nich chce. Keď veľké pa-

piere rozostrel, boli si už istí. Strach ich chytal. 

Domy stavali na dlhé roky. Trvali, kým ich zub času, alebo čiasi ruka 

nezničila. Teraz na deň, či dva stavať čosi na utrpenie a nesmiernu bolesť, na smrť 

dakoho. Ako umne domyslené. 

Nedali sa zahanbiť. Kdeže, robotu si vedeli zastať, ako sa patrí. Dohladka 

brvná okresali. Dlaňami ich hladili, tak ako boli zvyknutí pri domoch, či pri 

kostoloch, ktoré spod ich rúk rástli pre potešenie iných. Každý majster sa rád pýšil 

svojou robotou. 

Brvná presne zadlabávali. Nemohlo sa stať, aby spod ich rúk vyšla robota, 

ktorá by nesplnila, čo sa žiadalo. Nebodaj aby sa čosi zlomilo. Možno aj trochu 

strachu, čo keby... Vedeli, páni by sa nemaznali. Aj ich by tak, ako tých chudákov. 

Súrili ich. Deň-noc bolo do ďaleka počuť sekery, píly, mnoho hlasov. 

Nebolo sa kde ponáhľať. S povstaním bol koniec. Hradné temnice i stoličné 

väznice boli plné. Nikto sa odtiaľ už nemohol dostať. Reťazami ich sputnali, 

predtým mučili. Mnohí už ani nevedeli o sebe. Aj tak bolo naponáhlo. Jeho 

veličenstvu cisárovi bolo treba oznámiť, že vinníci zaplatili za svoje činy 

najvyššími poplatkami, aké bolo možné vyrubiť. Široko-ďaleko mal každý vedieť, 

že kto sa vzoprie, alebo ináč prejaví neposlušnosť, pochodí podobne. Z generácie 

na generáciu si mali o tom šuškať. Len pri pomyslení mala ľudí chytať triaška. 

Veľké stavenisko, akoby celú novú dedinu stavali. Z toľkého dreva sa veru 

aj tá dedina dala postaviť. Všetko bolo ináč. Žiadna nová dedina. Na tú vtedy ne-

bolo pomyslenie. Mohutná rebrina, koleso ako do kupeckého voza, pekne 

položené vedľa seba. O kúsok ďalej šibenice. V presnom rade, všetko vymerané. 

Jedna vedľa druhej, podľa nákresu veľkého pána. Z druhej strany mohutné koly, 

do hladúčka okresané, na konci zašpicatené. Množstvo brvien, opracovaných 

podľa toho istého nákresu, i všelijakých iných potrieb, o význame ktorých vedelo 

len málo ľudí. Najzložitejšou stavbou bolo mohutné pódium. Na ňom tesári mohli 

ukázať svoju zručnosť. Dvadsaťkrát dvadsať metrov na mohutných trojmetrových 

koloch. Do ďaleka malo byť vidno všetko, čo sa tam bude diať. 

„Veľkolepé,“ tak sa ktosi vyjadril, keď boli všetky práce hotové. 

Predstavenie mohlo začať. 

Dvadsiateho piateho novembra toho povestného roka 1672 bol taký 

obyčajný jesenný deň. Počasie sa trochu umúdrilo. Zmizol sneh, ktorý v ten rok 

napadol hodne zavčasu, i mrazy prešli. Bolo sychravo, no slnko občas vykuklo. 



Hľadáme svoje korene 

Peter Huba 

53 

Mohol byť obyčajný. Žiadny sviatok, ktorý by si bolo treba uctiť. A predsa bol 

iný. Po dedinách už deň predtým bubeníci oznamovali zvesť, že bude vykonaná 

spravodlivosť nad buričmi a zloduchmi, ktorí v stolici rozpútali nepokoje, ľudí 

balamutili, na zlé navádzali, ba i celú stolicu rozvrátili. 

Dediny zmĺkli. Radšej sa nikto po daromnici nemotal. Vraj sa nikdy toľko 

nemodlili ako v tie dni. 

Dvadsiateho piateho novembra už od včasného rána vojaci vyháňali ľudí z 

domov. Namiesto do roboty ich nútili ísť pod hrad. Navždy si mali zapamätať, aj 

svojim potomkom rozprávať ako skončia buriči a všetci tí, ktorí si svojho 

panovníka nevážia. 

Vŕšok oproti hradu sa po troche zapĺňal. Jednu aj druhú stranu popraviska 

lemovali stovky vojakov. Opodiaľ zastávali honosné koče s dvojzáprahmi i 

trojzáprahmi. Urodzení páni. Z ďaleka, daktorí až z cisárskeho dvora a mnoho 

iných veľkomožných pánov zo susedných stolíc sa prišlo pozrieť. Zvedavosť ich 

priviedla, vari aj niečo iné. Nedalo sa im vidieť do duší. Veľká udalosť, neu-

veriteľná. Medzi tými, ktorých mali popraviť, boli dvaja šľachtici. Neslýchané. 

Ani pomyslieť. Keby aj tisíc buričov popravili, čo na tom, ale šľachtica? 

Na poludnie z hradu zaznel vystrel. Sponad hradieb sa zdvihol obláčik dy-

mu. Pod hradom ako na povel zahrmeli bubny. Sprievod sa pohol. Bubny ra-

chotili nepretržite. Za nimi kompánia pešiakov, v poslednom rade granátnici, 

pýcha cisárskej armády. Potom zas rachot bubnov. Koľkým mráz chodil po chrbte. 

Ani sa nestačili spamätať, už im popred oči defilovali mohutné kone z ďalšej 

kompánie. Jazdci s pappenheimkami na hlavách, v červených nohaviciach a vy-

sokých čižmách. Nádherné čabraky i sedlá. Karabína v rukách, dve pištole po 

stranách sediel a samozrejme paloš. Kto sa im mohol vyrovnať. Ako na dákej pre-

hliadke. Tak sa aj tvárili. Za nimi bubeníci, až v ušiach zaliehalo, akoby sprievod 

uzatvárali. Mohlo sa to zdať, no len na chvíľku. Spod kopca sa ukázali dve hlavy. 

Kňazi to boli. Po chvíľke ich už bolo vidieť celých, ba aj ďalších ľudí. 

To išli oni. Reťaze prikované na rukách i nohách cvendžali. V rovnakej 

vzdialenosti jeden od druhého, akoby im to vymerali. Nikto im nič nevymeral, 

reťaze, ktorými boli spojení navzájom, im nedovolili zväčšiť vzdialenosť. Kto 

spomalil a reťaz sa dotkla zeme, dostal dlhým koženým korbáčom. 

Nohami ledva prepletali, k tomu údery, ktoré zanechávali krvavé štráfy. 

Koľkým sa dalo vyčítať z očí, že im je už všetko jedno, len aby to mali čo najskôr 

za sebou. Vari ani bolesť už necítili. Len mladý Dávid zuby do úsmevu ceril. Sem-

tam vykríkol:  

„Do pekiel s vami! Slobodu nesputnáte reťazami, ani na popravisku nes-

tnete, ani kolesami nepolámete, ani za črevá neobesíte. Tá sa vráti. Všetkých vás 

bude spravodlivo súdiť. Aj pred Bohom sa budete spovedať.“ 
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Nedal sa umlčať. Krv z neho cícerkom tiekla, aj tak pevne kráčal. Hlas mu 

slabol, čoraz menej ho bolo počuť. Neprestal. 

Aj cisára s jeho pätolizačmi do horúcich pekiel posielal. Nech sa všetci 

zadrhnú ich krvou. 

Juraj Stránaj stál ledva na nohách, kráčal z posledných síl. Bolo vidno, že je 

myšlienkami preč, niekde ďaleko, alebo pri niekom. Ľutoval svoje činy? Možno 

niektoré. To sa už nikto nikdy nedozvie. 

Žofia, jeho milá sa držala v jeho blízkostí. Zúfalá, keď ho videla v 

reťaziach. Ledva prepletal nohami. Roztrhané háby presiaknuté krvou. Ani kúska 

tela bez modrín. Bosými nohami v tom studenom čase. Chvíľami išiel spadnúť. 

Žofia zakvílila. Pretlačila sa pomedzi prizerajúcich. Možno by sa ho už-už 

bola dotkla. Schytil ju vojak a surovo vrátil naspäť. Prosila, veľmi prosila, aby ju 

pustil. Nedal sa obmäkčiť. 

Zas kúsok pobehla, aby bola stále blízko neho. Cestu jej prehradilo niekoľko 

vojakov. Ďalej sa nedalo. Tam už mohli len tí v reťaziach. Skôr museli. 

Nevládala sa dívať. Opäť sa pokúsila pretlačiť dopredu. Vojak ju chytil. 

Zahryzla mu do ruky. Udrel ju. V krvi sa zvalila na zem. 

Pred pódiom sa kompánie rozdelili. Pešiaci kráčali už v rade po ľavej strane 

poza šibenice. Jazdci zaujímali priestor za pódiom. 

Kňazi viedli odsúdených do stredu popraviska. Tam už čakali dvaja kováči. 

Na pripravenej kovadline roztínali reťaze. 

Bubeníci udierali do bubnov najväčšou silou. Všetko sa malo vryť na veky 

do pamäte ľudí. 

Bolo to nacvičené. Už dva dni sa okrem sekier a toporov z kopca ozývali aj 

povely vojakov. Každý krok mali nacvičený. Poradili si s povstaním, aj ostatné 

muselo prebiehať v plnej paráde. 

Gašpara Piku a dvoch šoltýsov viedli k pripraveným dreveným, do hladka 

okresaným kolom. Gábora Silaja, Juraja Stránaja a Imricha Dávida na pódium. 

Ostatných viedli popred šibenice. Každý sa musel postaviť k jednej. 

Kvílenie bubnov, ani vlastného slova nebolo počuť. Potom ticho. Hrozné 

ticho. Uši mohli z neho popraskať. 

Napätie. Tisíce očí uprene hľadelo dopredu. Tisíce uší načúvalo, aby im nič 

neušlo. Daktorých chytal strach, i keď sa nemali čoho báť, im nešlo o život. Po-

hľad na bolesť, ukrutnú bolesť, na krv, rozpárané bruchá, drvené kosti mohutnými 

kolesami na kladách, neznesiteľný, bolesťou presýtený krik na smrť odsúdených. 

Všetko to za živa, ba aby žili čo najdlhšie, aby trpeli čo najviac. Také vari len 

človek dokáže. Zviera ti skočí na krk a je koniec. Tu nie. Všetko bolo ináč, ako 

príroda zariadila. 

Utrpenie a bolesť mali trvať do nekonečna. Odborníkov až hen z Balkánu si 
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prizvali. Tí vedeli ako na to. Ako napichnúť na kôl, aby sa najdôležitejšie orgány 

v tele hneď nepoškodili, aby človek aj na kole ešte veľa hodín žil, mordoval sa v 

mdlobe a chvíľkovom prebudení, aby v nepredstaviteľnej bolesti opäť prepadol do 

mdlôb a potom... Tak to malo byť a aj bolo. Všetko presne, do detailov 

pripravené. V mene Boha. Áno, odvolávali sa naň. Aj tí druhí sa naň odvolávali. 

Prosili ho, aby im pomohol. Čo mohol. Jedným aj druhým? Nech sa navzájom 

skántria, keď im niet pomoci, keď nedokážu žiť v pokoji a mieri. 

Koľko vďačných očí z davu nazeralo. Také ešte nevideli. Dlho budú 

spomínať. Iní budú horekovať aj po mesiacoch. Väčšina bude ticho. Radšej na 

všetko zabudnúť. Čo najskôr. 

Budu aj takí, čo nezabudnú. Zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac a z roka na 

rok budú pripravovať odplatu. Opäť a zas si to budú pripomínať, keď príde deň... 

„Za slobodu a vieru,“ vyšlo z úst Imricha Dávida, keď sa pozrel z pódia 

pred seba. Povedal ich tichšie, ale zreteľne. Kat ho chytil za vlasy a tlačil k zemi. 

Nemusel veľmi. Pokorne prijímal osud. Kľakol na kolená. Kat mu roztrhol košeľu 

a odstrihol chumáč vlasov a zaviazal oči. Kňaz pred ním hýbal perami. 

Vari viac trápenia sa zračilo z jeho tváre ako Dávidovej. Kríž zdvihol nad 

hlavu. 

„Konaj obluda, tvár si skrývaš, aj ty sa budeš piecť v pekelných ohňoch,“ 

neodpustil si Imrich Dávid v poslednej chvíľke života kata počastovať. 

Neodpovedal mu. Len si mohutnú rúčku meča ohmatával. Určite znervóznel. Nie 

každý odsúdený sa tak pevne držal, mohol nastať dáky nepredvídateľný problém. 

Obidvoma rukami zdvihol meč, zahnal sa z pravej strany. Oči sústreďoval 

na krk odsúdeného. Vzduch zasvišťal. V okamihu sa hlava Imricha Dávida váľala 

na novučičkých forštách pódia. 

Telo sa pomaly zosúvalo na bok. Už tam ležalo aj to Silajovo. 

Jeho hlava sa váľala kdesi vzadu. Ktosi ju nohou odtisol, aby neprekážala. 

Juraja Stránaja vyviedli na popravisko v mrákotách. Dobre, že nevidel mlá-

ky krvi, váľajúce sa telá. Možno aj videl, držal sa. Neprosil, ako sa dakomu zdalo. 

Hej, hýbal ústami. Modlil sa. Keby povedal na koho myslí. 

Stmievalo sa. V tom čase sa už dni skracujú a keď oblohu zahaľujú mraky, 

ide to ešte rýchlejšie. 

Všetci sa rozišli. Aj bubeníci prestali udierať do svojich bubnov. Ticho. 

Sem-tam zakvákali havrany, odkiaľsi sa ozval ston. 

Či nejaké volanie? 
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Písal sa rok  tisícšestoosemdesiattri 

 

Ten rok zostane v pamäti naveky, pokiaľ bude ľuďom koľko-toľko slúžiť 

pamäť. A či  sa dá na tie pohnuté časy zabudnúť? Turkom, čo hodlali celú Európu 

zaujať sa postavili na odpor. Povedali im: „Dosť bolo vášho krutého, výbojného 

konania. Všetkému raz musí byť koniec. Aj vy sa po 150 rokoch berte tam, odkiaľ 

ste prišli. My si chceme na našej zemi robiť podľa svojho. Nepotrebujeme, aby 

nám niekto rozkazoval, zabíjal našich blízkych a páchal iné násilenstvá.“ 

V ten rok 1683 sa splnili túžby mnohých ľudí. Zhodili zo svojich pliec 

jarmo tureckého ponižovania, strádania a krutého zaobchádzania. Aj poľský kráľ 

Ján Sobiesky so svojim vojskom pritiahol, aby prispel k víťazstvu. 

Len oneskorenci z jeho armády, naverbovaní kdesi v Litve, sa k Viedni 

veľmi nenáhlili, ba horšie, robili zlo, kde sa pohli. Dole Oravou pálili domy 

zabíjali ľudí, ničili všetko, čo im prišlo do cesty.  

Tvrdošín obracali na popol, Námestovo vyplienili, pobrali, čo vládali, aj 

mohutný hrad sa im ľsťou podarilo získať. Vyčíňali v ňom, koľko sa im ráčilo.  

Nenechali na pokoji ani Kubín, no najhoršie sa dialo v stoličnom sídle vo 

Veľkej Vsi. 

 Očití svedkovia takto spomínali na tie časy: 

„Pred Nižným Kubínom cestu kozákom prehradili kuruci, ktorí sa dovtedy 

sústreďovali v Jasenovej. Do boja sa s nimi priamo nechceli pustiť. Niekoľko 

stoviek chlapov proti tisícom, to by si rozmysleli. V úžine medzi riekou a mier-

nym kopcom postavili ľahké delá a pálili. Predsunutý prápor kozákov zasypali 

gejzíry vytrhaných kusov zeme. S takým nerátali. Padali na zem, ani zastenať 

nestačili. V prápore nastal zmätok. Väčšina sa dala na ústup. Za nimi cválajúca 

jazda sa im snažila vyhnúť korytom rieky a následné oddiely si hľadali cestu po 

poliach z druhej strany. 

Kurucov obchádzali zľava i sprava. Mnohotisícový voj sa nedal zastaviť. S 

takým zas kuruci nerátali. Veci sa vyvinuli tak, ako by ani dobrý veliteľ 

nepredpokladal. Aj z neporiadku, ba chaosu sa môže vykľuť úspech. A kozáci 

toho využili. Zovreli kurucov do krvavého objatia, z ktorého sa im podarilo ujsť, 

ale delá nechali tam. 

Knieža Kazimír Sapieha napriek tomu hrozne zúril. Dal zbičovať viacerých 

veliteľov. Málo chýbalo, aby ich vlastnoručne neskántril. 

V takej nálade vstúpili kozáci do Nižného Kubína. Dom za domom pre-

hľadávali, rabovali, chlapov i ženy, ktorí sa im nepáčili, vyvádzali na rínok. Do-

bytok zabíjali na mieste, alebo si ho priväzovali k vozom. Neobišiel ani kostol. 

Niektorí vojaci vybehli po schodíkoch a rozchľapili kostolné dvere. Bez štipky 
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úcty sa hnali k oltáru, kde kľačali a ticho sa modlili traja muži a dve ženy. Zastali 

za nimi. O čomsi sa ešte dohadovali. V okamihu ich schmatli za rukávy, alebo kde 

koho dočiahli a ťahali von z kostola. Daromne sa bránili, prosili, modlikali i 

vysvetľovali, nič nepomohlo. Ženy sa skúsili hodiť na zem. Vliekli ich po ka-

mennej dlažbe a von mlátili päsťami. Niekoľkí vojaci naokolo sa veselo smiali. 

Fakľami mávali. 

Z boku z tmy vystúpil akýsi chlap v dlhom plášti. Vari sa tiež len prizeral. 

Znenazdania vytiahol šabľu, zahnal sa, vzduch zašušťal, čudné tresnutie a opodiaľ 

sa po zemi kotúľala hlava jedného z kozákov. Ďalšieho prebodol, tretieho sekol do 

chrbta tak, že bol na mieste mŕtvy. Ostatní zostali ako prikovaní. Nikto z prítom-

ných kozákov sa na nič nezmohol. Kým sa spamätali, chlapa v dlhom plášti ne-

bolo. 

Rínok zachvátil krik, ba rev, aký v Nižnom Kubíne už dávno nechyrovali. 

Aj obloha začala nad mestečkom blednúť. Nie s prichádzajúcim ránom, ale od 

plameňov, ktoré šľahali dovysoka. Horeli drevenice sedliakov v dolnej časti rínku. 

Hluk ohňa chvíľami narastal. 

Obyvatelia mestečka sa zbiehali s vedrami, putňami, čo kto mal po ruke, 

aby hasili, ako im regule kázali. Kozáci sa im postavili do cesty. Kopije vystrčili, 

len bodnúť. Aj by tak urobili, keby sa ktosi opovážil pokročiť dopredu. Z ostat-

ných domov stojacich okolo rínku vyháňali mladých, starých, ba i deti. Všetci sa 

museli postaviť do radu v strede rínku a tam nepohnute stáť. 

Strážilo ich niekoľko desiatok kozákov. Ostatní sa pustili do opätovného 

rabovania. Z domov vynášali všetko, čo sa im hodilo, čo malo podľa nich cenu. 

Behali s truhlicami i zrkadlami, daktorí s kobercami, odevmi, lampami i vrecami 

naplnenými všetkým možným. Z kostola vynášali sochy, obrazy i iné predmety z 

kovu. Zovšadiaľ sa niesol hurhaj, krik i ručanie hoviadok i zúrivý brechot psov. 

Horiace domy osvetľovali široké okolie. Až za rieku, do Bysterca bolo vidno. 

