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Kolektívna monografia vznikla v rámci projektov VEGA riešených v Historickom 

ústave SAV a sústreďuje sa na význam a úlohu osláv a slávností v živote spoločnosti. 

Kolektív autorov sa zameral na priblíženie významu slávností z viacerých hľadísk – 

náboženského, politického, národného a kultúrneho v rozličných historických obdobiach, 

najmä v novoveku a moderných dejinách počnúc druhou polovicou 17. storočia (obdobie 

rekatolizácie) a končiac 20. storočím (existencia Slovenskej republiky 1939 – 1945) vo 

viacerých štátnych útvaroch – v Rakúskej monarchii, Rakúsko-Uhorsku, ČSR a v Slovenskej 

republike. Cieľom monografie je potvrdiť nenahraditeľnú tradičnú funkciu verejných festivít, 

a to konkrétne identifikačnú, legitimizačnú a reprezentatívnu. Ich výskumom a analýzou je 

možné zdokumentovať, ako sa spoločnosť reprezentovala a konštituovala, pretože inscenovali 

inklúziu aj exklúziu. Monografia je rozdelená do troch častí.  

Elena Mannová v príspevku nahrádzajúcom úvod sústreďuje pozornosť na definíciu a 

používanie pojmu sviatok, sviatkovanie, slávnosť z pohľadu historika a zároveň sa snaží 

poukázať na dôležitosť týchto javov pre konštituovanie a reprezentovanie spoločnosti. 

Rozlišuje tri základné druhy osláv – oslavy životného cyklu (krst, narodeniny, sobáš, úmrtie, 

pamiatka zosnulých atď.), ďalej oslavy ročného cyklu (Vianoce, slnovraty, Veľká noc, 

dožinky a pod.) a verejné slávnosti. Autorka zároveň analyzuje vývoj festivít v dejinách od 

stredoveku, cez novovek až po moderné dejiny. Kým v stredoveku a ranom novoveku 

dominovali slávnosti náboženské, s nástupom osvietenstva a s postupným rozširovaním 

slobody spolčovania a zhromažďovania  sa začínali formovať aj tzv. čiastkové verejnosti ako 

relatívne voľné sociálne sféry s vlastnými festivitami. Na našom území sa verejné festivity 

stali dôležitými mobilizačnými prvkami nacionálneho aktivizmu v období revolúcie 

1848/1849, kedy sa spojili aj so symbolickými praktikami (typický odev, forma prejavu, 

fyzické gestá, rétorické štýly). Vznikajúce národné hnutia a politické strany si vytvárali 
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slávnosti národno-politické. V 19. a 20. storočí sa napríklad aj oslavy súkromných sviatkov 

panovníka alebo „vodcu“ stali verejnou záležitosťou, hranicu medzi súkromnou a verejnou 

slávnosťou tak určovala v podstate dominantná mocenská skupina, inštitúcia. 

V prvej časti sa trojica autorov venuje v samostatných príspevkoch sledovaniu 

náboženských slávností v službe konfesionálnej, národnej a štátnej jednoty. Ingrid 

Kušniráková zameriava pozornosť na organizovanie náboženských slávností v konfesionálne 

prevažne protestantských slobodných kráľovských mestách v Uhorsku, ktoré mali byť 

alternatívou pre násilnú rekatolizáciu obyvateľstva  v rokoch 1671-1681 a zároveň slúžili ako 

prostriedok manifestácie sebavedomia katolíckej cirkvi a jej mocenského postavenia (s. 19-

36). Zdôrazňuje, že v konfesionálne zmiešanom prostredí sa verejné náboženské festivity 

organizované štátom podporovanými jezuitmi stali jednou z najsilnejších foriem na 

oslovovanie nekatolíkov a potencionálnych konvertitov. Festivity v ňou sledovanou období 

ovplyvnili v rozhodujúcej miere protihabsburské stavovské povstania a v rokoch 1678/1679 

morová epidémia, ktorá celkom zastavila akékoľvek verejné oslavy.  

