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Biografie významných osobností z rôznych období a oblastí boli a stále sú dôležitou 

súčasťou knižného trhu. Dôvodom je nielen stabilný záujem čitateľov, ale tiež potreba 

prezentovať životné osudy jednotlivých osobností v širšom kontexte, spravidla ako 

neoddeliteľnú súčasť spoločenských, politických a hospodárskych zmien. V tomto smere sa 

niektoré obdobia a oblasti tešia väčšiemu, iné menšiemu záujmu. Medzi tie, ktoré sú 

z hľadiska čitateľov i samotných autorov dlhodobo zaujímavé, patria biografické publikácie 

venované životu a osudom známych vojvodcov.  

Do tejto kategórie patrí i publikácia venovaná životným osudom jedného z hlavných 

veliteľov, pôsobiacich počas tzv. tridsaťročnej vojny v službách Habsburgovcov, generálovi 

Matyášovi Gallasovi. Tohto profesionálneho vojaka nie je možné, na rozdiel od jeho 

predchodcu vojvodu Albrechta z Valdštejna, označiť za osobu, ktorá by dejiny priamo 

vytvárala. I napriek tomu, že patril k najvyššiemu veleniu cisárskej armády a vďaka tomu, že 

si dokázal udržať priazeň cisárov Ferdinanda II. a Ferdinanda III.  postupne aj k najbohatším 

mužom v Čechách, zaradil sa medzi osobnosti, ktoré dejiny skôr dotvárajú. Navyše názory 

jeho súčasníkov, ale i historikov venujúcich sa tomuto obdobiu, sa pri hodnotení jeho aktivít 

často zásadne odlišujú. Od vyložene negatívnych až po pozitívne, podložené navyše 

viacnásobným menovaním tohto profesionálneho vojaka na čelo cisárskej armády.  

Autor sa prostredníctvom viac ako dvestostránkovej štúdie, ktorá je vlastne vojenskou 

biografiou M. Gallasa, pokúsil priblížiť nielen životné osudy tohto napriek množstvu funkcií, 

bohatstvu, vplyvu či úlohe, ktorú zohral v rámci tridsaťročnej vojny, zatiaľ iba pomerne málo 

známej osobnosti. Zameranie sa predovšetkým na vojenskú činnosť M. Gallasa je 

z celkového cieľa publikácie jasné. Oceniť je však súčasne potrebné i snahu autora 

prezentovať jednotlivé vojenské operácie v primeranom vojensko-politickom kontexte. 

Skúsený historik, ktorým autor nepochybne je, pritom dokázal udržať popri vysokej 

informačnej hodnote i dynamiku a prístupnosť predloženého životného príbehu M. Gallasa 

nielen pre odborníkov, ale tiež pre laických záujemcov o dejiny. Prvá skupina môže navyše 

pokračovať v podrobnejšom skúmaní sledovanej problematiky prostredníctvom rozsiahleho 

a podrobného poznámkového aparátu, resp. zoznamu použitej literatúry.  

Čitateľský komfort nesporne zvyšuje i zaujímavá obrazová príloha. Pozitívne možno 

hodnotiť tiež záverečný vstup stručne mapujúci osudy členov tohto zaujímavého rodu po 
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smrti M. Gallasa, prípadne i úvodný metodický vstup do problematiky vytvárania podobných 

biografických prác.   

Napriek viacerým pozitívam sa však v rámci prípravy českého prekladu publikácie 

podľa nášho názoru nepodarilo vyhnúť niektorým problémom. Okrem drobných technických 

či jazykových pochybení (napr. s. 92, 94 a pod.), ktoré však pri takýchto rozsiahlych textoch 

nepredstavujú zásadnejší problém, podstatne vážnejšou záležitosťou je ponechanie 

rozhodujúcej časti citácií priamo v texte v nemeckom jazyku. Keďže ide často o veľmi 

dôležité časti, potvrdzujúce kľúčové rozhodnutia a tvrdenia, práve dôsledný preklad je 

mimoriadne dôležitý. Prekladateľom a redakciou prijaté rozhodnutie ponechať v tomto 

prípade „zodpovednosť“ za preklad na čitateľovi sa tak ukazuje ako silne problematické. 

I napriek tomuto nedostatku však publikácia predstavuje zaujímavý a nasledovaniahodný 

príklad toho, koľko práce ešte historikov čaká pri objasňovaní množstva neznámych oblastí 

starších i novších dejín ľudstva. Súčasne dokumentuje, že pre odborníkov i čitateľov, ktorí 

siahnu po takomto type publikácií, svoju zaujímavosť môžu mať tiež udalosti či osobnosti, 

ktoré vždy nestoja v úplnom popredí.  

 

Patrik Derfiňák            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