Chlap v dlhom plášti všetko sledoval z hornej časti rínku, spoza jedného z 

remeselníckych domov. Ani okom nemrkol. Prišlo mu ľúto nešťastníkov, na 

ktorých sa vyvŕšili tie divé beštie? Alebo stále videl svoju mŕtvu ženu, nehybne 

ležiacu s bledastou, pomodretou tvárou, ktorú zamordovali kozáci? 

„Kto si?“ prihovoril sa mu neznámy hlas za chrbtom. 

Chlap v dlhom plášti hneď neodpovedal. Ruku si nebadane položil na pi-

štoľ. 

„Na tom nezáleží,“ predsa len sa rozhodol aspoň niečo povedať. 

„Mh,“ neznámy hlas. 

„Na tom dnes ozaj nezáleží. Na ničom nezáleží, ani na živote. Pohlušiť 

všetkých do jedného, nech ich skára,“ doložil neznámy hlas. 

„Mh,“ pritakal teraz chlap v dlhom plášti. 
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„Pôjdem.“ Čierny dlhý plášť si pritiahol k telu a vykročil do tmy. 

„Počkaj. Videl som ťa, ako si ich zmárnil. Ja som vtedy nemal odvahu. 

Nenávidím ich,“ čosi chcel ešte povedať, nedopovedal. 

„No a? Každý máme svoju bolesť. Ty máš svoju, ja mám svoju. Rob si, čo 

chceš, ja budem tiež robiť, čo sa mne bude páčiť,“ snažil sa odbiť neznámeho 

chlapa. 

„Viem, v ktorých vozoch majú pušný prach. Do všetkých čertov pošleme 

veľa tých neznabohov.“ 

Chlap v dlhom plášti sa zastavil. Otočil sa a vrátil o niekoľko krokov nas-

päť. 

„Kto vlastne si?“ opýtal sa neznámeho spoločníka. 

„Slúžim u stoličných pánov, ich životy na cestách chránim,“ zoširoka začal 

ten druhý bez toho, aby meno prezradil. 

„Mh, dráb si,“ odhalil ho chlap v dlhom plášti. 

„A myslíš, že to len tak, pušný prach, bum?“ obidvoma rukami ukázal, ako 

si predstavoval výbuch. 

Dráb zvesil z pleca mohutnú kapsu ako vrece, lenže koženú a začal z nej čo-

si vyberať. V tme nebolo veľa vidno. Aj čosi ukazoval... 

„Prd vidím. Povedz mi, čo si odtiaľ vyhrabal, nech viem, aký si hrdina,“ 

trochu posmešne chlap v dlhom plášti. 

„Knôty k delám a vrecká pušného prachu do muškiet,“ prezradil dráb. 

„To nie je zlý nápad, trochu si ma presvedčil. Už sa ti môžem aj ja 

predstaviť. Moje meno je Xaver Horanský a slúžim na hrade.“ 

„Ja som Adam Noha. To ostatné už vieš. Aj tak by som rád vedel, čo ťa ve-

die k takému konaniu, akého som bol svedkom.“ 

„Prejdime na druhú stranu, do Bysterca, tam všetko uvážime, za pokojnejšej 

situácie ako tu,“ zahovoril otázku Xaver Horanský. 

Adam Noha nedobiedzal s ďalšími otázkami. Vedel, že jeho spoločníkovi sa 

muselo veľa nazbierať, keď sa uchýlil k takému konaniu. 

Troch kozákov odpravil s takou ľahkosťou, akoby panákov pri hre váľal. 

Ani na chvíľku nezaváhal. Ani najmenšiu šancu im nedal. Len pomsta môže mať 

takúto podobu. Hrozná nenávisť viedla jeho ruky. 

Pobrali sa popod kopec, chránený zadnými stavmi sedliackych domov na-

dol, ku brodu cez rieku. Šli bez slova. Hurhaj na rínku ich už nerušil. Ani sa oň 

viac nezaujímali. V hlave mali jedinú myšlienku, v ktorých miestach poslať na iný 

svet ďalších zloduchov. 

Nedalo im, aby občas nenazreli na rínok, ožiarený hučiacimi plameňmi. 

Pred domami v rade stáli kozáci a oproti nim tiež v rade nešťastní obyvatelia 

mesta. Medzi nimi stoly, na nich stáli piati úplne nahí chlapi. Mučili ich pred 
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zrakmi obyvateľov Nižného Kubína. Až do Bysterca sa niesol krik tých chudákov. 

Metali sa, kozákom sa chceli vytrhnúť z rúk.  

„Ideme,“ zavelil Xaver Horanský. Išli ticho. Veľmi sa ani neskrývali. Keby 

boli v tej chvíli stretli kozáka, zle by pochodil, určite by ho boli v hneve roz-

štvrtili. 

Rozmýšľali nad nahými kurucmi. Keby ich boli hneď preklali, alebo sťali, 

ale takto? Nechajú ich skrvavených pomaly zomierať. 

Srd v obidvoch narastal. Videli už veľa zlého. Lenže títo si prídu do krajiny 

ako priatelia a potom konajú ako najdivšia zberba. 

Na druhy breh sa prebrodili v najplytšom mieste, kadiaľ aj kupci a ostatní s 

vozmi prechádzajú. Zastali pred prvými drevenicami Veľkého Bysterca. 

Zvažovali, či prejdú cez dedinu, alebo ju obídu poľom. Rozhodli sa ísť rovno. 

V dedine bolo ticho. Len hluk z Nižného Kubína občas privádzal do zúri-

vosti psov. Zdalo sa im, že za okennými tabuľami ich sledujú oči vystrašených 

dedinčanov. Tie pohľady cítili. Až ich na koži svrbeli. Šľahajúce plamene nad 

Nižným Kubínom určite všetkým naháňali smrteľný strach. 

Na konci dediny sa obzreli. Zdalo sa im, že plamene narástli i hluk z nich sa 

zväčšil. Po chvíľke ich celkom pohltila tma. 

„Kadiaľ asi pôjdu?“ prerušil ticho Xaver Horanský. 

Adam Noha sa tiež pasoval s tou myšlienkou. „Neviem, kde majú namie-

rené. Ak do Liptova, tak prejdú po kolovom moste do Zábreže, potom do Žaško-

va. Ak do Turca alebo Trenčianskej stolice, pôjdu nadol,“ pohotovo odpovedal. 

„Tak či tak premašírujú cez Veľkú Ves. Pred ňou je cintorín s vysokým 

parkanom. Cesta ide tesne vedľa. Tam im hodíme pozdravy,“ veliteľsky rozhodol 

Xaver Horanský. 

Adam Noha nenamietal. Z vysokého múru môžu presne trafiť, aj sa rýchlo 

za ním stratiť v cintoríne. 

„Zapáliš knôt, hodíš a ujdeš! Kým sa spamätajú, bude všetko lietať do obla-

kov,“ začal spresňovať plán. 

Ešte v noci si tie miesta obzreli. Vysoký parkan sa im pozdával. Dobre z 

neho bolo vidno na všetky strany, hoci noc veľa zahaľovala. V márnici, postavenej 

tiež z kameňa, si pospali. Zobudil ich hrkot vozov a dupot konských kopýt. 

Opatrne nazerali von. Sedliaci s naloženými vozmi sa kdesi ponáhľali. 

Netrvalo dlho a k cintorínu sa blížili prieskumné jednotky kozákov. Za nimi 

s dosť veľkým odstupom išla pechota. Dlho dupotali, kým prešiel posledný z nich. 

Tisíce tvárí zamračených, unavených, špinavých, v baraniciach i čiapkach, v 

akých chcete uniformách, ktorého kde naverbovali. Za nimi konské povozy malé i 

veľké, s malými i veľkými kolesami, zakryté plachtami. 

Nekonečný dupot konských kopýt, fŕkanie i erdžanie koní. 
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„Tie s hrubánskymi kolesiskami, zakryté senom,“ šepkal Adam Noha. 

„Sú tri, máme len dve vrecia. Hodíme na prvý a tretí voz. Ty na prvý, ja po 

tebe,“ rozhodol Xaver Horanský. 

Vzmáhalo ich napätie. Ruky sa im začali triasť. Nie zo strachu o svoje 

životy, skôr aby trafili a všetko naokolo zakryl obrovský oblak dymu, dvíhajúci sa 

k oblohe a v ňom duše mnohých zloduchov, čo sa dovtedy pohupovali v konských 

sedlách. 

Prvý si z horiacej triesky zapálil knôt Adam Noha. Hneď aj hodil vrece s 

pušným prachom do sena na voze. Nikto nič nezbadal. Hmla i dvíhajúci sa prach 

spod kopýt a kolies vytvárali dostatočnú clonu. Zo sena na voze vyšľahli vysoké 

plamene. Vtedy už aj Xaver Horanský hodil vrece. Aj z tretieho voza vyšľahli 

plamene. Okolo vozov nastal zmätok. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Snažili 

sa ujsť. 

Krátko po sebe zazneli dva výbuchy. Naokolo lietali kusy vozov, koní i ľudí. 

Všetko zakrýval dvíhajúci sa oblak dymu a ohňa. 

Celý voj sa zastavil. Jeho začiatok bol už vo Veľkej Vsi. 

Daktorí sa zbiehali, snažili sa ratovať zranených. Vtedy nastal aj tretí 

výbuch, ktorý dokonal dielo skazy. 

Ktorémusi veliteľovi trklo, odkiaľ na nich zaútočili. Vydával povely. Jazdci 

obchádzali cintorín, pešiaci sa náhlili k bráne. 

„Utekaj! Ja ich zdržím,“ reval v tom hluku z plného hrdla Xaver Horanský. 

Adam Noha sa rozbehol. Zrazu zastal a obzrel sa dozadu. Či sa chcel 

rozlúčiť alebo čosi iné? 

„Zmizni!“ opäť naň zreval. 

Adam Noha, zvyknutý počúvať rozkazy, sa dal do behu. Kľučkoval pome-

dzi hroby, preliezol parkan a už sa strácal v krikoch, lemujúcich cintorín až ku 

potoku. 

Xaver Horanský sa postavil k múru a čakal. Namieril pištoľ a vystrelil. Prvý 

z kozákov padol na hrob. Ostatní zastali. Dvaja či traja namierili muškety, zara-

chotili výstrely. 

Xaver Horanský sa oprel o múr a pomaly zosunul na suchú trávu. Jeho duša 

sa pobrala kľukatými cestami kdesi do výšin k duši jeho umučenej ženy. 

Nekonečný prúd kozákov sa strácal za prvými domami stoličného mesta 

Veľká Ves. Postupne zapĺňali dlhočízne námestie, na ktorom bývali známe veľ-

kolepé jarmoky a jeho priestranstvo pravidelne počas generálnych, ale aj 

partikulárnych kongregácií zapĺňali parádne kočiare urodzených a veľkomožných 

pánov, ktorí rozhodovali o osudoch desaťtisícov obyvateľov stolice. Teraz sa tam 

išli utáboriť hordy divých kozákov, ktorým sa musel dych zatajovať pri pohľade 

na honosné domy mešťanov. 
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Stred námestia zostával voľný. Zamierili tam konské povozy, vezúce všetky 

potreby najjasnejšieho kniežaťa Kazimíra Sapiehu. O krátky čas už námestie krá-

šlili cifrované, farbami hrajúce stany kniežaťa a jeho najbližšieho doprovodu.  

V stoličnom meste sa hodlali zdržať. Vari mali na to aj príčinu? Keď nie iné, 

aspoň straty spočítať a rozhodnúť čo ďalej. 

Vojsko, ktoré sa nevmestilo na námestie, zostalo pred mestom na priľahlých 

lúkach. 

Prvým rozhodnutím kniežaťa v ten deň bolo zvolanie veliacich dôstojníkov. 

Hodnú chvíľu ich nechal prešľapovať pred stanom, kým sa mu uráčilo 

pozvať ich ďalej. 

Čo ich čaká? Daktorí aj bledli od strachu. Vedeli prečo. Pušný prach neu-

strážili. To bola vážna vec. Koľko ľudí roztrhalo, nebola až taká závažná udalosť. 

Aspoň nie v očiach kniežaťa. Vojaci sú na to, aby za každej situácie nastavovali 

svoje životy. Dosť peňazí za to dostávali. 

No prísť o pušný prach, bolo iné. Kde ho nahradiť? Vrátiť sa na hrad? Tam 

už budú brány zatvorené a znovu ho dobíjať? Na to už nebolo času. 

Aj iná vážna udalosť ich škrela. Medzi zabitými boli aj dôstojníci a čo 

horšie, obľúbený pobočník kniežaťa sa v zlom čase nachádzal na nesprávnom 

mieste. 

„Koľko?“ štekol knieža, ešte ani dnu nestačili vojsť. Ostatní nechápavo po-

zerali jeden na druhého. 

„Koľko prachu nám ešte zostalo?“ zopakoval knieža. 

„Nič,“ bojazlivo prezradil vedľa stojaci major. 

Zaprašťalo. Knieža zlomil palicu, ktorú mu daroval chán. Jedovato ju šmaril 

na zem. 

„Koľkí?“ zas otázka. 

Prítomní nervózne prestupovali z nohy na nohu. Keby vedeli koľkí. Dvad-

sať, či tridsať, možno aj viac. 

Nikto neodpovedal. 

Knieža na nich nenávistne gánil. Čakali, že spustí, ako to mal vo zvyku v 

takých chvíľach. 

Do stanu vošiel veliteľ prieskumného bataliónu. Obradne sa uklonil a čakal, 

kedy dostane slovo. 

„Už len tohto tu bolo treba. Kto preskúmal cmiter?“ hrozivo sa naň osopil 

knieža. 

„Nečakali sme, že by odtiaľ hrozilo nebezpečenstvo,“ vystrašene odpovedal. 

Už, už čakal, kedy knieža nariadi, aby ho zastrelili. 

Nikto sa neopovážil ani pohnúť. Stáli, ako by ich ktosi zaklial. 

Len veliteľ prieskumného bataliónu sa ozval: „Páter je mŕtvy. Našli sme ho 
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pri drevenom moste ponad rieku.“ 

Knieža zastenal. Všetkých vás postrieľať. Nie ste nanič súci, len sa so 

ženami váľať.  

Nikto sa ani nepohol. Aj najmenší pohyb mohol priniesť katastrofu. Keby 

nariadil čokoľvek, aj to najhoršie, ktože by sa mu protivil? 

Sadol si a fučal. Bolo vidno, že sa hrozitánsky ovláda. 

Čakali čo bude.  

„Vyvediete ešte dnes armádu z tohoto prekliateho mesta a budete pokra-

čovať vytýčenou trasou podľa pôvodných rozkazov,“ nariadil. 

„V meste zostane len záložný tretí batalión. Nech príde veliteľ. Ostatní splň-

te rozkaz!“ viac si nikoho nevšímal. Otočil sa im chrbtom. 

S poručíkom Nachom knieža hovoril stroho, ale jasne. 

„Postaráte sa, aby tu nezostal kameň na kameni. Ani jedna chalupa, ani krč-

my, ani škola, ani kostol nezostanú. Všetko spáliť! 

Keď sa námestie vyprázdňovalo, začali vojaci bataliónu plniť rozkaz. 

Z mestského domu vynášali smolenice, ktoré malo mesto na sklade pre rôz-

ne potreby. Vojaci si ich brali, v ohni založenom na námestí zapaľovali a rozchá-

dzali sa na všetky strany stoličné ho mesta. 

Škola, fara, dôstojnícky dom, nemocnica, mlyny, píly. Dom po dome sa 

zahaľovali do hrozitánskeho dymu. 

Najskôr len dym zaplavoval námestie, potom vyšľahovali plamene. 

Kostol vyplienili. Niekoľkými smolenicami sa snažili zapáliť drevené časti. 

Dvaja vojaci vybehli po schodoch až pod strechu veže. Čakali, kým sa strecha 

rozhorí, až potom dupotom zbehli po vŕzgajúcich schodoch. 

Mestsky dom v strede námestia si nechali nakoniec. Najskôr ho vyplienili. Z 

okien vyhadzovali truhlice i papiere, ktoré vietor roznášal po námestí. Netrvalo 

dlho a budovu zachvátil veľký oheň. 

Všetky plamene sa nakoniec spojili v jednu obrovskú žiaru, ktorá pohltila 

celé mesto. Do ďaleka sa šíril hrozitánsky hluk. V ňom sa strácali náreky 

obyvateľov, ktorí vybiehali pred svoje domy. Chytali sa za hlavy, daktorí padali na 

kolená. Boli aj takí, čo sa pustili do hasenia. Ale odkiaľ začať? Ktorý dom hasiť, 

keď všetky blčali, akoby ich smolou pomazal? Oheň nepoznal zmilovanie. So 

zlobou bol založený, s tou istou zlobou požieral všetko, čo sa mu postavilo do ces-

ty. 

Stoličné mesto sa zmietalo v smrteľnej agónii. 

Keď oheň dohorel nastalo ticho. Nikto si nepamätal koľko trvalo. Až na dru-

hý deň sa do zboreného vypáleného stoličného mesta akosi neisto vracali vozy 

plne naložené všetkým možným, čo sa v dome používa. Ešte predvčerom sa z 

mesta ponáhľali, akoby sa poberali na ďaleký jarmok so vzácnym tovarom. Pred 



Hľadáme svoje korene 

Peter Huba 

63 

smrteľným nebezpečenstvom utekali, zachraňovali, čo sa im zdalo cenné. 

Inokedy kone rovno do svojho dvora trafili. Nebolo ich treba veľmi 

poháňať. Teraz sa bezradne obzerali ako v najcudzejšej cudzine. Po domoch ani 

chýru, ani ich maštale nestáli na svojom mieste, len nedýchateľný čmud sa šíril z 

nedohorených hnojísk a mohutných trámov ktorýchsi domov. 

Hromady popola a kamenné pece vytŕčajúce zo zborenísk, kdesi aj steny 

niekdajších murovaných domov. 

Ešte pred dvoma dňami honosné domy mešťanov, ktoré u pocestných vzbu-

dzovali obdiv svojou výstavnosťou. Mestsky dom, ktorý bol pýchou stoličného 

mesta. Dôstojnícky dom, akého nebolo široko-ďaleko. I ostatné domy sa nená-

vratne obrátili v prach a popol. 

S lamentáciami a nárekmi sa v hromadách popola a krížom krážom pople-

tených obhorených brvien prehrabovali obyvatelia niekdajšieho mesta. Vari chceli 

čosi zachrániť? Nepríčetné pohľady, zúfalstvo na každom kroku. Čo najskôr 

zabudnúť, že tam akési domy stáli, vymazať všetko z pamäti a začať odznova ako 

ich praprapredkovia, lebo sa zbláznia. 

A tí, čo čosi zachránili a na vozoch odviezli do bezpečia? Teraz stáli bezrad-

ne, v zúfalstve neveriac vari vlastným očiam. Ktorýsi začal z voza vykladať, čo 

zachránil. Najprv opatrne zrkadlo položil na zem. Ako najväčšiu cennosť, ktorá 

mala nahradiť kus už neexistujúceho domova. Načo zrkadlo, keď ho niet kde 

zavesiť. Pozerať doň na svoju zúfalú tvár? 

Vedľa zrkadla kládol mohutné hodiny. Skoro sa s nimi maznal. Hladkal ich. 

Nešli, závažia sa ani nehli. Hodiny stáli, aj čas sa v tých končinách zastavil. Mož-

no navždy. Majetky aj sebavedomie sa na popol premenili. Ani z jedného, ani z 

druhého nezostalo nič. Všetko v tom hroznom ohni zhorelo. Zostalo zúfalstvo a 

žiaľ. 

Ako na posmech pansky hostinec sa zachránil. Plamene okolo šľahali, no 

hostinca sa nedotkli. Stál ako ostrov v rozbúrenom mori. Žeby sa podpaľačom eš-

te mohol zísť, keď by sa náhodou touto cestou vracali naspäť? 

Obecný sluha obchádzal okolo námestia, zašiel do bočných ulíc. Bubnoval a 

vyhlasoval akúsi novinu. 