Peter Šoltés upriamuje pozornosť na obdobie náboženských reforiem Márie Terézie 

a Jozefa II., často násilných a necitlivých, ktorých cieľom bolo regulovať a reformovať 

náboženské festivity v prostredí rímskokatolíckej cirkvi (s. 37-54). Štát presadzoval 

racionálne vnímanie náboženskej viery, do liturgickej oblasti nezasahoval. V snahe zvýšiť 

produktivitu hospodárstva a zmenšiť rozdiely medzi kalendármi jednotlivých cirkví sa 

pristúpilo za vlády Márie Terézie po dohode s pápežom Klimentom XIV. najprv k výraznej 

redukcii počtu cirkevných sviatkov. Podľa predstavy Jozefa II. malo byť náboženstvo oporou 

štátu, malo občanom vysvetľovať ich povinnosti, vštepovať im lásku k zamestnaniu, 

k usporiadanej domácnosti, snaživosti, presnosti alebo vernosti. Ďalším krokom bol 

preto radikálny zásah do existujúcich festivít (zrušenie procesií, hodov, resp. ich výrazné 

obmedzenie sprevádzané veľmi prísnymi sankciami v prípade nedodržiavania), čo sa stretlo 

s veľkou nevôľou obyvateľstva. Snahy oboch panovníkov o očistenia „uctievania“ Boha 

a zavedenie jednoduchosti a zrozumiteľnosti bohoslužieb spôsobili v skutočnosti oslabenie 

zbožnosti a krízu viery, začiatkom 19. storočia došlo k rozmachu sektárstva a rôznych 
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mystických náboženských spoločenstiev. Okrem toho na území Uhorska sa rešpektovali nové 

opatrenia v omnoho menšej miere ako napr. v rakúskych krajinách.  

Tretí príspevok Petra Macha (s. 55-68) sleduje Husove oslavy v slovenskom prostredí 

v prvej polovici 20. storočia. Zdôrazňuje, že husitská tradícia má na území viacerých oblastí 

Slovenska (napr. Gemer, Malohont, Novohrad a i.) najmä v luteránskej komunite hlboké 

korene. Pozitívnu reflexiu husitstva upevňovalo pôsobenie tradičných autorít, školské 

vyučovanie, literatúra, ale aj kontakty s českým prostredím. Husove oslavy organizované 

evanjelickou cirkvou augsburského vierovyznania pôsobili na jednej strane ako prostriedok 

integrácie (posilnenie idey československej jednoty), v tradičných katolíckych baštách 

a medzi katolíkmi boli však zároveň prostriedkom marginalizovania (5. júl ako sviatok sv. 

Cyrila a Metoda kontra 6. júl – výročie upálenia Jána Husa boli ideologicky zneužívané na 

vykresľovanie obrany tradičného kresťanstva pred bezverectvom).  

V druhej časti monografie sa autori  zaoberajú národnými slávnosťami a oslavami ako 

prostriedkom nacionalizmu v rámci slovenského národného hnutia, pričom tieto podujatia – 

púte, zhromaždenia nemali len náboženský ráz, ale spájali sa prevažne s miestami, ktoré mali 

historický význam pre národ. Daniela Kodajová v úvode (s. 71-78) približuje typológiu 

národných osláv vypracovanú M. Hrochom, ktorý rozlišoval slávnosti nadväzujúce vedome 

alebo nevedome na staršie tradície náboženských, dynastických či ľudových osláv; 

pripomínanie významných udalostí národných dejín; výročia osobností; pohreby národných 

velikánov; zhromaždenia vyjadrujúce politické požiadavky a telovýchovné, príp. vojenské 

slávnosti a hľadá v slovenských dejinách od konca 18. storočia príklady reprezentujúce 

jednotlivé typy osláv. Konkrétnejšie a podrobnejšie ich analyzujú ďalší autori.  