Akúže novinu mohol tým zúboženým ľuďom povedať? 

„Richtár žiada veľavážených mešťanov, nech sa neodkladne do kostola dos-

tavia,“ to im zvestoval. 

Akoby sa nič nebolo stalo. Všetko ako predtým. Len si treba na kus reči do 

kostola odskočiť? Prečo do kostola? Inej stavby v meste nebolo? Len ten odolal? 

Krčma zostala uchránená, lenže tam sa nevmestia. 

Kostol sa nevzoprel ohňu. Žiaden zázrak, to len kameň nezhorel. Veža sa 

nezachránila, bola z dreva. Ani zvony obrovskej žiare neodolali. Roztiekli sa ako 
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voda v potoku. 

Mešťania sa poslušne schádzali do kostola. Nikdy takto doň nevchádzali. 

Vždy vo sviatočnom odeve a podľa prísnych regúl sa správali. Lavice vyhradené 

pre zemanov, jedných, druhých i ďalších, podľa majetku aj iného honoru. Aj 

ostatní mali svoje lavice. Nemuseli o tom rozprávať, ani nikoho upozorňovať. 

Každý si do tej svojej sadal. 

Bezradnosť. Lavíc nebolo, len akési pahýle a kdesi nedohorený kus dreva. 

Po oltároch ani stopy, ba vari zbytky obhorených stĺpov. Obrazy sa už kdesi viezli 

na kozáckych vozoch. 

Niektorí vzlykali, iní nahlas lamentovali. Červené oči, užialené tváre. 

Richtár chcel začať, ako mal vždy vo zvyku. „My, richtár, a prísažní mes-

ta...“ Zabrzdil sa. Nikdy by tak neurobil, aby regule porušil a všetko, čo mal na 

začiatok každého rokovania povedať, zmenil. Samotní mešťania by ho boli zavrá-

tili, že im chce ubrať to, čo k ich postaveniu patrí. 

Začal rovno. Nikto nič. Napäto čakali, čo povie. „Ani plač, ani hnev nena-

praví to, čo sa tu stalo. Všetko je preč. Škoda o tom rozprávať. Každý dobre vie, o 

čo prišiel. Treba sa nám na nohy opäť stavať. Žijeme hrozné časy, ale plač naozaj 

nič nespraví. Len naším pričinením mesto opäť nadobudne niekdajšiu slávu.“ 

Richtár sa obzrel okolo seba. „Je nás menej ako bývalo. Jedni sa pobrali 

preč, šťastie hľadať inde,“ na chvíľu sa zastavil. Vari slová hľadal na to, čo chce 

povedať? 

„Ak Pán Boh dá, domy postavíme, ale životy nenahradíme. Áno, aj veľa 

životov bolo v meste obetovaných. Zlobou a nenávisťou zmárnených. Smrť 

mnohých mešťanov budeme navždy niesť veľmi ťažko.“ 

S pozadia sa ozval hlasný nárek. Kohosi sa tie slová priamo dotkli. 

„Blíži sa zima, treba nám čo najskôr obydlia stavať. Kto z kameňa, nech si 

ten v mestskom kameňolome berie. Kto z dreva, nech si z mestských lesov pomá-

ha. Nech naše duše sú si nablízku, nech naše srdcia vedno bijú pre slávu tohoto 

mesta. Aj Pán Boh nám pomôže a verme, pridajú sa urodzení páni Oravského 

panstva, ba aj iní nám prídu na pomoc. 

V prvom rade pochovajme svojich blízkych i tých, čo nemajú nikoho.“ 

Richtár zložil ruky a začal sa hlasno modliť.  

„Pýcha mesto zahubila,“ niesol sa zachrípnutý hlas odkiaľsi od vchodu do 

kostola. Vonkajšie svetlo bránilo mu vidieť do tváre. 

„Kto si, že sa opovažuješ nás súdiť. Či my sme zabíjali, alebo komusi pálili 

obydlia?“ Richtár i podaktorí mešťania zazreli na prišelca. Neznámy chlap sa 

obrátil a ťažko pobral preč. 

„Náš úrad sa premiestni do hostinca,“ pokračoval richtár. 

Kedyže by bol richtár také čosi vyriekol pred niekoľkými dňami. Vraj úrad 
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do hostinca? Nuž, ale aj také život doniesol. Aj za to Pánu Bohu ďakovať, že 

aspoň hostinec sa zachoval. 

„Kto má pivnice, v nich nech najhoršie chvíle prežije,“ také ešte richtár 

povedal. Keby to bol pred niekoľkými dňami poradil veľaváženým mešťanom, zle 

by sa bolo porobilo. Toľko zlého si mešťania stoličného mesta veru nemuseli 

vypočuť za celé stáročia. Ani by sa to nikomu nebolo v najhoršom sne prisnilo, čo 

ich skutočne postihlo. 

Richtár aj tak niečo tajil. Veľmi ho škrelo. Rád by sa bol podelil so svojím 

trápením. Udržal ho v sebe, i keď mu veľký bôľ spôsobovalo. Mal im v naj-

väčšom žiali ešte povedať, že truhlice s dôležitými listinami a knihou, do ktorej sa 

grunty zapisovali, zhynuli? Ľahšie to unesú, keď už budú nové domy stáť. A mož-

no tých listín ani nebude treba, veď kto by sa ešte chcel nešťastnému mestu čímsi 

priečiť? 

Rozchádzali sa každý svojou cestou a s ťaživými myšlienkami. Jedni, kde 

prvú hroznú noc prenocujú, iní už uvažovali, aký dom si postavia. Boli aj takí, čo 

sa za príbuznými pobrali do iných končín. 

Aj ta ani v tom nešťastí si nikto nepripustil, že Veľká Ves už nikdy nebude 

mestom, ani sídlom slávnej Oravskej stolice. 
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Aj obyčajný človek môže pozdvihnúť 
hlavu proti neprávosti 

 

Noc sa už chystala vo svojej temnote prevaliť do druhej polovice. Blížila sa 

polnoc. Lehôtka sa chúlila v tme. Ticho. Len nočný vartáš, vari aby mu bolo 

veselšie bakuľou o zem udieral. Chystal sa odtrúbiť a potom aj ohlásiť dvanástu 

hodinu.  

Na konci dediny sa v kríkoch chúlilo niekoľko chlapov. Nepotrebovali, aby 

ich ktosi videl. Kone priviazali o hrubé haluze a chystali sa potichúčky  prešmyk-

núť k richtárovmu domu. 

Museli to byť veľmi vážne dôvody, keď sa richtári ktorýchsi dedín skrývali 

za závoj tmavej noci, aby svoje konanie utajili.  

Nežiadalo sa im každému vykladať, čo chystajú. Keby sa takto zišli za dňa 

istotne, by to nezostalo bez rečí. Každý by sa zamýšľal, čo sa stalo, keď toľkí 

cudzinci do ich dediny zavítali. Iné by bolo keby si také stretnutie panstvo vynú-

tilo. 

Keby. 

Práve to panstvo nemalo o ich činoch vedieť, aspoň do času, kým... Nuž 

kým nevyhútajú, čo idú robiť, aby si v ťažkých časoch pomohli a komu majú ad-

resovať ponížené prosby. 

Doma už veľa narozprávali o tom, že ich nový urbár s povinnosťami až k 

samej zemi ide privaliť. 

Stoliční páni na to nič. Odvolávajú sa na najvyššiu vrchnosť, čo až hen vo 

Viedni sídli a požadujú neprotiviť sa, lebo vrchnosť je vrchnosť a tá si zaslúži len 

úctu a poslušnosť. 

A či si nevážia svojich pánov? Peši i so záprahmi sa trmácajú na pánske a 

tam od svitu do mrku v pote tváre drú. Ani to sa pánom nepáči, chcú ešte viac. 

Ale začnime pekne po poriadku, čo sa to vlastne v tých časoch dialo. 

Nový urbár bol do života zavádzaný. Na poddaných sa sypali ďalšie a ďalšie 

ťarchy. 

Ľudia znášali, čo sa uniesť dalo. Keď už toho bolo veľa, začali sa sťažovať, 

ba až odopierať nové ťarchy. 

V roku 1771 veľkú nespokojnosť začali prejavovať aj v Lehôtke, v dedinke 

pod majestátnym hradom. Aj richtára Martina Chomisteka takáto neprávosť veľmi 

nahnevala.  

Keby len jeho, iným sa tiež zdalo, že je poddanských povinností priveľa. 

Nie sú ďaleko od žobrákov a panstvu sa máli. 
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V tú noc, o ktorej už bola reč na začiatku, sa v dome richtára dedinky 

Lehôtka zišli richtári a vážení občania z viacerých dedín Oravskej stolice. 

Keď sa zvítali a patrične pohostili, richtár Lehôtky začal s vážnou tvárou: 

„Len tomu naložia, kto si nechá donekonečna na chrbát vešať.“ 

Ostatní prikyvovali. 

„Veru aj toho koňa môžeme zapriahnuť len do takého voza, aký utiahne,“ 

pridal sa pod pecou sediaci Ján Vajda z Hruštína. 

„Len či to zle neskončí, keď mi takto proti vrchnosti,“ opatrne začal Matej 

Hadobuš z Brezovice. Bolo vidno, že má pred panstvom veľký rešpekt.  

„Keď sa necháme zotročovať, páni nám budú stále len pridávať,“ rázne 

richtár Martin Chomistek. 

„Nezišli sme sa tu, aby sme sa prekárali,“ pokračoval. 

„Kto sa chce pridať, pridá sa a kto nie, nebudeme ho nútiť. Zišli sme sa, aby 

sme sa dohodli na ďalšom našom konaní a nie preto, aby sme len rozprávali. Veľ-

komožní páni našej slávnej stolice nie sú naklonení na spoločnú reč. Oni poznajú 

len bič a kladu, do ktorej by nás najradšej hneď zavrzli, keď sa ozveme. Skúsili 

sme s nimi rozprávať. Odbili nás. Naše ponosy musíme predniesť inde.“ Richtár 

dediny Lehôtka pritom ukázal kdesi nahor.  

„Čo budem chodiť ako pes okolo horúcej kaše, na dvor Jeho cisárskej mi-

losti sa posťažujeme a ponížene budeme prosiť o pomoc,“ vyjavil nakoniec s od-

hodlanou tvárou. 

V miestnosti zavládlo ticho. V kahanci sa plameň prevaľoval a čmudil. Aj v 

slabo osvetlených tvárach sa zračilo napätie a ešte aj otázka. 

Nie jedna. Nevedeli si predstaviť, že by sa len tak ukázali kdesi v tom 

veľkom meste vzdialenom veľa dní hrkotania na voze, ba že by ich ktosi pustil až 

pred milostivého a najjasnejšieho cisára a ešte by sa tam mali posťažovať aj na 

stoličných pánov. Ktorísi už videli okovy na svojich rukách a nohách, ako ich 

vedú do temnice. Mohlo sa im stať aj niečo horšie. Ktože sa s poddaným bude o 

jeho trápení rozprávať? 

Dosť dlho veru bolo ticho. Niektorí aj chceli čosi povedať, zastavili sa skôr, 

ako by ústa otvorili. Možno sa aj svojich myšlienok preľakli.  

V izbe sa sem tam ozvalo hmkanie a pokašliavanie. Aj tak dávali najavo, že 

tuho rozmýšľajú. 

„Nuž a keby ste vy, pán richtár, tú cestu merali do toho veľkého mesta,“ 

začal opatrne Matej Poško richtár zo Slanice. 

V izbe bolo hneď cítiť úľavu. Jedni prikyvovali, iní aj slovom dali najavo, 

že by to bolo to najlepšie riešenie. 

„Aj pozbierame peniažteky na cestu, ba aj dáke osoby s vami pošleme, aby 

vám boli nápomocní,“ doložil. 
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Martin Chomistek sa usmial. Dopredu vedel, ako to dopadne. Ktože by 

nazbieral toľko kuráže, aby sa išiel pred Jeho cisársku milosť postaviť a ešte aj 

sťažnosti predniesť. 

„Keď je tak, pôjdem. Potom sa tu zas zídeme, aby sme zvážili čo a ako,“ do-

končil richtár Lehôtky. 

Aj by sa boli dlhšie rozprávali. Začalo svitať a to bol čas, aby sa pobrali 

každý svojou stranou. 

Či ktosi toto stretnutie prezradil vrchnosti, alebo sa okolnosti mali ináč? Isté 

bolo, že stoliční páni sa o ňom dozvedeli. Vždy sa nájde ktosi, čo hneď pobeží 

pánom zvestovať, o čom sa poddaní rozprávajú, ba aj ako zmýšľajú. 

Dávno sa už stoliční páni o dianie v stolici tak nezaujímali, ako práve vtedy. 

Nie žeby chceli poddaným uľahčiť život. Strach ich poháňal a tak konali. Aj oni 

sa dohovárali, čo urobia, aby rebéliu hneď v začiatkoch potlačili. Tiež pomysleli 

na svoju vrchnosť, no po svojom, že by vojakov do stolice poslali, aby poriadok 

robili. 

V stoličnom dome v Dolnom Kubíne bolo v tých časoch rušno ako vo vče-

ľom úli. Jedni páni prichádzali, druhí sa náhlili preč. Čosi si medzi sebou šuškali i 

nahlas veľmi vzrušene rozprávali. 

„Revolta,“ znelo z mnohých úst. 

Ani horšieho slova nepoznali. 

Župan Andrej Török bol generál, aj tak sa mu podobné slová nepočúvali 

dobre. Hneď v zárodku by bol s nimi skoncoval. Na vojsko pomyslel. Krikľúňov a 

nespokojencov pochytať, pozatvárať a možno s nimi aj horšie porobiť. 

„Len, aby nebolo neskoro,“ opakoval si. 

„Toho, toho, ani na meno mu neviem prísť, no Chomisteka treba chytiť a tu 

do väzenia doviesť,“ nariadil slúžnemu. „Veľkomožní páni nech sa ustávajú na 

stoličné zhromaždenie prísť. Situácia je vážna, musíme konať,“ ešte dodal. 

O inom sa v stolici ani nehovorilo, len o nepokojoch medzi poddanými. Ani 

na stoličnej kongregácii nebolo ináč. Inokedy o tom, či onom hovorili. Teraz len 

ako poddaných zahriaknuť, či ináč im nakázať, ba i zakázať. 

„Vaše osvietené veľkomožnosti,“ prihovoril sa po úvodnom ceremoniály 

župan Andrej Török prítomným stoličným pánom.  

„Revolta sa šíri našou stolicou a my sme povinní zabezpečiť pokoj a poria-

dok. Je to naša svätá povinnosť, tak ako je povinnosť poddaných žiť v pokore a 

poslušnosti,“ rozohnil sa. 

„Vojsko nech príde a robí poriadky,“ ozval sa veľkomožný osvietený pán 

Revický. 

„Treba s nimi zatočiť, aby sa im navždy odnechcelo búriť sa a rebelovať.“ 

„Tak je,“ ozvalo sa z viacerých hrdiel. 
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„Páni, páni pokoj,“ žiadal župan. 

„Takto sa nikam nedostaneme. Áno aj ja si myslím, že treba čo najrýchlejšie 

zasiahnuť, lenže, či je to len tak?“ opäť župan Andrej Török. 

„Ale veď tu nablízku je stotina slávneho pluku Samuela Ďulaiho, treba sa 

obrátiť na vznešenú uhorskú miestodržiteľskú radu, aby ráčili ich do našej stolice 

poslať, aby tu poriadok urobili.“ 

„Áno, tak je,“ búchali viacerí veľkomožní páni do stolov na znak súhlasu. 

„Pokoj páni, áno požiadame o vojsko. Pán prvý podžupan si to zoberie na 

starosť,“ rozhodol župan.  

Aj sa tak stalo. S jedným listom kuriér cválala tam, s iným písmom napäť. 

Tak sa panstvá dohovárali. Všetkým bolo akosi naponáhlo. 

Aj ináč osvietený pán prvý podžupan konal. Všetkých drábov slávnej 

Oravskej stolice povolal a s nimi sa pobral do Lehôtky, aby podnecovateľa nepo-

kojov richtára Martina Chomisteka chytili a do väzenia zavreli.  

V nasledujúci deň ho vypočúvali. Veru sa s ním nemaznali. Korbáčom si 

vynútili, aby povedal mená ďalších nespokojencov, čo sa do rebélie pridali, ba 

ďalších ľudí po dedinách burcovali. Lenže na to už bolo potrebné vojsko a pán pr-

vý podžupan nečakal. Zas kuriér cválal k pluku Samuela Ďulaiho, aby pán veliaci 

plukovník poslal stotinu do Oravskej stolice. 

Veru v tých časoch bolo na Orave veľmi rušno. Jedni sa búrili, iní sa im v 

tom snažili zabrániť. Hnev a napätie sa niesli dedinami. 

V liste z trinásteho apríla toho roku 1774 stoliční páni z Oravy napísali: 

„Najjasnejšie kráľovské miestodržiteľské knieža, slávna uhorsko-kráľovská 

miestodržiteľská rada, najláskavejší pane, najmilostivejší a vysokovážení páni! 

Najpokornejšie oznamujeme, že sme urobili opatrenia, aby láskavé a milo-

stivé nariadenia vašej kráľovskej jasnosti a slávnej kráľovskej miestodržiteľskej 

rady zo dňa dvadsiateho štvrtého marca boli uvedené v náležitú platnosť, aby 

vojenská asistencia pochytala ostatných spomedzi tunajšieho ľudu, ktorí sa tvrdo-

šijne bránili prijať pre nich také výhodné urbariálne dohody, najmä však predákov 

a podnecovateľov, ktorých menoval zaistený lehôtsky richtár. Náš pán prvý 

podžupan má požiadať najosvietenejšieho pána plukovníka uhorského pešieho 

útvaru slávneho pluku Samuela Ďulaiho, aby poslal stotinu vojska, ktorá by 

vkročila na územie stolice z dvoch strán. Po vzájomnom nadviazaní a udržovaní 

stykov však nech sa pán podžupan s povereným vojenským hodnostárom dohodne 

na dni a čase, kedy sa má nariadiť nenápadné zaistenie previnilcov. Ich postup 

pokorne oznámime vašej kráľovskej jasnosti a slávnej kráľovskej miestodr-

žiteľskej rade. Čo najpokornejšie sa porúčame vašej nekonečnej milosti a vysokej 

priazni a ostávame s prejavom hlbokej úcty. 

Najpokornejší, najposlušnejší a najoddanejší služobníci, stavy Oravskej 
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stolice.“ 

Prichádzala jar. Lúky sa začali zelenať, puky na stromoch sa drali von, po 

silnej zime akoby prichádzala akási úľava. Len ľudí zvieral nepokoj a neistota. 

Páni nemienili ustúpiť a dávali to patrične najavo. Od poddaných si vyžadovali 

poslušnosť a pokoru, hlavne plnenie si povinností vyplývajúcich z nového urbáru. 

Richtár Martin Chomistek bol z diania v stolici zronený, ba bol z neho 

zlomený človek. Odhodlanie viesť rebéliu z neho vyprchalo, ba možno k tomu 

prispelo väzenie a korbáče.  

Čakal od vznešených osvietených pánov iné?  

Vždy tak bolo, čo bol svet svetom, páni mali vždy pravdu a boli v práve, 

keby bolo akokoľvek. Ani teraz neustúpili. Kdeže by mohli nažívať v prepychu, 

keby nebolo poddanskej roboty. A čo štát a cirkev. Aj oni potrebovali, aby poddaní 

dreli od svitu do mrku. Aj nový urbár to prizvukoval. 

Ani vojsko, čo prišlo do Oravskej stolice z dvoch strán sa nepostavilo na 

stranu tých ubiedených chudákov. K panstvu sa malo, ich záujmy prišli ratovať. 

Vstúpili do Oravskej stolice. Jedni od Liptova, ďalšia skupina vojakov od 

Trenčianskej stolice. 