Anna Veteráková sa venuje spomienkovým slávnostiam na memorandové 

zhromaždenie (s. 79-91), ktoré sa ako prvé reprezentatívne, verejné politické zhromaždenie 

Slovákov v Uhorsku stalo  „kryštalizačným bodom kolektívnej pamäti“ (s. 90). Daniela 

Kodajová (92-108) sleduje demonštráciu slovacity a životaschopnosti národa na príklade 

augustových slávností, viažucich sa najprv na valné zhromaždenia Matice slovenskej. Po jej 

zatvorení v roku 1875 sa zachovali v podobe tzv. augustových národných slávností, spojených 

s valným zhromaždením Živeny (a vystúpeniami Slovenského spevokolu), resp. od roku 1893 
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Muzeálnej slovenskej spoločnosti.  Svojou 50-ročnu tradíciou predstavujú jednu z najdlhších 

tradícií národného  života. Marcela Bednárová sa zameriava na aktivity, konkrétne na 

charakter festivít stúpencov ilyrizmu v prvej polovici 19. storočia, ktorých cieľom bola širšia 

integrácia južných Slovanov umožňujúca účinnejšiu záštitu voči kultúrnym a politickým 

nárokom elít maďarských a nemeckých hnutí. Ako autorka konštatuje, samotní ilýrci sa, 

chápajúc spoločenskú a politickú realitu, začali stavať na stranu politického kroatizmu (s. 

109-124). 

Tretia časť sleduje význam osláv a slávností ako prostriedku upevňovania politickej či 

štátnej lojality. V úvode Ingrid Kušniráková (s. 125-136) približuje festivity, ktoré využívali 

v novoveku na území Rakúskej monarchie Habsburgovci na posilnenie a verejnú prezentáciu 

svojho mocenského postavenia, bohatstva či cnosti. Patrili sem predovšetkým korunovačné 

slávnosti, ktoré s miernymi obmenami zachovávali až do zániku monarchie v roku 1918 (a 

ktorými nadväzovali na tradície Uhorského kráľovstva) a rodinné udalosti vo vládnucej 

dynastii (narodenie alebo úmrtie člena panovníckej rodiny), ktoré sa po zavedení školskej 

reformy stali súčasťou osnov v školách a boli jedinými nadkonfesionálnymi 

a nadregionálnymi sviatkami. V súvislosti s rozvojom národných hnutí sa novým fenoménom 

stali festivity významných politických strán. Tieto využívali potenciál slávností na získanie 

podpory verejnosti pre svoje politické ciele. Po potlačení revolúcie a nástupe Bachovho 

absolutizmu došlo k výraznému útlmu festivít, až pád Alexandra Bacha znamenal ich 

opätovné oživenie. Rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867 prinieslo so sebou zmenu 

koncepcie imperiálnych slávností, ktoré sa okrem panovníka a panovníckej dynastie začali 

sústreďovať aj na posilňovanie uhorskej národnej identity. Objavili sa nové štátne sviatky 

(napr. 15. marec – výročie vypuknutia maďarskej revolúcie v roku 1848) a príležitostné 

oslavy (napr. oslavy tisícročného výročia „zaujatia vlasti Maďarmi“). K podobným zmenám 

prichádzalo aj v neskoršom období po vzniku ČSR a Slovenskej republiky.  

Ďalší autori sa následne venujú konkrétnym oslavám charakteristickým pre jednotlivé 

obdobia existencie Rakúskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, ČSR a Slovenského štátu. Anna 

Vetráková detailne približuje návštevu Františka Jozefa v Uhorsku v roku 1852, označovanú 

ako cesta zmierenia. Okružnú cestu po Uhorsku podnikol panovník v snahe upokojiť situáciu 
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po porážke revolúcie 1848/1849 a nástupe Bachovho absolutizmu (s. 137-151). Slováci sa 

podľa dobových prameňov ukázali ako lojálny národ a dobová tlač prezentovala panovníka 

ako „miláčika ľudu slovenského“. Oslavy, do ktorých boli aktívne zapojení aj obyvatelia 

miest, upevnili ich lojalitu k štátu a osobe panovníka, ale do určitej miery zároveň vytvorili 

priestor pre prezentovanie ich národnej identity (odevmi, spevom, tancom).  

Alica Kurhajcová následne vo svojej štúdii sleduje vybrané dynastické slávnosti – 

pamätné dni 8. jún (pripomínanie korunovácie Františka Jozefa a Alžbety Bavorskej, ktorou 

sa symbolicky spečatilo rakúsko-uhorské vyrovnanie), 18. august (narodeniny Františka 

Jozefa), 4. október (meniny Františka Jozefa), 19. november (meniny kráľovnej Alžbety) 

v období dualizmu na príklade osláv v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo 

Zvolene, pričom konštatuje, že pokým oslavy korunovácie boli skôr vnímané ako 

manifestácia uhorskej národnej identity (Uhorsko vo vzťahu k Rakúsku dosiahlo rovnocenné 

postavenie), oslavy narodenín a menín panovníka poslúžili zase ako pomôcka k budovaniu 

kultu kráľa (s. 152-169).  

Zuzana Hachajová sa vo svojom príspevku zameriava na širokospektrálny význam 

oslavy narodenín prezidenta T. G. Masaryka na Slovensku ako prostriedok politického boja a 

zároveň integrácie v časoch politickej a hospodárskej krízy (s. 170-185). Autorka konštatuje, 

že oslavy Masaryka boli výnimočné svojou spontánnosťou, dobrovoľnosťou, masovosťou 

a prejavom úcty nielen k činom prezidenta, ale i k nemu ako k človeku, ktorého osobné 

zásady sa stali vzorom. Niesli sa pritom v duchu tradícií osláv Františka Jozefa I. Následný 

neúspech osláv organizovaných prezidentom Benešom bol dôkazom toho, že sa neviazali na 

úrad prezidenta, ale konkrétnu osobnosť.  

Roman Holec ponúka vo svojom príspevku zaujímavý pohľad na festivity ako 

prostriedok sebaprezentácie agrárnych politických hnutí nielen na Slovensku, ale aj v iných 

krajinách strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, ČSR, Poľsko, Rumunsko, 

Chorvátsko, Uhorsko/Maďarsko), pričom sa zameriava na ich komparáciu, na základe ktorej 

vyčleňuje spoločné a rozdielne znaky týchto podujatí (s. 186-207). Napriek rozdielom 

v podmienkach, politickom systéme i v programe ich spájala jednotná ideológia (agrarizmus) 

a jej základné hodnoty. 
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Tretiu časť uzatvára príspevok, ktorého autorom je Ivan Kamenec. Sleduje v ňom 

oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1940 – 1945, pričom poukazuje na 

pozadie poznačené vnútropolitickým zápasom a ich priebeh v jednotlivých rokoch. 

Podrobnejšie zachytáva predovšetkým oslavy vtedajšieho štátneho sviatku vzniku Slovenskej 

republiky  14. marca. Pripomína, že práve oslavy vzniku štátu sú pre politické elity jedným 

z najefektívnejších a najpoužívanejších prostriedkov potvrdzovania ich legitimity. Práve 

režim Slovenského štátu zlikvidoval rozmanitosť a autonómnosť rozličných dobrovoľných 

združení a spolkov, čím zúžil aj pluralitu verejného sviatkovania (s. 208-226).  

Všetky štúdie v kolektívnej monografii sú doplnené obrazovým materiálom, za 

samotnými štúdiami je následne radený zoznam vyobrazení, použité pramene a literatúra 

a menný a miestny register. Ako celok prináša monografia zaujímavý pohľad na oblasť 

slávností a osláv, ktoré stali doteraz na periférii záujmu historikov, no napriek zdanlivej 

zábavnosti a nepodstatnosti výraznou mierou ovplyvňovali dôležité oblasti života spoločnosti 

a národa a boli silnou „zbraňou“ v rukách panovníkov a neskôr aj politikov, národovcov či 

cirkevných predstaviteľov.  

 

Lenka Bischof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