Oravskí stoliční páni boli veselší. Nezostali sami. Slávna uhorsko-kráľovská 

miestodržiteľská rada ich nenechala bez pomoci.  

Osemnásteho januára nového roka 1775 sa zišli oravskí páni na generálnom 

stoličnom zhromaždení. 

Nálada bola veselá. 

„Osvietení veľkomožní páni, schádzame sa v týchto pohnutých časoch, aby 

sme dokončili to, čo sme pred časom začali a pre nepokoje museli načas prerušiť,“ 

začal župan Andrej Török. 

„Áno, nebojím sa priznať, že sme boli pobúrení konaním určitých ľudí, čo 

podnecovali pokojný ľud proti povinnostiam, ktoré prinášal nový urbár.“ 

Župan na chvíľu stíchol a pozeral do tvárí veľkomožných stoličných pánov. 

„Je to za nami. Dnes rozhodneme o prijatí urbárskych dohôd a tým 

uzatvoríme jednu závažnú kapitolu v živote našej slávnej stolice.“ 

Páni tlieskali, ktorísi búchali päsťami po stole. 

„Predsa len čaká nás ešte aj ďalšia závažná úloha. Žiadne konanie nemôže 

zostať bez následkov a v našom prípade bez trestu primeraného nebezpečnému 

konaniu určitých ľudí. A tak vzhľadom na onen poburujúci, ba priamo povsta-

lecký čin, ktorého sa dopustili poddaní oravského panstva prostredníctvom svo-

jich úradných osôb, predákov a pisárov, boli títo poddaní podľa milostivého a 

láskavého nariadenia najvyššej kráľovskej miestodržiteľskej rady zo dňa dvad-

siatehosiedmeho decembra roku 1773 predvolaní na dnešný deň osemnásteho 

januára roku 1775 pred naše generálne zhromaždenie stolice zvolané do Dolného 
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Kubína, aby im tu boli oznámené najmilostivejšie kráľovské rozkazy podľa 

najslávnejšieho cisársko-kráľovského rozhodnutia o prijatí platných urbariálnych 

dohôd, aby boli prísne napomenutí k povinnej poslušnosti a povinnosti a aby tí, 

ktorí nechcú prísť k rozumu, ako aj ich vodcovia a pôvodcovia odporu boli aj 

telesnými trestami privedení k mieru a pokoju.“ 

„Áno, najprísnejšie tresty pre nich,“ ozývalo sa z pléna. Ktorísi tie slová 

opäť podporili búchaním päsťami po stole. 

„Keď sa títo poddaní nijakými dôkazmi nedali pohnúť k prijatiu vyššie 

uvedených dohôd a keď medzi inými istý Martin Chomistek, richtár usadlosti 

Lehôtka z toho dôvodu, že mnohé usadlosti k nemu znášali peniaze na nejakú 

zbierku, bol považovaný za podnecovateľa a poburovateľa iných, podľa vyššie 

spomenutého príkazu najvyššej kráľovskej miestodržiteľskej rady o telesných 

trestoch bude vyvedený, aby mu na odstrašenie iných vymerali päťdesiat úderov 

palicou.“ 

Opäť krik v sále. 

„To je málo, zaslúži si viac,“ kričali viacerí. 

„Málo, málo,“ pridávali sa ďalší. 

„Smrť takým zlosynom,“ dodal iný. 

„Ale páni, kľud, zachovajte pokoj,“ nástojil župan. 

Zdalo sa, že je o všetkom rozhodnuté.  

Veď aj bolo. Ak sa páni rozhodli konať, nič ich nemohlo zastaviť. 

A či predsa? 

Osvietení a urodzení páni sa tisli jeden pred druhým. Chceli vidieť do tváre 

najväčšieho zloducha, ktorý im nahnal pred časom toľko strachu. Aj to chceli 

vedieť ako Martin Chomistek bude trpieť, kričať od bolesti a prosiť. 

Vyviedli ho pred dav a prinútili aby si ľahol na brucho na pripravenú lavicu. 

Ruky aj nohy mu dali do okov. 

Drábi už dvíhali korbáče nad hlavu, len zaťať do živého, keď na námestí 

nastal hurjavk. 

Kto by bol takému uveril?  

Poddaní krikom a revom obkolesili richtára Martina Chomisteka. Vlastnými 

telami ho chceli chrániť, tak ako sa on postavil predtým na ich obranu.  

Pred stoličných pánov sa zas postavilo šestnásť ozbrojených hajdúchov. 

Horko ťažko ich ochránili. Na iné sa nezmohli. Ustupovali, až sa všetci skryli za 

bránu stoličného domu. Odtiaľ plný strachu pozorovali dianie na námestí. 

K rozvášneným ľuďom sa pridávali ďalší a ďalší. Nikto sa im neopovážil 

postaviť do cesty. Určite by bol v tom čase zle pochodil. Len prichádzajúci večer 

priniesol utíšenie aj na Kubínske námestie. Ľudia sa rozchádzali vo veľkej vrave. 

Potrebovali zo seba dostať hnev, ktorý ich opantal pri pohľade na utrápeného 
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Martina Chomisteka. I všetky neprávosti vrchnosti im v tej chvíli zapĺňali hlavy. 

„Neslýchané,“ lamentoval župan Andrej Török. Za hlavu sa chytal. Ani vo 

sne by sa mu nebolo prisnilo, že si luza, ako sa o nich vyjadroval, dovolí také nie-

čo. 

„Budeme sa pred nimi skrývať, utekať ako myši do diery?“ nevedel sa 

zmieriť s tým, čo sa stalo. 

„Ja im ukážem, kto je tu pánom a kto...“ ani na slovo im nevedel prísť.  

Či to mohlo zostať tak? Veľkomožní a osvietení páni sa mali zmieriť s 

ponížením, ba nebodaj keby sa neskryli, aj by im boli ublížili? 

Ešte v ten istý deň župan nariadil vyšetrovanie. Všetkých, ktorí sa s neha-

nebnou ľahkovážnosťou celkom zjavne a verejne postavili na odpor celej stoličnej 

vrchnosti a úradom, privedúc do veľkého zmätku i verejnú autoritu, mali potre-

stať. 

Vyšetrovalo sa. Nakoniec rozhodla súdna stolica v meste Dolnom Kubíne. 

Rozsudok bol vyhlásený dvadsiateho siedmeho januára roku 1775.  

Matej Kavjak, obyvateľ Slanice, proti ktorému nebolo zozbieraných dosta-

tok dôkazov bol prepustený. Ján Vajda, obyvateľ Hruštína, Matej Jančuha, oby-

vateľ dediny Habovka, Matej Poško, obyvateľ a richtár Slanice, boli usvedčení z 

podnecovania vzbury a odsúdení na jednoročnú robotu na ktorejkoľvek pevnosti 

určenej vyššou kráľovskou radou. 

Matej Pacák, iným menom Patejský, na základe výpovedí bol uznaný vin-

ným a odsúdený na osemdesiat úderov palicou, ktoré sa mu mali vymerať na dva 

razy, v priebehu štyroch týždňov a medzi tým mal byť väznený vo verejnom 

žalári. Matej Hadobuš, obyvateľ Brezovice bol pre nedostatok dôkazov oslobo-

dený.  

V tom istom roku bolo ešte zavedené súdne vyšetrovanie ľudí, ktorí sa 

vzbúrili proti urodzenému Jeremiášovi Klinovskému a Jurajovi Dlholúckemu. 

Kde bieda vstupovala do životných osudov ľudí, tam ani pokoj nemal veľa 

miesta. Skôr myšlienky na svoju obranu sa v tých pohnutých časoch rojili v hla-

vách a tie poháňali k činom. Stačila len iskierka nádeje na zlepšenie postavenia a 

všetko sa pohlo. 

Či to malo zmysel? Na také myšlienky nezostalo miesta. 

Ani rok 1776 nepriniesol pokoj. Opäť župan adresoval svoje ponosy na 

správanie podaných v stolici miestodržiteľskej rade v Bratislave a prosil o vojsko. 

Prišlo vojsko, ba i výzva richtárom a prísažným slávnej Oravskej stolice. 

Miestodržiteľ písal: 

„Jeho najsvätejšie veličenstvo mi láskavo nariadilo, aby som v mene krá-

ľovom aj vás všetkých mimoriadne predvolal pred tribunál slávnej Oravskej 

stolice a aby som všetky rozbroje a nepokoje, ktoré nie bez pohoršenia verejnosti 
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a najväčšej kráľovej nevôle v týchto krajoch od dávnych čias prekvitali, v zárodku 

potlačil a v najvyššom kráľovom mene opäť nastolil a upevnil trvalý mier a svor-

nosť, bez ktorých nemôže jestvovať verejné blaho a prospech váš i jednotlivcov. 

Jeho veličenstvo spoznalo, že na urýchlenie záhuby každej občianskej 

spoločnosti, v ktorej žijeme, nie je nič účinnejšie ako vzájomné rozbroje občanov, 

naproti tomu riadny a spravodlivý poriadok nielen v sladkom a všetkými 

vytúženom mieri chráni poddaných, ale neobyčajne zveľaďuje aj ich majetky, aj 

keď obrábajú menej úrodné pozemky.  

Preto vám predovšetkým týmto v prítomnosti najosvietenejšieho pána hlav-

ného župana slávnej Oravskej stolice a pred celou slávnou vrchnosťou v naj-

vyššom mene kráľovom rázne a prísne zakazujem odteraz v budúcnosti konať 

tajné schôdzky a pod akoukoľvek zmienkou robiť medzi sebou zbierky. Lebo ak v 

budúcnosti neupustíte od výtržností, ktoré sú priamo v rozpore s najmilostivejšími 

nariadeniami jeho najsvätejšieho veličenstva, budete podľa kráľovského paten-

tného listu, milostive vydaného roku 1766, vyhlásení za odbojníkov a ako takí 

odsúdení na zaslúžený trest podľa povahy prečinu a priestupku aj na pätnásťročné 

alebo doživotné väzenie, ba za veľký zločin aj na potupnú smrť.“ 

Ešte veľa toho vznešený miestodržiteľ richtárom a prísažným slávnej Orav-

skej stolice adresoval. 
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Pýcha dávnej moci sa obracia na popol 

 

Akosi opatrne prichádzala jar. Tichúčko, akoby vo svojom závoji skrývala 

zlú správu. Inokedy zavítala na lúčoch páliaceho slnka, sprevádzaná vetrom 

hlučne ohlasujúcim nový ročný čas. Ovanula tvár, prihovorila sa okoloidúcim, 

popočúvala ponosy na krutú zimu, na mrazy, čo až kosti prašťali, pohladila 

unavené údy, odohnala trúchlivé myšlienky. 

V tom roku 1800 sa ľad len pomalinky topil, pramienky chladnej vody si 

hľadali cestu po úbočiach, aby sa stratili v šumiacich vodách potokov i rieky 

Orava. Fialky len nesmelo vystrkávali svoje hlávky. Obzerali sa zo strany na stra-

nu. Vari si neboli celkom isté, že už treba ísť sa ukázať ľuďom, čo na tieto chvíle 

netrpezlivo čakajú. 

Prichádzal osemnásty apríl. A veru sa stalo, čo už nemalo.  

Zima sa vrátila. Severák zavíjal, stenal, opieral sa do ľudí, stromov i domov. 

Kvietky skryli svoje hlávky i ľudia  sa teplejšie odeli. 

V ten osemnásty apríl v predvečer doznel hlas zvona. Ohlásil, že prišiel 

večerný čas, treba porobiť, čo ešte ľudia nestihli a hotovať sa na modlitbu a spá-

nok.  

Aj na hrade tak bolo. Tamojší obyvatelia sa chystali prežiť ďalšiu noc v 

pokoji. Strážnik, ktorý strávil v hrade veľa liet i zím, že by sa to už vari ani spo-

čítať nedalo, sa usadil v strážnej komnate, ruky otŕčal oproti kozubu, akoby chcel 

pochytať odlietajúce teplo len pre seba. Z blčiaceho ohňa sa občas ozvalo pra-

skanie.  

Matej Krík, tak sa volal hradný strážnik, nezostal dlho sám. Priplichtila sa k 

nemu mládež, čo narukovala do vojenskej služby v Oravskom hrade. Ani tepla sa 

im vari toľko nežiadalo ako slov o strašných dejoch i činoch niekdajších obyva-

teľov hradu. 

Napätie zvieralo všetky údy. V predstavách sa odohrávali hrozné udalosti, 

až sa im dych tajil. Ešte do toho vetrisko hučal, hvízdal si akési melódie, s oke-

nicami trieskal. 

„Veru tak bolo. Tamtí dole sa už chystali hradné múry preliezť,“ nedokončil 

Matej Krík. 

Napätie v tvárach narastalo až na prasknutie. Mladí si predstavovali votrel-

cov, ktorým sa bolo treba postaviť do cesty, aby sa vzdali márnej snahy dobyť 

hrad. 

„Aj tak sa ho nezmocnili,“ neudržal v sebe Tomáš, čo prišiel na hrad slúžiť z 

Hruštína. 

„Čuš, počúvaj,“ zahriakol ho sused. 
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Aj ostatní naň mrzko zazreli. 

Matej Krík chvíľu vyčkal, kým sa mladí upokojili. V mysli si vyberal slová, 

ktorými ich chcel ešte viac zaujať. 

„Ako som hovoril, už sa chystali hradné múry preliezť...“ opäť nestihol 

dokončiť. 

Večerné ticho preťalo kvílivé vyzváňanie zvonca, ktorým sa ohlasovalo 

blížiace nebezpečenstvo. S ním sa hradom niesol krik. 

„Horí, horíííí, hrad horíííí. 

Matej Krík zmeravel. Koľkokrát ďakoval Bohu, že nedopustil, aby sa z dob-

rého sluhu stal veľký pán, čo by svoju ohnivú silu ukázal práve v tomto hrade. 

Vedel, že stačí málo, aby z neho ostali ruiny.  

Ako ľahko sa v minulosti hrady zapaľovali a potom ešte aj vyplienili. Stre-

chy boli z dreva. Nuž a do toho sa oheň rád púšťal. Aj v týchto končinách neraz 

podobné hrozilo. Najhoršie bolo, keď besní Litovci išli v pohnutom roku 1683 

dolu Oravou. Našťastie hrad nevyhorel. 

Neustálym nebezpečenstvom býval dym valiaci sa z komínov i nespútané 

žeravé iskry, hrozivo poletujúce nad strechami. Roky, ba storočia tak prešli. 

Našťastie. 

Oheň akoby hľadel na dôležitosť hradu. Ľuďom chcel teplo prinášať i iný 

úžitok, slúžiť pri varení a pečení, byť nablízku aj pri svietení. 

Voda, sneh a mráz to bolo iné. Zahrýzali sa do šindľa i do ostatnej strechy 

Narobili veľké škody. 

Žeby práve teraz nastala tá závažná chvíľa, keď hrad už bol svojim pánom 

skôr na oštaru? Či takýmto spôsobom sa ho chceli zbaviť? 

Matejovi Kríkovi v prvej chvíli prelietla hlavou aj takáto myšlienka. Veď 

dávajú veľký pozor, práve ohňu stavajú do cesty kadejaké prekážky.  

Čo iné sa mohlo stať, len ktosi sa postaral o skazu slávneho hradu.  

Zlosť v ňom vzkypela. 

Možno aj tušil, kto by sa mohol dopustiť takého ohavného činu. Pri službe 

pánom si všeličo vypočul, aj také, vraj keby ho skántrilo, peniaze by nemuseli  

vynakladať na nekonečné roboty na jeho udržanie. 

Zmeravel, keď počul kvílivý hlas zvonca i krik nesúci sa z nádvoria. Horšie 

s ním bolo, keď videl obrovský oheň vzmáhajúci sa nad jednou z hradných 

striech. Vari celkom onemel. 

Trvalo to len malú chvíľočku. Hneď sa spamätal a myslel len na to, ako 

zabrániť skazonosnému dielu červených jazykov.  

Aj mladí, čo narukovali na hrad do vojenskej služby, vybiehali na nádvorie. 

Jeden cez druhého sa hnali na miesto, kde bolo treba pomáhať.  

Zo strechy niekdajšej fary, teraz obydlia kontrolóra Františka Revického 
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šľahali veľké plamene. Dunenie ohňa, praskanie horiaceho dreva narastalo. Hluk 

zapĺňal nádvorie, niesol sa ponad múry do diaľky. 

Žiara z ohnivých jazykov sa odrážala od múrov. Svetla bolo ako pri 

poľudňajšom letnom slnku. 

Čo skôr. Kde vziať vodu. Ako sa dostať na strechu.  

Rebríka ako na potvoru nikde nebolo. 

„Veď ešte včera tam stál,“ kričal ktosi v hneve. 

Nikto mu neodpovedal. Aj tak bolo už neskoro. Veľké divadlo prírody pok-

račovalo. Strechy ubúdalo, namiesto toho akoby komíny rástli, akoby z nich ten 

živel odev zobliekal. 

Oheň ich len pooblizoval a nechal tak. Do kameňa sa nepustil, na to nemal 

dosť sily. 

Vietor narastal, ba v sálajúcom teple celkom zbesnel. Hrozitánske jazyky 

ohňa sa načahovali nad baštu. Najskôr len akosi opatrne skusmo sa plazili po 

streche, potom sa do nej zakvačili a už nepustili. Horeli šindle, potom brvná, 

nakoniec nezostalo nič.  

Ba predsa len čosi. Dymiace pahýle, trčiace sponad múrov zostali svedkom 

ničivej sily, ktorá sa neudržateľne hnala ďalej. 

V tých chvíľach nebolo toho, kto by sa živlu postavil do cesty. 

Oheň sa dvíhal do výšky. Ani mohutné steny stredného hradu ho nezastavili. 

Pokračoval v načatom skazonosnom diele. 

Na nádvorí vládol zmätok, beznádej. 

„Zachráňte,“ kričali jedni. 

„Noste vodu,“ prikazovali iní, akoby sa s niekoľkými vedrami vody ešte da-

lo niečo urobiť.  

Všetko sa dialo v hroznom zúfalstve. Pomôcť mohol len lejak, čo by sa z 

nebies spustil. Lenže na oblohe nebolo obláčika, blikotali hviezdy, len žiara ohňa 

a dymu ju zakrývali. 

Ohnivé jazyky začali olizovať aj drevené schody do stredného hradu. Nie-

koľko chlapov ešte stihlo po nich vybehnúť hore, aby z tamojšieho nádvoria, kde 

bola aj studňa s vodou, hasili, čo sa ešte dalo. Bezradne zostali stáť pred oko-

vanými dverami. Hnevlivo s nim lomcovali.   

Na potvoru nebolo kľúčov.  

Po chvíli sa ukázal kastelán. Chcel byť všadiaľ, no kde skôr. Bezhlavo 

pobehoval hrkotajúc mohutným zväzkom kľúčov. Rýchlo chcel otvoriť tie aj iné 

dvere.  

Ruky sa mu triasli. Stenal i nadával. Do kľúčovej diery sa mu nedarilo 

trafiť.  

Už ho súrili ďalší.  
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Kvôli čomu, keď bol v ohni celý stredný hrad. Nikde sa nedalo dostať, ani 

nič robiť. Nerovný boj prehrávali. 

Načim myslieť na vlastné životy, seba ratovať. 

Väčšina obyvateľov hradu sa už tak aj správala. Možno sa snažili ešte čosi z 

majetku zachrániť a utekať odtiaľ čo najďalej. 

Bezhlavo, vo veľkom strachu pobehovali z miesta na miesto. Jedni s 

perinami, iní s kúskami nábytku, ďalší s kuframi. Hlavy si zakrývali, na ústa a nos 

kusy odevov prikladali, aby sa nezadusili. 

Nad hradom sa vznášali horiace šindle a kúsky dreva. Naokolo sa šírila 

neznesiteľná páľava.  

Akoby zázrakom sa ešte nechytili strechy dolného hradu. Hradní hajdúsi i 

iní chlapi slúžiaci v hrade sa z narýchlo prinesených rebríkov snažili na ne vedrá 

vody vylievať. Ešte sa nechytila ani kostolná veža. 

Bolo to márne. Padajúce kusy dreva a iskier aj tu pokračovali v diele skazy.  

Najskôr sa šíril len hustý dym, po chvíľke aj tu šľahali nenásytné plamene. 

Hrad bol už celý v ohni. 

Ešte mladí, čo nedávno narukovali a pred chvíľou s napätím počúvali 

rozprávanie nočného strážnika Mateja Kríka, sa snažili postaviť do cesty ohňu nad 

treťou hradnou bránou. Vykiermi v streche oblievali všetko naokolo. Ďalší sa 

chytali rebríkov, iných súrili, aby im vedrá s vodou podávali. Ďalší brali sekerky i 

halapartne a hnali sa oproti ohňu. Chceli byť hrdinami, čo obránia hrad pred ne-

bezpečným nepriateľom.  

Aj ich boj bol márny. Závany silného vetra obracali oheň proti ním. Bez 

ohľadu a zmilovania sa na nich valili kúdoly dymu. Zamdlievajúc popálení si 

nakoniec holé životy zachraňovali. 

Čo roky nezničili, nájazdy hajdúchov i iných neprajníkov, teraz sa v chvíľke 

rúcalo pred očami.  

Padali konštrukcie striech, prepadali sa trámy povál. Pochovávali všetko 

bohatstvo, čo sa podarilo uchrániť ešte od dôb, keď hrad za Štefana Tököliho do-

bíjali cisársky vojaci. Zvony, čo ešte Turzovci zabezpečili do novopostavenej veže 

kostola, sa roztavili. 

Hrad, pýcha dávnej moci, pretrvávajúca stáročia, sa vo chvíľke obrátil na 

popol. Do nebies vytŕčali holé múry. Skaza, aká v týchto končinách nemala ob-

dobu. 

Čo teraz? Čo bude s hradom. Vážna otázka stála na perách obyčajných ľudí  

i tých, čo hrad spravovali. 

Nechať ho napospas dažďu, snehu fujaviciam i lejakom, zime i teplu? 

Ľudí v širokom okolí chytal strach. Z domu do domu sa šuškalo.  

Ľudia si zakrývali ústa, ani vypovedať to nedokázali. Vraj je to pomsta za 
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správanie mnohých jeho pánov. Aby ani stopa nezostala.  

Veru sa báli. Aj to sa šuškalo, že celé panstvo postihne skaza, o akej nikto 

ešte nechyroval.  

Keď panstvo zle dopadne, čo potom bude s obyčajnými ľuďmi? Kto im dá 

živobytie? 

Čakalo sa, čo bude. 

Lenže pánom sa v tých časoch hlavami iné myšlienky preháňali. 

František Ziči, pevný a šľachetný muž, čo stál na čele Oravského panstva od 

roku 1792, začal najskôr so šetrením príčin požiaru. 

Čo sa zistilo? Mnohí sa zhodli na tom, že iskra z komína vyletela tak 

nešťastne, že zapálila strechu. Potom už všetko išlo veľmi rýchlo. 

Niektorí pochybovali, či to bolo tak jednoducho a právom sa pýtali, prečo 

celé stáročia taká iskra nevyletela, čo by hradné strechy zapálila. 

Aj o iných príčinách sa dohadovali. 

Stoliční páni sa do toho veľmi neplietli, ba boli ticho. Čo ich bolo do toho. 

Mohli len spomínať na dávne časy, keď tam mali sídlo župani.  

Ani župana Pavla Sapáriho sa ten problém netýkal. Slávna Oravská stolica  

hrad nespravovala a či Oravské panstvo zmýšľa tak, alebo onak, je to ich problém. 

Spoluvlastníci hradu mali pred sebou závažné rozhodnutia. Opravovať hrad, 

alebo ho nechať napospas zubu času. 

Práve ten šľachetný muž, riaditeľ panstva František Ziči, o ktorom už bola 

reč, mal vo veciach jasno.  

„Hrad treba zachrániť,“ rozprával pri každej príležitosti. Hneď sa aj pustil 

do príprav a samotnej rekonštrukcie striech v dolnom hrade. Tam boli byty 

úradníkov a žaláre pre väzňov. 

Ešte v tom nešťastnom roku sa podarilo tieto strechy obnoviť.  

Úradníci museli mať strechu nad hlavami, ako by ináč plnili úlohy, čo sa od 

nich vyžadovali. 

So stredným a horným hradom bolo horšie. O tom museli rozhodnúť spolu-

majitelia. 

Nuž a tým veľmi nezáležalo na tom, aby do nepotrebného hradu veľké 

peniaze vkladali. Potrebovali ich na iné. Nepáčilo sa im, že by sa mali uskrom-

ňovať kvôli akejsi ruine. 

„Nie, nič sa nebude zakrývať. Ešte väčší záujem o hrad bude, keď budú do 

nebies trčať holé múry.“ Veru aj také slová odzneli v tých časoch. 

František Ziči videl veci ináč. Či zveličoval, alebo nie, to je už jedno. Jeho 

slová mali účinok. 

„Vaše osvietenosti,“ začal.  

„Chátrajúce múry sa budú do doliny rúcať. Pocestných idúcich po hradskej 
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ohrozovať i do rieky sypať, a možno aj ináč škodiť.“ 

Dlho bolo ticho. 

Každý prehadzoval tie myšlienky vo svojej hlave. Ktorísi by aj pripustili, že 

excelencia gróf Ziči má pravdu. Aj tak sa im ťažko prikyvovalo na to, aby pustili 

peniaze do nenávratna. 

„A načo také veľké investície. Čo v tom nepotrebnom hrade chcete robiť. 

Veď úradnícke miestnosti môžu byť aj za lacnejší peniaz inde.“ 

Viacerí spolumajitelia pritakávali. Aj im sa zdalo celkom zbytočné 

vyhadzovať peniaze do nepotrebných ruín. 

„Veľavážení páni, prosím, ešte raz zvážte svoje rozhodnutie. Pomyslite na 

Františka Turzu i Juraja Turzu i všetkých, čo sa zaslúžili o slávu hradu. Nech zos-

tane pamäťou minulých čias, ale aj dneška. Nedopustite, aby sa vaše mená 

spomínali medzi bezcitnými barbarmi, čo nechali hrad v jeho najťažších chvíľach 

zahynúť,“ na chvíľku sa zastavil, akoby sa chcel nadýchnuť. Pozeral do tvárí oko-

lo seba.  

„Nech sú vaše mená vyryté do mramoru a vystavené vedľa hlavnej brány. 

Potomkovia sa budú usmievať a pochvalne vyjadrovať,“ dopovedal. 

Čo si v skutočnosti myslel?  

Možno sa v duchu usmial. Keď ich neobmäkčil prosbami, zapôsobil na ich 

mysle ináč. 

Nemýlil sa, tie slová si v ich hlavách našli miesto. 

Zrazu bolo akosi veselšie. Aj sa ktorýsi opýtal, aká veľká bude tá tabuľa, 

aby mená bolo dobre vidno. 

Gróf František Ziči vedel, že peniaze na obnovu striech stredného a horného 

hradu sa nájdu a to bolo podstatné. 

Zdalo sa, že najčiernejšie chmáry, aké sa kedy nad hradom preháňali, sú 

preč. Obloha sa ako po letnej búrke vyčistila. 

Čosi zostalo predsa len nedopovedané. Tak to cítil aj kontrolór panstva 

František Revický.  

Hoci oheň vznikol na streche nad jeho obydlím, nikto mu nič nevyčítal. Čo 

si kto myslel, bola druhá vec, nepovedali to nahlas. A čo rozprávajú ľudia pod 

hradom, o to sa nikto nestaral. 

Príčina požiaru sa nezistila. Hovorilo sa o iskre z komína.  

„Keď oheň vznikol na streche, muselo to byť len z komína. Čosi sa muselo 

zanedbať. Nevyčistili ho ako mali, či prisilno priložili do piecky, alebo jedno s 

druhým a ozajstné peklo bolo na svete,“ boli najčastejšie slová o príčinách 

hrozného ohňa. 

František Revický by bol odprisahal, že do piecky videl sluhu prikladať ako 

sa malo, komín bol tiež čistý. Aj tak výčitky v ňom neutíchali, hoci múry už boli 
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pozakrývané provizórnymi strechami.  Plynúci čas ich nezmiernil. 

Ani strážnik Matej Krík sa nevedel uspokojiť. Zamýšľal sa kadiaľ chodil. 

Nijakovský si nevedel vysvetliť príčiny takého veľkého nešťastia. 

„Hrad bol nepotrebný a vyžadoval si veľké peniaze na údržbu,“ tak to bolo, 

pritakával si. Tam videl hlavnú príčinu. 

„Prečo sa osvietení páni spolumajitelia tak silno bránili proti obnove 

striech? A keď sa nakoniec dali akýmsi spôsobom obmäkčiť, nezabudli pri každej 

príležitosti pripomenúť, ako zbytočne sa peniaze vynakladajú,“ zamýšľal sa. 

V jednu noc, keď spánok neprichádzal si Matej Krík predstavoval ten 

nešťastný večer chvíľku po chvíľke a hodinu po hodine. 

Prišli k nemu mladí narukovanci a on im rozprával o minulých časoch, keď 

hrad prežíval všelijaké ťažké chvíle. 

Boli ôsmi.  

Kde boli ostatní? S tou otázkou zápasil, nedala mu pokoja ani v tú noc, ani v 

ďalšie dni. 

Vedel, že mladí sa neraz nudili a vtedy všeličo vymysleli. Čierny prach do 

diel im nedával pokoj. Všeličo s ním skúšali. I kováčovi dali vykuť rúrky, z jeden 

strany uzatvorené, len s malou dierkou. Z nich gejzír ohňa a iskier na metre sršal, 

keď prach zapálili. 

Keď sa popýtal ostatných mladých na ten večer, čudne sa zatvárili. Neboli 

veľmi zhovorčiví. Aj iné sa mu nepozdávalo. 

 Matej Krík naisto vedel, že v nešťastných udalostiach, ktoré sa udiali na 

hrade, mali prsty. 

Myseľ mu odvtedy zaťažovali ešte ťažšie myšlienky. 

Zdôveriť sa s nimi iným? Alebo sa už k tomu nevracať? Aj tak už nič 

nezmení, len by mladým život zničil a ktovie, čo by sa dialo s ich rodičmi. Aj tých 

by určite poslali na nútené práce na niektoré pevnosti. Možno by sa nikdy 

nevrátili. 

Matej Krík pokyvoval hlavou. Pomaly kráčal za svojou robotou. 
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Za národ sa treba postaviť 

 

Janko Matúška. Komu by to meno nebolo známe. A či poznáme jeho 

životné cesty? Obyčajného chlapca z Dolného Kubína rodičia vypravili na štúdiá 

teológie na lýceum do Bratislavy. Od tých čias nadobudol jeho život celkom iný 

zmysel. Spoznal Ľudovíta Štúra i jeho činy a keď bolo treba sa zaň postavil celým 

svojím bytím. Tak to bolo po udalostiach ôsmeho októbra 1843, keď 

vysokoučenému pánovi Štúrovi bolo zakázané prednášať na tamojšom lýceu. 

Zaspomínajme s Jankom Matúškom na tie časy. 

Prišiel Nový rok 1844. V tento deň si ľudia vo všetkých končinách sveta 

želajú ako aj po iné roky šťastie, úspechy, zdravie a ešte všetko možné. 

-U nás v Kubíne chodia po vinšovaní mladší chlapci. Susedia i tí ďalší a 

známi si navzájom prajú zdravie a spokojnosť,- zamyslel sa Janko Matúška. 

Trochu sa aj pousmial. 

-Je zvykom, aby prvým návštevníkom v dome bol muž a nie žena, vraj by 

priniesla nešťastie. Tu nemáme žiadne ženy a aj tak... Tento deň je všelijaký, len 

nie veselý. Skôr smutný. Každý by mal byť doma, pri najbližších. 

Stále som veril, všetko bude ináč, veci sa na dobré obrátia, aj tieto sviatky 

prežijeme v pokoji.- 

Rok 1844 sa začínal veru pochmúrne. Ulicami Bratislavy sa preháňal ľado-

vý vietor, ktorý prenikal až do kostí. Na Vysokej ulici sa zišlo možno päťdesiat 

ohnivých junákov. Nepredstaviteľná vrava. 

Najhorúcejšie hlavy žiadajú pomstu. Rozvážnejší ich utišujú. Vo vzduchu 

stále visela otázka, čo ďalej. Nemohli sa rozísť bez rozhodnutia. 

Aj prišlo. Každý, kto môže, zanechá koncom semestra štúdium v Bratislave. 

Zvíťazil rozum? Až čas bude sudcom. Či sa bolo treba pokoriť a ešte 

poďakovať, alebo sa postaviť. 

Z päťdesiatich prítomných listinu podpísalo dvadsaťtri. Samozrejme aj Jan-

ko Matúška, Eduard Škultéty, Janko Král, Peter Kellner, Mikuláš Dohnány a ďal-

ší. Ani na chvíľku nezaváhali, nevedeli ináč konať proti bezpráviu. Nesklonili hla-

vy, čo by ich to bolo čokoľvek stálo. 

A čo ostatní, treba ich odsúdiť? Dalo sa postaviť proti rodičom, tútorom a 

ktovie komu? Len tak naverímboha odísť kdesi inde? 

Vyjadrenie podložené podpismi odovzdali po sviatkoch rektorovi Schrö-

erovi. 

Bolo ich málo. Nedosiahli, čo požadovali, ale ani svoje rozhodnutie nez-

menili ani neskôr, možno ktorísi. V pokoji dokončili skúšky potrebné na uzavretie 

semestra. Vystúpili z lýcea, z alumnea i konviktov. 
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-Ešte to môžem zmeniť. Zostať s väčšinou,- prelietlo Jankovou mysľou. 

Predstavil si rodičov. Otec odíde do zadnej izby a len podľa búchania bu-

deme vedieť, že tam dačo kutí. Nepovie nič, no keby sa smútok dal merať, ten 

jeho by žiadny prístroj nezvládol. 

Mama? Tá si vždy želala pre nás len to najlepšie. Keby moje terajšie rozho-

dnutie patrilo k nim, určite by súhlasila. No kto to posúdi. Aj tak jej vypadnú slzy, 

lebo niečo jej bude hovoriť, že odísť zo školy, na ktorú stískala v zodratých 

dlaniach peniažky, je prinajmenšom rúhanie. 

-Aká sila ma to ženie k takýmto činom. Nemôžem byť ako ostatní? Zmieriť 

sa so všetkým, tak ako to život prináša?- 

Pomyslel si aj na brata v Istebnom. Až sa zachvel. 

-Keby som nevidel v jeho živote a konaní vzor, netrápil by som sa. 

Odsúdi ma? Možno pochopí. Verím. Nebude to ľahké. Veď sa ktosi musí 

postaviť za Štúra. Čím budeme, ak sa zmierime so všetkým. Nikto si nás nebude 

vážiť. Opľujú nás, kedy budú chcieť. Musíme to znášať bez slova? 

Nie, nezmením svoje rozhodnutie. Odídem.- 

Janko Matúška prežíval ťažké chvíle. Blúdil mestom, pod hradom i popri 

Dunaji. Po ume mu chodila pesnička Kopala studničku, pozerala do nej... Ako 

často ju na Orave počúval. Musela aj iných okúzliť. Veď si ju Janko Francisci ešte 

v roku 1842 zaznačil do Prostonárodného zábavníka a po ňom aj viacerí ďalší. 

Jej melódiu si nechal vybrnkávať na gitare Vilkovi Paulínimu i iným. 

Nemohol sa sústrediť, hlasná vrava, hlučný smiech pri pive, či víne, dymu 

ako v krčme. 

Utekal do studených ulíc a zas tá melódia v ušiach. 

-Vábila ma ako tie vodné víly. Opantávala, aby ma úplne pohltila; Cez ňu 

som chcel vykričať celému svetu, že sa nedáme. Jarmo nám nik nenasadí, aby nás 

potom bičom hlava-nehlava. Nedáme sa zlomiť. Nemalo by zmysel existovať. 

Nie, otrokmi nebudeme.- 

 

Ponad Tatrou blýska, hromy divo bijú, 

zastavme ich, bratia, 

veď sa ony stratia, 

Slováci ožijú! 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, 

ale blesky hromu, 

vzbudzujú ho k tomu, 

aby sa prebralo. 

To Slovensko naše posiaľ roztratené, 

vrahovia šturmujú, 
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Slovákov spojujú 

v mesto založené. 

Už Slovensko vstáva, 

lôžko zanecháva, 

hoj, rodinka milá, 

hodina odbila, 

šťastná matka Sláva. 

Nech si, kto chce, hvízda,  

nech spieva, ak môže, 

my sa drime spolu, 

spolu v tomto kolu, 

nik nás nepremôže! 

Ešte duby rastú na krivánskej strane, 

kto jak Slovák chodí, 

nech knihy vyhodí 

a medzi nás stane. 

 

-Nemôžem sa zmieriť s tým, že nás rozdelili. Ešte pred nedávnom zápalisté 

reči a naraz mnohí utiahnutí v kúte, ani nemuknú, akoby nepočuli a nevideli. 

Treba dačo robiť aspoň v duchovnej oblasti. Keď už sme rozdelení, aspoň 

duchom by sme zostali spolu, v jednom zväzku. 

To sú ale len reči, ťažko uskutočniť. 

Zíde z očí... Každý zabudne. 

Koľko takých rečí aj teraz odznelo. Prekrikujeme sa, akoby sme sa chceli 

vzájomne ubezpečovať o čomsi, čomu možno už teraz neverime. 

Vždy je to tak pri lúčeniach. Budeme v kontakte, listy si posielať. Nič sa ne-

zmení. No neprejde dlhšia doba a všetko je ináč. 

Odídeme a všetci zabudnú. 

Aj tak nemôžem konať inakšie. 

Koľkokrát sa Štúr pre všetkých obetoval. Nikdy ani slovíčkom neoľutoval 

tie činy. Nepočuli sme ani štipku ponôs. Chcel tak robiť a robil bez lamentovania 

a veľkých rečí. Je to málo, veľmi málo, čo sme mohli preňho urobiť. 

Možno sme to urobili aj pre seba. 

Nájdu sa aj takí a nebude ich málo, že náš čin nazvú mladíckou neroz-

vážnosťou. Možno sme sa rozhodli v sekunde, ale na rozmyslenie sme mali celé 

týždne. Nič sme nezmenili, lebo sme nechceli zmeniť. 

DUNAJU SLOVENSKÝ, UŽ ŤA ZANECHÁME 

Dunaju slovenský, už ťa zanecháme, 

keď na tvojich brehoch Ústavu nemáme. 
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My vždy zostaneme verné tvoje deti, 

nikto ťa Slovákovi nevytrie z pamäti. 

Hej, vy naše Tatry, tam my poletíme, 

tam našich rodákov k Sláve povzbudíme. 

Už sa zatemnelo slniečko nad nami, 

nič sa nestarajme, veď je pán boh s nami. 

Nermúťme sa, bratia, však už, skoro svitne, 

tam na našom hrobe nová Sláva skvitne! 

Zbohom Srbi, Česi, Chorváti, Poliaci, 

zbohom bratia naši, dunajskí Slováci! 

 

-Prišiel marec. Báli sme sa tých dní. Lúčenie býva vždy ťažké i smutné. Ani 

pre nás nebolo iné. 

Smútok sme sa snažili zaháňať piesňami i vlasteneckými veršami. Aj tie 

moje sme neraz nôtili. 

Koľko slávnostných prípitkov odznelo. Koľko sľubov sme si povedali. Pre 

národ budeme vždy a všade pracovať. 

Túlal som sa po meste, nemal miesta. Prenasledovali ma myšlienky. A zno-

vu spoveď pred samým sebou. Povedať si pravdu do vlastných očí. Nič neza-

krývať, ani si neprikrášľovať. Vidieť holú pravdu. 

Nedalo sa. To by mi museli vytrhnúť dušu. Zbaviť ma môjho vnútra. Zostala 

by len mrcina. Taký život nemá zmysel. 

Čo má zmysel? 

Jasný cieľ má len ten, kto túži po bohatstve, majetkoch. 

Dá sa veru prežiť život v dostatku, koľko je takých. Ani si rozum netrýznia, 

možno nad tým by iným ukázali, kto sú. Národ im nie je ničím. Je im jedno, kde 

žijú a akou rečou hovoria. 

Čo ten, čo sa chce obetovať svojmu národu, za jeho slobodu, reč, za 

postavenie, aké mu medzi ostatnými patrí? - 

Janko Matúška si zhlboka vzdychol. Snažil sa zahnať také myšlienky. Nikde 

neviedli, len sa trýznil. 

Už myslel na domov. 

-Ako som sa vždy tešil, keď za kolesami voza zostávali južné kraje. Nebolo 

treba ani vidieť, aby človek vedel, že už ideme Považím. Neopísateľná vôňa hôr. 

A čím severnejšie, tým bola omamnejšia. 

Návraty sa väčšinou spájali s koncom ďalšieho školského roka a ja som sa 

nemohol dočkať stretnutia s najbližšími. Bol by som utekal nocami, aby sa ten čas 

skrátil. 

A teraz? Ani neviem. Veď ešte ani zima neskončila a ja sa už terigám do-
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mov.- 

Janko sa zababušil do hrubej súkennej deky. Hriala, no štiplavý konský pach 

zadúšal. Teplo zvíťazilo nad zápachom. 

Chvíľami zaspával a zas sa budil. Studený vzduch mu previeval okolo hla-

vy. 

Otvoril si pamätník s rozlúčkovými vetami, ktoré mu zapísali druhovia. Čí-

tal, koľkokrát to už urobil, poznal ich naspamäť. Jediné čo mu zostalo. Ostatné je 

už minulosť a každou hodinou vzdialenejšia. Darmo sme si sľubovali. 

 

Dá boh i lepších dní i lepšieho šťastia! Na pamiatku v čase prenasledovania 

v Bratislave napísal Ľudovít Štúr  6. marca 1844. 

 

Podaná ti harfa s božskými strunami. Spievaj Slovákom zatras skalinami! 

4. marca 1844. M. Dohnáňi. 

 

Spievaj piesne Tatrám! Peter Dobroslav Kellner v. r. 

6. marca 1844 pre prenasledovanie odchádzajúci Slovák z Prešporku. 

 

Ty tam, ja tu budem národu slúžiť. Janko môj, nezabudni Tvojho 

Viliama Paulinyho. 

 

Nuž teda choď s Bohom priateľu, nič preto, že nám krutý osud velí podať si 

priateľské ruky k rozchodu; Nech nás diaľka nestraší. My vždy zostaneme 

svoji, Ty tam, já tu chcem slúžiť národu. Ešte raz s Bohom!  

Nech sviatosť slova každý vo svojom srdci do hrobu zachová. 

V Bratislave dna 6. marca 1844. 

Na pamiatku napísal svojmu priateľovi Rast. Ludevít Lichard. 

 

Striasol sa zimou, možno to ani nebolo zimou, opäť sa privalili myšlienky. 

Ako horská riava. Dravé a nedali sa zastaviť, vpraviť do koryta. Rozlievali sa a 

všetko si podmaňovali. Neexistovala proti nim obrana. 

Zas v jeho hlave všetko začínalo odznova. Morili ho otázky. Hľadal odpo-

vede. Musel prejsť ako pri tej riave hlavný príval. 

-Ako môžem slúžiť národu bez priateľov, bez Štúra. Aj on vedel, prečo ne-

prijal ponuku mimo Bratislavy. Treba byť tam, kde sa niečo deje. 

Čo sa môže diať na Orave. Kým tam cestami - necestami dopravia zvesť, je 

dávno po udalosti. 

Mal by ma počuť Ctiboh Zoch, môj brat i ďalší na Orave. Riadne by mi do 

duše povedali, že hlavná ťarcha práce je medzi pospolitým ľudom a nie je roz-

hodujúce, kde preň pracujeme. Treba mu cestu ukazovať. Vystrihať ho od ško-

dlivého a viesť k osožnému. 

Majú pravdu, pre národ sa dá robiť všade. Rozhodujúca je chuť a odho-
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dlanie.- 

Trochu sa uspokojil. 

Roky potom ubiehali na rodnej Orave. Taká i onaká služba. Všetko obetoval 

národu, ba i zdravie. 

Tam Janka Matúšku zastihli aj pohnuté roky polovice devätnásteho storočia. 

Jar roku 1848 prichádzala akosi ináč, ako v predchádzajúce roky. Aj vtedy 

omamný vzduch zadúšal, no ľudia prežívali ten čas akosi intenzívnejšie. 

Od jesene roku 1847 mnohým zneli v ušiach slová Ľudovíta Štúra z Uhor-

ského snemu: 

„My chceme slobodu.“ 

Áno, zemania sa topili v slobodách i tí vyššie postavení ich mali nadostač. 

Čo však ostatní? 

Otroci. 

Samozrejme, kto chcel, aj tento stav zdôvodnil, jednoducho, bez väčších 

úvah. Veď je to každého osud a na tom nič nezmeníš. Celkom jednoduché. Žiadne 

vedecké výskumy k tomu netreba. 

Narodíš sa ako otrok a ním naveky zostaneš. Nikdy sa už na tom nič ne-

zmení.  

Prečo by sa aj malo. Bohatým to vyhovuje a na názor tých chudákov sa nik 

nebude predsa pýtať. Nech sú radi, že sa nemajú ešte horšie. 

Keď Lajoš Košút povedal, že je to osud, čo treba k tomu dodať. Nič. Len to, 

že najväčšie ťarchy musí znášať ten, čo je najnižšie. 

Hmla pred očami. Akoby nikto nechcel vidieť, čo sa deje v ostatnej Európe. 

Dobre to Ľudovít Štúr v decembri roku 1847 na Uhorskom sneme Košútovi 

povedal. „Útlak ľudu nemožno považovať za niečo naveky dané. Je to ľudské 

konanie, a to možno zmeniť.“ 

Koľko príkladov by sa dalo priložiť. Tí, ktorí by to mali vidieť, si zakrývali 

oči. Škoda reči. 

„Preč s poddanstvom,“ tak to Ľudovít Štúr povedal. 

„...stojíme na hraničnej čiare dvoch vekov, a síce jedného zapadajúceho, v 

ktorom sa práva len jednotlivým osobám a kastám dávali, druhého svitajúceho, v 

ktorom sa ony každému zaslúženému v opravdivom zmysle vzatému človeku 

povolia a nasúdia.“ 

„Mučiť a potom ešte aj upáliť,“ nejednému poslancovi Uhorského snemu s 

pergamenmi z trinásteho storočia prebehli mysľou také myšlienky. Hrôza tie slová 

len počúvať, nie ich zaviesť do života. 

A ešte čo si dovolil ten Štúr povedať. Že tí chudáci by sa mali vzdelávať v 

materinskom jazyku. A načo? 

Trinásteho marca roku 1848osem plameň revolúcie zachvátil Viedeň. Padol 
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nenávidený Metternich. Revolučný plameň zahorel aj v Pešti. 

Koľkí zostali ohúrení. Vraj naveky a osud. 

„Treba sa nám jednoznačne postaviť. Príklad máme aj v susednom Liptove. 

Aj my musíme svetu vyjaviť, čo nám dávno leží na srdci. Zíďme sa, zapíšme naše 

požiadavky a tie predostrime stoličnej verejnosti,“ burcoval Ctiboh Zoch. 

Nik neprotirečil. Všetci vedeli, že dozrel čas postaviť jednoznačné požia-

davky. Štvrtého mája je ľudové zhromaždenie, na ktorom sa môžu prečítať, 

odsúhlasiť a potom nechať kolovať po dedinách. Musíme žiadať zrovnoprávnenie 

používania maďarskej a slovenskej reči, v národných školách nech sa deti učia v 

slovenskom jazyku, ba aj na vysokých školách nech slovenských študentov 

vyučujú slovenskí učitelia. 

Na sv. Ďura dvadsiateho štvrtého apríla je v Gäceli rušnejšie ako po iné dni. 

Nezainteresovaní mohli súdiť, že tam majú stretnutie evanjelickí farári z dolnej 

Oravy a prizvali si zopár priateľov. Lebo videli tam aj Gašpara Mešku i básnika 

Janka Matúšku a ďalších. 

Všetko nasvedčovalo, že tí páni idú riešiť nejaký cirkevný problém. 

Stoliční páni na takéto stretnutia pozerali inými očami. Tie osoby sa im 

pravidelne opakovali na zvláštnych zoznamoch a vedeli aj prečo. Ani z tohto 

stretnutia nemohli mať radosť a hneď reagovali po svojom. Ani len pomyslieť 

nechceli na revolučné dianie v stolici. 

Ešte tak vzbura, už nič horšieho by sa im nemohlo prihodiť. Daktorých až 

pot zalieval, možno zo strachu o majetok, ba aj život. Veď o povstania a vzbury 

nebola vo svete núdza a všelijaké správy prichádzali. 

V ten istý deň dvadsiateho štvrtého apríla roku 1848 zvolal hlavný župan 

mimoriadne zasadnutie stolice, na ktorom odsúdili konanie tých ľudí a vydaný bol 

rozkaz zhabať všetko, čo sa v Gäceli napísalo. 

Rušné zasadnutie stoličných pánov. Na hlavy oravských národovcov sa 

sypalo ako nikdy dovtedy. Ba bolo aj povedané, že stoličnú dvoranu si nedajú 

špiniť slovenskou rečou. 

Mali veľkú moc a k dispozícii veľké množstvo ľudí, no nedokázali prekaziť 

zorganizovanie ľudového zhromaždenia, ba museli zmeniť taktiku a podieľať sa 

na jeho príprave. Posledná možnosť ako ovplyvniť chod ďalších udalostí. 

Tretieho mája sa do Kubína hrnulo mnoho ľudí na vozoch i peši. Podaktorí 

mávali zástavami, ba zaznieval aj spev. 

Celú noc bolo v meste veselo. Veru sa aj pálenky veľa popilo. Bol na to 

dôvod. Ich život sa mal zmeniť. Aj oni mali byť účastníkmi verejných záležitostí. 

Na druhý deň pod vedením hlavného župana Pavla Madočániho išli zástupy 

ľudí najskôr do katolíckeho kostola na Veni Sancte a potom do evanjelického, kde 

Samuel Novák začal piesňou Sláva tebe Hospodine. Nasledovala jeho reč o 
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slobode, rovnosti, no vyzval ľud k pokoju a zdržanlivosti voči predstaveným. 

To najhlavnejšie začalo pod holým nebom. Bol chladný deň. Pofukoval 

vietor a oblohou sa hnali tmavosivé mraky. Nikomu to však nevadilo Nedočkavo 

čakali  na slová rečníkov. 

Hlavný župan rečnil po maďarsky, vraj mu to zákon ináč nedovoľuje. Ešte 

že aspoň tie zákony prečítal slúžny Mikuláš Kubíni po slovensky. Veď by tí ľudia 

ani nevedeli o čom je reč. 

Potom vystúpil s krátkou rečou Pavol Cirul. 

„Pozri, tí naši ľudia stoja ako sochy, nič nerozumejú,“ vyjavil svoju mienku 

Janko Matúška vedľa stojacemu Ondrejovi Brózikovi. 

„Treba sa im učiť po maďarsky, budú to mať jednoduchšie. Teraz to vidíte, 

tá vaša slovenčina,“ využil situáciu uniformovaný strážca poriadku, ktorý ich už 

dlhšiu chvíľku sledoval. 

Obidvaja naň zazreli. 

Možno by rozhovor pokračoval, no na pódium vystúpil Juraj Matúška. Nad 

jeho rečou dumali všetci, vážili každé slovo, považovali ju za dejinnú, a preto 

čakali ako zapôsobí. 

„Slávne zhromaždenie, drahí občania, milý moji rodáci!“ 

Už pri týchto slovách davom zahučalo, hoci nebolo ešte nič povedané. 

Počuli reč, ktorej rozumeli a rečník aj ich oslovil, to sa im dovtedy nestávalo. 

„Tento deň, v ktorom sa aj náš obecný ľud zúčastňuje na politických prá-

vach, pod zástavami slobodných občanov Uhorska, nemožno nám inakšie len s 

radostným a svätým zápalom z celého srdca privítať. Lebo vidíme, že ľud, pred-

tým zvaný mizéria contribuens plebs, stal sa ľudom s právami a povinnosťami 

obdarenými rovnako s druhými synmi našej milovanej vlasti.“ 

Všetky zástavy boli nad hlavami. Z hrdiel sa drali výkriky na slávu rečníka, 

panovníka, ba podaktorí volali aj na slávu hlavného župana. Námestie Dolného 

Kubína takéto niečo dávno nezažilo. 

„Slávne zhromaždenie! 

Je známe, že Jeho cisárko-kráľovská výsosť, palatín náš a splnomocnený 

kráľovský námestník, keď sa rozchádzal s predošlým snemom, odporúčal stavom 

jednotu a šetrnosť. 

Komu by neboli sväté tie dve slová? Jednotu ducha vo zväzku pokoja 

chceme aj my. Veríme, že každému, i jednotlivcovi i národu, to bude dané, čo mu 

spravodlivo prislúcha. Chceme jednotu, požehnanú aj u nás na Orave, lebo vieme, 

že nás všetkých, či sme Slováci, či Maďari, či sme katolíci, či evanjelici, v Bohu a 

v Kristu jedna a tá istá synovská vernosť a poddanosť ku kráľovi, pánovi nášmu, 

láska k slobodnej vlasti a poslušnosť k zákonom viazať má, ba aj to vieme, že 

kráľovstvo samo v sebe rozdelené pustne a domovina bezbožne s krivdou druhých 
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rozdvojená padá. 

Žiadame, aby vrchnosť a celá inteligencia, či svetská a či duchovná oslo-

bodenia ľudu nášho zanedbaného a síce oslobodenia jeho z toho zotročeného a 

zhnitého spôsobu žitia podľa zásad slobodného občianstva a rovnosti slovom i 

činom súkromne i úradne všemožne napomáhala a duchovné vychovávanie a poz-

dvihnutie ľudu nášho slovenského, na základe nášho jazyka slovenského všemož-

ne šírila. Tak sa stane náš ľud osvietenejší, vzdelanejší a v skutku slobodný, tým 

väčšmi pocíti sladkosť slobody a veľkú významnosť svojich práv a bude za ne 

nekonečne povďačný, tak sa stane, že aj my všetci s povedomím vykonanej svätej 

povinnosti spríjemníme si s ľudom naším vzdelanejším slobodným naše obco-

vanie a aj biedna naša Orava na dobrobyte národnom zostavená i na dobrobyte 

zemskom a krajinskom zmladí a zmôže. 

Pán Boh nám pomáhaj!“ 

Ovácie nemali konca. Ľudia jasali 

Pod bránou stoličného domu v tom čase hlavy k sebe skláňali niekoľkí mu-

ži: 

„To tu ešte nebolo, škandál nad škandály, trúfalosť. Ešte sa budeme bratať s 

tou zberbou,“ pohoršoval sa podžupan. 

„Nebojte sa, to sú len slová a tými aj zostanú. Nech sa vyrečnia, potom 

prídu každodenné starosti a zas bude pokoj. Dôležité aby sme presadili voľbu tých 

zástupcov ľudu do výboru, ktorých my chceme. Uvidíte, že všetko dopadne ako 

potrebujeme,“ chlácholil ostatných hlavný župan Madočáni. 

Vytiahol z vrecka papier a predstúpil pred rozjasané zhromaždenie. Prečítal 

mená a kým sa zídení ľudia stačili spamätať, zhromaždenie sa skončilo. Ani 

nevedeli, čo sa udialo. 

Ešte v ten istý deň hlásil podžupan Jozef Moňak ministrovi vnútra, že na 

Orave je pokoj: 

„Len niekoľko osôb zahájilo agitáciu v prospech uplatňovania slovenčiny vo 

verejnej správe a chystali sa v tejto veci predostrieť aj zvláštnu petíciu, vec sa 

však nepodarilo naplniť. 

Vtedy už vedeli, že oni sú tí štyria evanjelickí kňazi a jeden učiteľ, o kto-

rých sa písalo v obežníku obciam. Že vraj prekazili národnú slávnosť. Nuž 

náboženská neznášanlivosť, na tej sa dajú veci stavať. Preto prišlo menej ľudí z 

hornej Oravy. 

Zašli si na šálku čaju do Matúškovcov. Tam sa rozprúdila veľká debata. 

„Videli ste, stačila iskra a ľud by pánov zmietol do prachu. Taký bol chví-

ľami rozvášnený,“ začal hneď Janko Matúška. 

„Nie, nie, takú revoltu nie,“ prerušil ho Samuel Novák, ba krútením hlavy sa 

k nemu pridal aj Juraj Matúška. „Chceme práva pre tento národ, ale s cisárom. 
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Treba zachovať úradný postup. Nemôžeme chcieť zabíjanie, smrť nevinných ľudí. 

To nie.“ 

„Jedno treba priznať, sme dôverčiví,“ prerušil chvíľu zamyslenia Ondrej 

Brózik. „Poctivo robíme a oni? Použijú aj to najhoršie, ak im pomôže. Nemajú ani 

kúska cti, len tá ich nadutosť. Predstierajú dobré mravy, pritom sú skazení do špi-

ku kosti. Nám do očí iné a konajú po svojom.“ 

„Čo čakáte, že teraz, keď majú vo výbore svojich ľudí, sa budú zaoberať 

našimi vecami? Ani ich nenapadne. Boja sa dať Slovákom aj najmenšie práva,“ to 

už takmer podráždene reagoval Janko Matúška. „Treba sa nám pripraviť. Teraz 

nám nedajú pokoj.“ 

„Nestraš, nezľakneme sa ich. Podľa môjho názoru sa musíme zamerať na ší-

renie Žiadostí slovenského národa medzi ľuďmi,“ zvažoval situáciu Ctiboh Zoch. 

Deviateho mája na prvom zasadaní výboru sa už nik veru nezaoberal 

slovenskými požiadavkami. Zvolili si nových poslancov do Uhorského snemu a 

riešili len bežne záležitosti, ktoré prinášal život. 

Na druhom zasadaní výboru osemnásteho až dvadsiateho mája sa Zoch 

pokúsil rečniť po slovensky. Zahriakli ho. Tvrdo mu dali na známosť, že žiadne 

panslavistické prejavy nestrpia a energicky s nimi skoncujú. 

Maliara Petra Bohúňa, ktorý vo Veličnej zorganizoval zhromaždenie na 

podporu celonárodnej petície, obvinili z panslavizmu a nariadili vyšetrovanie. 

Nezostávalo mu iné, len sa skrývať. Z panslavizmu obvinili aj Ondreja Brózika a 

Juraj Matúšku, ktorého zatkli. Jánovi Matúškovi dôrazne pohrozili. 

Vraj sa zaň ktosi z Oravského panstva prihovoril. 

Tvrdé represálie mali udusiť činnosť oravských národovcov. 

Či sa im to podarilo? Svetielko národa v diaľke po troche pohasínalo, už len 

blikotalo, no predsa len žilo. 

Založenie Matice slovenskej zažalo novú pochodeň. I iné. 

Janko Matúška v tých časoch z roka na rok chradol. Cítil, že sa blíži jeho 

koniec. Ako rád by sa bol dožil iných, prajnejších čias. 

Bál sa prichádzajúceho nového roka  1877. 

Vnučka pravidelne k nemu prichádzala. Aj v ten deň sedel v hlbokom kresle 

a premýšľal. Na slabé vrznutie dvier otočil hlavu. 

„To si ty vnučka moja?“ 

„Ujo, máte tu tmu." 

„Moja milá, načo mi svetlo. To moje už dohasína. Tma je tichšia, neruší, ani 

nebolí. Svetlo zvonku mi oči pichá a pripomína iné časy. Tie dávno odlietli, lepšie 

neprichádzajú.“ 

„Stále tak bolestne hovoríte. Veď ja vás ani inakšieho nepoznám. Aj iní tr-

pia, a koľko je takých.“ 
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Janko Matúška nechcel ďalej pokračovať v takom rozhovore. Koľkokrát si 

uvedomoval, že sa nemôže stále prehrabávať v minulosti a potom neraz aj 

podráždene reagovať. 

„Pre iné som ťa volal. Chcem ťa poprosiť, list napísať. Ťažko sa mi aj myš-

lienky ukladajú. No hádam to spolu dokážeme. 

Chcem poprosiť Andreja Trúchleho Sitnianskeho o úver na časopis Orol. 

Tak vidíš, ako som dopadol. 

Hlavne toto mu napíš: 

„Nikdy som sa neprestal zaujímať o literatúru! Literatúre, kde som mohol, 

som napomáhal, od tridsiatich piatich rokov, kde aká slovenská kniha vyšla, som 

ju kúpil. 

Moje položenie je také smutné, že som prinútený nasledujúce Vám do zná-

mosti uviesť, a síce ja za moje mnohé roky úradovania penzie dostal len 300 zl. r. 

č. Z toho vyžiť a jedine na tie groše odkázaný byť, je zdravému ťažko a biedne 

vyžiť, nie to, kde som ja nemocou obkľúčený, že nemôžem minúty povedať: 

„Dobre sa cítim.“ 

Nasledovalo dlhé mlčanie. Ten pobledlý muž sa zadíval proti svetlu preni-

kajúcemu do izby škárou popri závese. Tam sa mu premietal možno celý život. 

Veselé a rušné študentské časy i ťažko prežívané odlúčenie od svojich naj-

bližších. 

Pred očami mu mihali i víly, ktoré ho v najťažších chvíľach lákali do vod-

ných hlbín. 

Chvíle v blízkosti Ľudovíta Štúra a potom tie nekonečné zápasy, aspoň o 

najmenšie práva Slovákov. 

O osem dní neskôr, jedenásteho januára roku 1877 sa po Dolnom Kubíne 

ako blesk rozšírila smutná zvesť. 

Z úst do úst sa odovzdávalo: „Zomrel Janko Matúška.“ 

V povetrí zostávalo veľa nezodpovedaného. Veď mal len päťdesiatšesť ro-

kov, ktosi poznamenal, že ešte včera s ním hovoril, ba ako v takých chvíľach 

chodí, aj sa popridávalo. 

Obyvatelia mesta v tento deň hovorili medzi sebou akosi tichšie. Veď 

Matúškovci sú veľmi vážená rodina a Ján, ktorého všetci stále volali Janko, 

známy básnik. 

Najväčší smútok pocítili jeho najbližší. Dopodrobna poznali jeho pohnutý 

život. Snažili sa mu ho uľahčiť, no nie vždy sa im to darilo. Veď tá neprajná doba 

pohýbala životnými osudmi aj jeho brata. 

Na slúžnovskom úrade túto správu prijali síce pokojne, no hneď zbystrili 

pozornosť. Dobre vedeli, o koho ide. 

„Treba urobiť všetky opatrenia, aby tí panslávi nepremenili pohreb na 
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nejakú demonštráciu,“ prikázal slúžny. 

Samuelovi Novákovi v tieto smutné dni prelietali hlavou myšlienky ako 

málokedy. Silneli, ako keď z vánku sa dvíha vietor. 

-Koľkože ľudí som už takto na večnosť odprevádzal, koľko smutných chvíľ 

pri tom zažil. 

Život a smrť majú k sebe blízko. Je v tom kus prirodzenosti, no teraz od-

chádza človek, s ktorým sme toľko prežili. 

Tie dlhé rozhovory o budúcnosti Slovákov, čo všetko sme túžili zmeniť. No 

videl som aj ako vädne. Ťažko to všetko znášal. Chvíľami nechcel nikoho vidieť. 

Veľmi sa trápil. 

Spomínam si aj na deň, keď som pozval na faru mladého sextana či sep-

timána Pavla Országha, začínajúceho básnika, i Janka Matúšku, vtedy už ml-

čiaceho básnika, i na ďalšie stretnutie tých dvoch na pažiti pri studničke, kde 

nádejný mladý básnik čítal svoje prvé básnické pokusy, ako ich sám nazval 

počiatočnícke, žiacke pokusy, zelenšie ešte aj od tej trávy. 

I keď sme vedeli o jeho podlomenom zdraví, predsa jeho smrť nás 

zaskočila. 

Pán si ho povolal... 

Veď zostane v našich dušiach, v našich mysliach. 

Ťažko sa mi bude hovoriť aj pohrebná reč. No ja si ho musím pochovať i 

keď budem cítiť veľký žiaľ.- 

„Muž tento nebol bohatý magnát, nebol hodnosťami preslávený šľachtic, ale 

bol jednoduchý štátny úradník, syn tunajších meštianskych rodičov, bez majetku a 

svetskej slávy. No bol to hodný a verný syn slovenského národa, bol básnikom a 

kriesiteľom jeho, bol v istom ohľade mučeníkom jeho. Za národ svoj vďačne 

trpel, prorokujúc mu vždy v básňach svojich lepšiu budúcnosť.“ 

Dávno Dolný Kubín nezažil taký pohreb. Nekonečný sprievod ľudí z mesta 

i okolia. Nebola v nich zvedavosť či povinnosť, možno u niektorých. Väčšine sa 

však žiadalo odprevadiť tohto muža na poslednej ceste. Pochovávali svojho 

básnika, príkladného rodoľuba, ktorý zostal svojmu národu verný do poslednej 

chvíle. 

Veľký čierny zástup šiel pomaly na cintorín. Ako tá voda v Orave obklopená 

ľadom. Ticho, len sem-tam s malým zašplechotaním sa odoberala do diaľok, až do 

Dunaja. 

Neraz, v posledných rokoch pri pohľade na Oravu, pomyslel na Dunaj. 

Chvíle tam prežité sa mu vryli hlboko do pamäti a často vracali. Ani nikomu o 

tom nehovoril. A čo by rozprával, bolo to dávno. Dnes by to už aj tak nikoho 

nezaujímalo. Veď aj jemu sa niekedy zdalo, že to v skutočnosti nebolo. Všetko mu 

pripadalo ako sen. 
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Ako rád by bol vyšiel na Brezovec a odtiaľ zakýval tej vode, no už nevládal. 

Mrzlo i sneh poletoval. Tak ako vtedy v Mútnom, kde sa skrýval i choroby 

nachytal a od tých čias až do konca života. Samý ľad. Len veľmi slabé lúče slnka 

dakedy cez ľadovú clonu prenikali. Nezohriali veľa. To len tak na oklamanie. Aj 

do ľadovej zeme... Ani to vari nemohlo byť inakšie. Ešte aj tie temné oblaky 

dotvárali kulisu spolu s melódiou severáka. 

Len sniežik poletoval opatrne, aby nikoho nerušil, možno bolesť trochu uti-

šoval. 

 

V príjemný letný deň tridsiateho prvého augusta 1879 sa popoludní pred 

treťou hodinou pomaly zapĺňal priestor pred evanjelickým kostolom v Dolnom 

Kubíne. S úctou a pietou sa tu schádzali nielen obyvatelia mesta, ale aj ľudia z 

okolitých dedín, ba i z Liptova a Turca. 

Veru sa ich tam zišlo neúrekom. Ani sa človeku nechce veriť. Veď to nie je 

pohreb. Len pomník odhaľujú. 

Tak ako v tichosti prichádzali, bez vravy sa za doprovodu zvonov pobrali 

tam, kde už viac ako dva roky sníval svoj večný sen Janko Matúška. 

Slabá vrava preletela zástupom, len keď sa k nim pridali dvaja muži zo 

slúžnovského úradu. Krútenie hlavami. Ba ktorýsi z mešťanov si neodpustil: 

„Janko Matúška sa musí v hrobe obracať. Nestačí im, že nám program po-

škrtali, ba aj pohrozili. Keby to neorganizovalo mesto s cirkvou, neviem, neviem, 

či by vôbec povolili takéto niečo. Akísi sú podráždení. 

Ani pieseň Nad Tatrou sa blýska neodznie, slúžnovský úrad ju zakázal. Ešte 

aj ten zákaz sme obdržali po maďarsky. Aby ani slovíčko po slovensky...“ 

„Boja sa ho ešte aj po smrti,“ pripojil sa jeho sused. 

Dolný Kubín si vie uctiť pamiatku svojich výtečných synov. Ani na Janka 

Matúšku nezabúdajú. Pomník zo žuly mu dali zhotoviť až v Prahe F. Wurzlovi. 

Dali naň napísať: 

 

Svoji svojmu! 

Ján Matúška, spevec slovenský 

* 1821 + 1877 

 

Cintorínom sa niesol spev. Spevokol spieval staroslovanský Otčenáš. 

Potom predstúpil farár a senior Samuel Novák. 

Už zjav jeho vyvolával úctu a činy aj v najhorších časoch hlbokú poklonu: 

„Citom vďačnosti vedení národovci tunajší i okolití, áno i rodina zosnulého 

položila, ajhľa, tento pomník na hrob básnika Janka Matúšku, aby ten hlásal i po-

tomstvu, že Janko Matúška bol pevcom jeho, bol rodoľubom verným, milujúcim 

národ svoj až po hrob. Oj, položil si on i sám pomník, ktorý trvať bude, pokiaľ len 



 

 

94 

v národe a v ľude našom ozývať sa budú národné piesne jeho, ktoré si ľud náš a 

mlaď naša už dávno spieva. 

Áno, pokiaľ Tatra stojí, ozývať sa bude i pieseň jeho Nad Tatrou sa blýska. 

No a pomník tento nikto mu nepodvráti a Pane Bože daj, aby proroctvá jeho k po-

výšeniu rodu nášho v človečenstve, k splneniu svojmu čím skorej prišli.“ 

Mohutný hlas s tými dôraznými slovami prenikal až kdesi do duší, do vnútra 

prítomných. Až potom sa vytrácal ponad lipy v diaľke. 

Aj keď skončil reč, nikto sa neopovážil ani pohnúť, aby ani ticho nenarušil, 

lebo ono tvorilo akoby súčasť plamennej reči, úcty k Jankovi Matúškovi i k náro-

du. 

Pred to veľké obecenstvo predstúpil aj Pavol Országh. 

Trochu pobledlý. Vážnosť chvíle veľmi silno preciťoval. 

Pohľady prítomných mu spaľovali tvár. Určite v nich bolo aj trochu zveda-

vosti. Vkladali doň veľké nádeje. Jeden básnik odišiel, druhý sa rodí. 

 

Nad mohylou Janka Matúšku 

 

... -Tak pel poet: 

Kým trval od Dunaje k Tatre jeho let. 

Tu potom u Oravy 

načúval zvukom budúcich časov vravy; 

a očulli života ruch: 

jak mocne splesal jeho duch! 

rozpútala sa srdca tieseň 

a skvitla z vetchých strún nová triumfu pieseň; 

Choč, Hrdoš, Rozsutec ku nej ohlas dali, 

junáci, device v chóru ju zaspievali, 

zvučala údolím, zvučala na pľane, 

až tam, kde jedle rastú - - tam na kriváňskej strane... 

... Až pominul i hlas i sluch - 

sokolie krídla navždy opadali, 

struny varyta navždy dozvučali, 

kde dohorel, hľa, oltár mohylnej jeho skaly! 

Ten akáčový vôkol šum 

jakoby z jeho snoval sa dúm, 

a mocne cíti to náš duch, 

že živý je i z jeho túh: … 

 

Vzápätí sa cintorínom niesla pieseň Kto za pravdu horí. 

Spievali ju s takým oduševnením, že maďarským úradníkom musela 

naskakovať husia koža. No nikto nedal ani najmenšiu zámienku na represálie. 
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V tichosti prišli na cintorín, v tichosti z neho odchádzali, pohrúžení do 

svojich myšlienok. Doznievalo v nich povedané i zaspievané. 

Po skupinkách sa rozchádzali do svojich domovov. 

Niektorí išli hore mestom. 

„Aha, aký nepokoj sa zračí z očí podaktorých župných úradníkov. No 

mnohých z nás by radi videli tam pod lipami bez pohnutia ležať. Odtiaľ už 

nemožno nikomu bezsenné noci spôsobovať.“ 

„Kdeže, Matúška je príkladom, že to tak nie je. Ani mŕtvy nie je pre nich 

dostatočne umlčaný. Najradšej by takýchto ľudí pochovávali na neznámom mies-

te, aby ani hrob nemali. Aj to miesto považujú za nebezpečné. 

Nehanebníci. K ničomu nemajú úctu. 

Aspoň pri takýchto príležitostiach by sa mohli trochu povzniesť. 

Fuj! Ani odpľuť si človek nemôže, lebo táto zem si to nezaslúži.“ 

„Veru sa môžu hanbiť!“ priložil trochu do mlyna mladý Pavol Országh. 

Chvíľu išli ticho. Každý sa venoval svojim myšlienkam. 

V duchu hromžili ešte viac, ako vyjavili navonok. Mnohí by sa aj 

začervenali, keby tie nadávky prelietali vzduchom. A tých maďarónov by určite 

šľak trafil. 

„Aj tak ich trafí, keď nie ináč, z tej ich nadutosti určite,“ už nevládal v sebe 

udržať ktorýsi. 

Všetci sa naň pozreli, s kým to tak prudko začal reč. Nikoho nevideli, žeby 

sa k nim pridal a tak išli bez reakcie ďalej. 

Postrehol spýtavé pohľady: 

„To len tak so sebou hovorím.“ 

„Všetci z toho ohlúpneme. Najhoršie je, keď sa musíš zmieriť s toľkými 

pretvárkami, pätolízačstvom a všetkými možnými zákazmi. Už len aby nám 

jazyky vytrhávali.“ 

„A či nepovytŕhali? Veď všetko zakazujú. O maličkosti sa treba poklon-

kovať, prosíkať. Vystavení sme na vôľu a nevôľu tých byrokratov. 

Nebolo to jednoduché ani predtým, no v sedemdesiatom piatom, ako Maticu 

zavreli, všetko tíchlo, ako keď noc sa blíži. 

Zakázali všetky hry slovenských autorov. Nepamätáte, každé slovenské 

slovo na scéne bolo považované za bezpríkladnú opovážlivosť, ba priam počin 

zaváňajúci revolúciou?“ 

Pozrel na Pavla Országha, „no povedz, koľkože divadiel sa v tej našej 

Meštianskej besede vtedy odohralo.“ 

„Ani jedno, no...“ 

„Ja viem nedali ste sa,“ nenechal dokončiť vetu Országhovi. 

No, či sa musíme o všetko takýmto spôsobom? Ako keď dobiedzajúcemu 
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dieťaťu splnia aspoň malú prosbu. 

Za omrvinky by sme mali potom prejavovať bezpríkladnú vďačnosť a pos-

lušnosť. 

Ešte že mesto má na čele múdrych ľudí, ktorí si dajú poradiť a potom stoja 

za svojím. 

Ako to Paľko Zoch pekne poorganizoval. Mestskému zastupiteľstvu 

odporúčal, aby úrad notára dočasne vykonával Ferko Urbánek. 

A vidíte, Matúškovci prichýlili na byt aj stravu najskôr Blažeja Bullu a po-

tom aj Urbánka. Divadlá sa hrajú. S mnohými problémami, ale hrajú. 

Podaktorí župní páni zúria do nepríčetnosti, vraj aká to trúfalosť. 

Koľko príkoria však treba pri každom takom počine podstúpiť. Aké 

prekážky prekonávať. Ani sa veriť nechce, že je na to ešte chuť.“ 

„Ale pribrzdi,“ vmiešal sa do reči najstarší z nich, Samuel Novák a tým 

svojím mohutným hlasom, možno aby to aj iní počuli, spustil: 

„Akoby si stál nad naším hrobom, či nad hrobom Slovákov. 

Sme tu všetci a pokiaľ budeme aspoň trochu smerovať k sebe, nepremôžu 

nás. Budeme sa v tom vetre veľmi ohýbať, možno nám aj hnáty dolámu, no naše 

korene nevyvrátia. 

Aj Janko Matúška je s nami a navždy zostane, lebo pokiaľ Tatra stojí... aj 

my budeme.“ 

Po tých slovách sa dlho nik neopovážil nič povedať. Slová muža, ktorý toľ-

ko v živote skúsil i obetoval, zostali ako priklincované. Počúvať ho bolo vždy 

sviatkom, samozrejme, vážili si ho ako dlhoročného farára i seniora, no mal reš-

pekt aj u funkcionárov župy. 

Hore námestím išli tí muži úplne bez slova. Pohrúžení boli do svojich 

myšlienok. Možno chceli ešte dačo povedať. Neodvážili sa. Veď čo by povedali. 

Iba sa mohli posťažovať. 

To najhlavnejšie zas povedal náš senior a môž' byť má pravdu. 

Choč pred nimi tmavol. Letné slnko zapadávalo. Jeden z obyčajných dní sa 

končil. 
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Republika 

 

V posledné októbrové dni roku 1918 sa do Dolného Kubína nezadržateľne 

vkrádala jeseň. Lístie opadávalo zo stromov. Vietor ho preháňal po námestí z 

miesta na miesto.  

Donedávna zeleňou prekypujúce stromy, teraz mávali vo vetre pahýľmi 

prázdnych konárov. Z mesta akoby sa bol vytratil život. Aj hladina rieky potem-

nela. 

Možno tak bolo aj v minulom roku. Ktože si pamätá. Iné bolo dôležitejšie 

ako pozorovať počasie. Zúrila vojna. Vo svete sa už šírili búrky nepokoja a 

nespokojnosti. Daktoré aj prevratné. 

Vojna skončila. Rozpadlo sa mocnárstvo a vznikol novy štát - republika. 

Koľkým sa to zdalo ako sen. Kto by bol podobné predpovedal pred pár rokmi, 

určite by ho boli vyhlásili za blázna a zavreli do najbližšieho ústavu pre choro-

myseľných.  

Je to tu. Akoby mávnutím čarovného prúta. 

Nie každý sa potešil. Krv desiatok mužov z každej dediny, z každého mesta 

vytiekla. Kropila cudzie krajiny, cudziu zem, aby doma vyrástol plod ich múk. 

Nepochopiteľné. A pre ženy tých mužov i ich deti neuveriteľné. Čo ich po akom 

štáte, keď nemajú svojich najbližších, najdrahších a hlavne najpotrebnejších. Štát 

taký, alebo onaký, možno celkom jedno. To len daktorí, čo majú všetkého dosta-

tok, si ešte budú vyberať štát. Radšej, keby ich muži žili. Detí by sa z toho tešili. 

To bohatí, čo sa im stále máli, burcujú, a nakoniec ich chúťky musia plniť 

iní. Oni sa skryjú do tepla. Začas si možno dáky mudrc zmyslí, že treba iný štát, 

nie takýto a všetky tie obete boli zbytočné, a či si na týchto ľudí dakedy niekto 

spomenie? 

A načo by spomínal, keď sa svet uberá iným smerom. Veď martýrov bolo v 

dejinách veľa a veru si na nich nik nespomenie, akoby ani neexistovali. Už niet 

hrobov, na ktoré by sa dal položiť kvietok. 

Dni sa v tú jeseň míňali. Začal november. Pohlo sa dianie aj v Dolnom 

Kubíne. 

Tomáš Ťarmoš a Adam Osika stáli vedľa seba. Plecami sa dotýkali. Boli si 

blízko tak, ako mnohokrát predtým. Aj vtedy, keď im išlo o život. Ich životné 

cesty išli vedľa seba ako koľaje železnice. Neboli si síce nikdy rovní, ale ani 

cudzí. Skôr bližší ako vzdialenejší. Nepripomínali si bohatstvo ani chudobu. V ich 

vzťahu to nehralo veľkú úlohu. Aspoň nie do tých osudných nových čias. 

Dav na námestí hustol. Hlasná vrava. Každý chcel niečo povedať, vyjadriť 

radosť. Ako nikdy predtým. Nerobili sa rozdiely. Bohatý s chudobným prehodil 
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pár slov. Ani najbiednejší sa necítil posledný. Možno aj stoliční páni by boli 

zhovorčivejší, na námestie sa neodvážili, z okien ustráchane pozerali na hustnúci 

dav. 

Mnohí prišli z okolitých dedín. Chceli na vlastné oči vidieť dianie v meste, 

podeliť sa o radosť. Možno ich tam priviedla aj zvedavosť, veď daktorí si ani 

nevedeli predstaviť, čo sa deje a čo bude. Sloboda? Rovnosť? Čo to bude 

znamenať? 

Niektorí hovorili, že už pánov nebude. Svák Kolesár až zahorekoval. Veď si 

ani predstaviť nevedel život bez komandovania, a možno aj bitky. Ani o tú nebolo 

núdze, i keď sa zákony od stredoveku dosť pohli. Veď drevenú kladu z 

richtárovho dvora vzala povodeň len nedávno a veru sa dosť používala. Mnoho 

krkov i rúk si ju mohlo omacať. 

Stáli priamo pred stoličným domom. Majestátna budova, pýcha mesta. Na 

mohutnom priečelí veľký erb. Aj za hrubými múrmi sa skrývalo dosť noblesy. Tie 

múry by veru veľa prezradili, keby mohli hovoriť. Možno z tej pýchy aj nejedna 

hlúposť sa vykľula. No kto mal armáles z dávnych vekov, tomu sa aj vyslovená 

hlúposť ľahko prepiekla. Akoby ju nik ani počul. Len dajaký neprajník sa v duchu 

usmial. 

Na maličké pódium vystúpil akýsi kňaz, vraj z vedľajšej dediny. Tak sa 

rozrečnil, že im pripomínal ich veliteľa. No ten vtedy o iných veciach a tento zas 

o iných. Mnohí ani nedýchali. Jeho reč sa dobre počúvala. Vraj doposiaľ sme boli 

ujarmení, teraz nám svitlo, prišiel deň slobody. Už nám nebude rozkazovať cudzí 

národ, ani najatí vladári. Slovenský národ si postaví sám vládu, ktorej heslom 

bude: „Nie veľkosť cudzieho národa, ale blaho vlastného nášho ľudu. O čom 

snívali naši proroci a horitelia Štúr i Kollár a iní, ide sa stať skutočnosťou.“ 

Komu by sa také reči nepáčili, ba daktorí chceli ešte viac počuť. 

Z davu sa nieslo „Preč s pánmi!“ Rečník odpovedal: „Áno, preč s pánmi, 

nebudú nám viac vládnuť ľudia povýšeneckí, ale na roveň postavení s obyčajným 

ľudom.“ 

Aj nasledujúci rečník prilial do ohňa. Národné piesne zneli mestom. Veľa 

slovenských trojfarebných zástav. 

Davu sa prihovoril aj básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Zakončil slovami: 

„Co sto bludných vekú hodlalo, zvrtne doba.“ 

V meste vládla nesmieme rušná noc. Prevládala radosť, no dosť sa i žialilo, 

nad smrťou blízkych i nad odtrhnutými nohami i rukami. U daktorých aj pálenka 

robila svoje. 

A veru sa pilo, dôvod, taký, či onaký. Z radosti i zo žiaľu. 

Na druhy deň mladí s vojakmi vracajúcimi sa z frontov odzbrojili žandárov. 

Zbrane zobrali aj finančnej stráži. Vytvoria si vlastnú, národnú stráž. 
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Tomáš Ťarmoš a Adam Osika sa stretli aj tento deň. Tešili sa. Neraz na 

fronte, ďaleko od domova viedli dlhé rozhovory ako zmeniť svet, aby sa už  

hrozná vojna neopakovala. Aj teraz sa naskytla príležitosť. Treba zobrať moc z 

rúk tých, čo ju dokázali zneužiť najhorším spôsobom. Už nikdy sa nesmie 

zopakovať nič podobné. 

„Idú aj zlé chýry,“ začal Tomáš. „Z dedín prinášajú zvesti, že sa rozvášnení 

ľudia vrhajú na notárov a hlavne židov. Vraj v Zázrivej a aj v ďalších dedinách 

vyplienili krčmy, ba kdesi aj učiteľov vyhnali za to, že vyučovali ich deti po ma-

ďarsky.“ 

„A čo myslíš,“ trochu prudšie zareagoval Adam. „Ľuďom nestačia len pekné 

reči. Aj cez vojnu im sľubovali, aby vydržali. Vraj vynaložené obete sa im 

zúročia. Nik im nepovedal z čoho majú nakŕmiť deti, keď im všetko na front 

pobrali. Živitelia zostali kdesi v cudzej zemi, nikdy sa nevrátia. Až teraz sa začína 

ukazovať hrozný stav.“ Adam v hneve pozeral do Tomášovej tváre.  

„Kto sa postará o siroty, kto ich pohladí po hlávkach. Myslíš, že sú všetci 

hlúpi, že nevideli, ako sa dakomu cez prekliatu vojnu darilo, ako niektorí veľké 

bohatstvo nahromadili? Koľkým sľubovali, že im synov z vojny dostanú, pobrali 

za to peniaze a ktovie čo iné. Výsledok? 

A židia, pozri len, čo všetko nahonobili. Z neuveriteľnej biedy chudobných 

ľudí dokázali vykúzliť zlato a drahokamy.“ 

„Aj tak, musí byť poriadok,“ prerušil Tomáš svojho priateľa. „Ba dakto chce 

situáciu zneužiť. Štve ľudí, dráždi ich ku vzbure. V takýchto časoch veru ľahko 

vzbĺkne dáka neplecha. No povedz, kto bude mať z toho osoh. Čo aj tí chudáci 

získajú. Privolajú vojsko a potečie krv. V takýchto časoch sa nikto nebude s ni-

kým maznať.“ 

„Hneď na vojsko myslíš. Nechce sa mi veriť, že tak rozmýšľaš. 

Treba nechať ľudí, aby zo svojich sŕdc vypudili hnev. Veď daktorí ľudia si aj 

zaslúžia, aby ich vyzauškovali, keď na biede druhých bezcitne bohatli, zneužívali 

ich nešťastie. Musí sa im všetko prepiecť? Teraz preoblečú kabáty a budú robiť 

rovnako ako predtým? S tým by si súhlasil? Hneď by si dal do nich strieľať. Že 

židia s naklmačeným zlatom utekali ponad kopce do mesta, že u notára našli na 

povale v popole zasypané zlato a striebro? Myslíš, že zo svojich zárobkov poctivo 

nadobudnuté? Nazbieraný hnev sa musí z ľudí dostať von. Upokoja sa a všetko sa 

vráti do starých koľají, zas budú lopotiť bez reptania, lebo to považujú za svoj 

údel.“  

Adam si vzdychol. „Ak sa môžu ešte niektoré veci vrátiť do pôvodných 

koľají.“ 

„O vine, či nevine musí rozhodnúť súd,“ prudko zareagoval Tomáš. 

„Aký súd a kedy, keď si všetko poschovávajú a budú sa tváriť ako tí naj-
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počestnejší občania?  

A ktorí sudcovia? Vieš vôbec, aké rozhodnutia prijímali súdy počas vojny? 

Oni majú teraz súdiť tých chudákov?“ Adamom až zatriaslo. „Na všetko si už 

zabudol, alebo si taký naivný?“ 

Tomáš nezakrýval, že sa veľmi zdržiava, aby nevybuchol. Inému by už bol 

tvrdo povedal. 

„Roky sme spolu rovnako rozmýšľali, rozprávali sa do nemoty, kuli plány, 

ako všetko zmeníme, aby sa nič podobné neopakovalo. Teraz ako by sa všetko 

vytratilo. A prečo? Vojna skončila, začne nový život. Takto sme sme si predsa 

želali obidvaja, či nie?“ zakončil Tomáš. 

„Nie, takto určite nie. Jeden mohol porušovať práva celé roky, zbíjať na 

chudobe, zneužívať postavenie, a keď ten druhý chce, aby nazbíjané vrátili, tak na 

nich treba poslať vojsko, postaviť k múru a bác. Nie, ja som si to takto 

nepredstavoval, a hlavne súhlasím s kňazom z Veličnej, - nebudú nám viac 

vládnuť ľudia povýšeneckí, ale na roveň postavení s obyčajným ľuďom.“ 

„Ha, ha, takých rečí sa teraz nahovorí,“ prerušil ho Tomáš. 

„Chudoba bude vládnuť. Do päť nevie napočítať, ale vládnuť to hej. A my 

sa im budeme podriaďovať, klaňať, ba prosíkať. To teda nie. Mohli si aj oni 

korunku ku korunke, nie poprepíjať u židov, mohli byť tiež pánmi. Kto im za to 

môže, dolu gágorom púšťali peniažky.“ 

„Musí sa niečo riešiť,“ skočil do reči Adam. Hovorí sa o pozemkovej 

reforme, vraj tým najväčším zoberú a podelia. Akási spravodlivosť musí prísť.“ 

Tomášom až zatriaslo, akoby sa doň vietor opieral. „Vraj deliť!“ 

Piateho novembra toho pamätného roka 1918, napriek studenému vetru i 

mrholeniu, sa do župného mesta opäť hrnulo mnoho mužov i žien, mládencov i 

detí. Obchody boli pozatvárané, rolety posťahované, ba i okná pozakrývané 

doskami. Všade ticho. Len ozbrojená stráž a niekoľko odvážnych občanov mesta 

sa rozostavilo po námestí. 

Majiteľ veľkého potravinového skladu dal radšej vykotúľať sud rumu pred 

bránu, aby počastoval príchodzích. Tak si uchránil veľký majetok, znásobený vo 

vojnových časoch. 

Z úvah Adama Osiku vyrušila hulákajúca skupinka potrundžených sed-

liakov, ktorá už v tej chvíli ani možno nevedela, prečo zavítala do mesta. Určite si 

aj pred tým veci vysvetľovali po svojom. Ukrutná vojna skončila, nastala sloboda. 

To slovo bolo opojné. Možno rovnako ako pálenka, ktorá dokončila načaté dielo. 

Pri jeho vyslovení každý pomyslel na niečo iné. Veď od čias, keď sa Európou 

preháňali revolúcie, sa slovo sloboda ani nepoužívalo. A to bolo dávno, ani 

pamätníci už nežili, možno pár a tí si aj tak nepamätali. Akosi nebolo príležitostí 

na jeho vyslovovanie, lepšie bolo naň zabudnúť. 
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Na konci hlavnej ulice Adam zazrel Tomáša. Rozhliadal sa po námestí.  

Nedohodli sa na stretnutí, aj tak sa potešil, keď zahliadol priateľa. Tomášova 

reakcia už nebola taká spontánna ako pred nedávnom. Čosi ho vo vnútri 

hamovalo. Veľa vecí obidvoch začínalo rozdeľovať. Cítili to, chvíľkami aj najavo 

dávali. 

„Možno tí ľudia prišli do mesta s nie najlepšími úmyslami, no nijaké zlo 

nenarobili, nič neporozbíjali a my hneď na nich šabľami i pažbami. Málo chýbalo 

a boli by do nich strieľali,“ zahorekoval Adam. 

„Ale veď to len tak do vzduchu. Bolo ich treba zastrašiť, aby sa čohosi 

nedopustili,“ obratom zareagoval Tomáš. 

„Hej, do vzduchu, koľkí by s radosťou priamo do ľudí. Videl si s akou 

ochotou bili, a ani nevedeli prečo. Pánov v stoličnom úrade, čo toľko zla narobili, 

či by tak mlátili?“ Adam od hnevu očervenel. Keď chytil dych pokračoval. „Hneď 

sa bratáme so starou stoličnou správou. Vytvoríme národnú radu a čítal si jej 

vyhlásenie? Že v porozumení s existujúcou stoličnou správou sa bude hlavne 

majetok chrániť. Vraj k hlavnému županovi vyslali niekoľkých členov rady, aby 

sa dohodli na spoločnom postupe. Pýtam sa na akom spoločnom postupe a proti 

komu. Spoločne postupovať s ľuďmi, ktorí počas vojny gniavili iných hlava 

nehlava, pre maličkosť zatvárali do temníc pod stoličným domom, a teraz vraj v 

porozumení? Fuj. Trikrát fuj. A župan aký veľkodušný, ponúkol sa, že členov rady 

bude platiť stolica zo svojich fondov. Tak boli naučení, ľudí si získavať 

podplácaním. Veď členstvo v národnej rade by malo byť cťou, hrdosťou. Chceli 

ste založiť vlastnú milíciu. Stoličná vrchnosť vám hneď dala najavo, že veru také 

niečo sa jej nepáči. A čo spravili? Vojsko z Košíc prizvali. Ani z toho ste sa ne-

poučili.“ Adam Osika sypal zo seba ako v škole, keď sa mali niečo naučiť nas-

pamäť. Dlho tie slová v sebe premáľal. Teraz išli ako voda dolu stráňou pri po-

vodni. 

„Maďari v červených nohaviciach bývalých husárov prišli s nadporučíkom, 

vraj židom na čele. A čo spravili? Na námestí rozostavili guľomety, po dedinách, 

kde proti židom ľud vystúpil išli robiť poriadky. Daktorých polapali, kdesi aj 

strieľali. V novinách sa písalo, že bez príčiny. A čo sa stalo? Stoličná vrchnosť aj s 

národnou radou ich mala súdiť. Namiesto toho ich prepustili. Vraj ich budú súdiť, 

keď súdy začnú riadnu činnosť. A čo pôjdu za nimi kdesi do Budapešte. Smiešne. 

Taká národná rada. Cudzí strieľa do Slováka. 

Tí, čo tu vládli predtým, ušli. Župan si zas pozval svojich. Prišli žandári. A 

čo tí robili? Drancovali po dedinách. Očití svedkovia hovorili, že richtárom 

prikladali k spánkom hlavne pištolí s výkrikmi: Plať, alebo guľku. Keď nadran-

covali, aj tí ušli. Chcel by som vidieť súd, čo ich bude súdiť. Namiesto poza-

tvárania stoličných vagabundov, stále sa s nimi ako v rukavičkách. Jednanie tu, 
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jednanie tam. Div nie ručičky bozkávam a oni len tak naoko s dačím súhlasia a 

hneď telegrafujú do Košíc, alebo Bratislavy o pomoc. Súhlasili aj s tým, aby sa 

zriadila stoličná rada, teda zo všetkých okresov. A čo ste získali? Veď to ich nič 

nestálo, a vy, pýcha, honor. Škoda hovoriť. Vedia tí ako s vami narábať, čo vám 

môžu sľúbiť a nič nestratiť. Prešli ďalšie dva týždne a nič poriadne ste tu nevy-

konali. Vládnu tí istí, čo počas hroznej vojny, len vy si myslíte, že je to inak. Čo 

sa zmenilo, čo dobrého ste vykonali. Nič a môžem to povedať s čistým svedomím. 

Celý čas vás ohlupovali. Jednoducho sa snažia získavať čas a vy im ho dávate. 

Viem, žijeme v pohnutej dobe. A ešte jedno ti poviem. V horných okresoch sa 

zachovali celkom ináč. Hneď si vyjasnili situáciu. Kto za vojny robil machle pri 

delení potravín, pri vysielaní furmanov k odvážaniu dreva a ináč sa prehrešil, tí 

úradníci boli odstránení, všade sa osvedčovali pre spoločný štát s bratmi Čechmi. 

Po obciach sa spisovali krivdy a neprávosti napáchané na ľuďoch, nových 

richtárov si volili. Tam už potom môžu ľudia veriť, že prišli iné časy.“ 

„Nebudem sa s tebou prieť,“ Tomáš mávol rukou. „Rozrečnil si sa ako na 

dákej politickej schôdzi. Jednoducho chudoba z teba kričí. Keby si dáky grunt 

vlastnil, ináč by si hovoril. Nemôže mať bohatý a chudobný na veci rovnaký 

názor. V tom je to.“ Tomáš sa tie slová chystal Adamovi povedať už skôr. Vedel, 

že k tomu dôjde. Teraz to z neho vybehlo ako koza z cárku. 

„Chudobu by sme mali nechať vládnuť. To by sme dopadli. Už horšie by sa 

nemohlo pritrafiť.“ 

Adam Osika sa tváril, ako by ho ľadovou vodou oblial. Nikdy ani slovíčko o 

majetkoch a teraz rovno, z mosta do prosta. Jeho priateľ povedal konečne čo cítil. 

Dlho sa veru pretvaroval. Trvalo mu, kým sa vyfarbil. Čo sa nanadával na tých, 

ktorí vyvolali tú strašnú vojnu, aj na tých, čo hrabali počas nej. Teraz ťahať hoci aj 

s nimi, len aby si uchránili majetky. Tak je to. Chudoba im oči kole. Boja sa jej. 

Pozerali na seba ako cudzí ľudia, ktorých už nič nespája. Pradeno ich 

priateľstva sa pomaly trhalo, teraz pustili aj posledné nite. 

„Táák je to. Majetky. Kvôli ním si ochotný všetko zapredať, s kýmkoľvek sa 

spojiť, len aby sa ti ich nikto nedotkol. A či ti dakto na ne siaha? Či si myslíš, že 

by som s tým súhlasil? Zadrhnite sa, aj tak vám o nič iné nejde. Vždy je to tak, len 

majetky, potom aj potopa.“ 

Prišla zima, s ňou Vianoce i Nový rok. Veľa sa od neho čakalo, možno až 

príliš veľa. Nejedna rodina žila v nepredstaviteľnej biede. Nebolo ničoho, ani toho 

najzákladnejšieho. Zas sa na tom daktorí priživovali, lebo poriadok sa zavádzal 

pomaly. 

Možno sa to ani nedalo rýchlejšie. Kým jedni sa borili, aby preživorili, iní 

už rozmýšľali, ako sa usadiť pri korytách. Vždy tak bolo, jedni hore, iní dole. Kto 

bol šikovnejší a kto... Nuž, kto bol šikovnejší, chopil sa príležitosti. Tá nečaká. Je 



Hľadáme svoje korene 

Peter Huba 

103 

tu a kto ju neosedlá, na chrbte sa neudrží. Bude bežať povedľa, kým sa neunaví a 

spadne, možno aj do blata. Nuž a o to išlo. 

Kto hore a kto dole a kto celkom v blate. Vždy tak bolo, keď prišla 

revolúcia, či prevrat. A bude tak naveky. Vždy budú šikovnejší a tí ostatní. 

Nuž a pri osedlávaní sa treba aj prihovárať, aby sa tá príležitosť nezľakla a 

neutiekla. Aj s ľuďmi je to tak. Čomu všetkému sú ochotní uveriť! Treba im stále 

rozprávať a hlavne sľubovať, to majú radi, ako deti rozprávky. Aj oni nie 

všetkému veria, ale keď sa to dobre počúva a pri tom sníva... 

Republiky sa striedali. Nakrátko aj Slovenská republika, tá vojnová. Potom 

opäť spoločná na hodne rokov. Až sedemnásteho júla 1992 sa definitívne 

rozhodlo. Samy si svoje veci budeme riadiť. Či sa to darí? 

 

 


