szlovák78_1.Q

9/19/07

6:09 PM

Page 5

Úvod
Milí Ωiaci!
V priebehu siedmeho a ôsmeho ro™níka sa dozviete ve¬a zaujímavostí o Ωivote naßich
predkov. Pomocou u™ebnice vám chceme ukáza† ako Ωili, ako pracovali a ™ím sa zaoberali
naßi predkovia. Spoznáte radosti i starosti, ktoré ich v Ωivote sprevádzali. Veríme, Ωe na
základe poznatkov, ktoré získate, zv¥ßi sa váß záujem o kultúru a dejiny naßej národnosti.
Pozorujte v akej úcte mali ¬udia prírodu, ako vedeli vyuΩi† jej dary. Sledujte ako dômyselne sa prispôsobovali prírodnému prostrediu. ≈ivot naßich predkov bol naplnen¥ zmysluplnou prácou. Práca bola zdrojom obΩivy. Základom ich bytia bola kres†anská viera a silu
h¬adali v rodinn¥ch vz†ahoch.
Spoznávajte kultúrne tradície naßich predkov. H¬adajte krásu v ¬udov¥ch zvykoch.
Objavte to ve¬ké bohatstvo, ktoré sme zdedili a nau™te sa chráni† tento vzácny poklad.
U™ebnica vám umoΩní spozna† i krajinu naßich predkov odkia¬ putovali pred mnoh¥mi
rokmi po strastipln¥ch cestách.
Pestujte priate¬stvo medzi rovesníkmi z rôznych oblastí naßej krajiny a rozvíjajte vz†ahy
s priate¬mi zo Slovenska a in¥ch krajín.
Zapájajte sa do národnostného diania vo vaßom okolí. Zú™astµujte sa rôznych sú†aΩí, ™ím
sa zdokonalíte v pouΩívaní slovenského jazyka. Dúfame, Ωe sa pred vami otvorí zaujímavá
cesta plná prekvapení. Usilujte sa zachova† ™riepky zo Ωivota naßich predkov, aby ste mali
™o odovzda† mladßím.
≈eláme vám úspeßnú prácu a pri odha¬ovaní vlastnej minulosti preΩite pekné chvíle.
Autorky
V práci vám pomôΩu nasledujúce piktogramy:
Zoznámte sa s piesµami.
Napíßte. Pozbierajte údaje.
Poh¬adajte v kniΩnici. Pre™ítajte.
Porozprávajte sa o tom.
Poh¬adajte informácie na internete.
UkáΩte na mape.
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I. Dejiny Slovákov
1. Starovek a ran¥ stredovek
5. – 6. storo™ie

Vstup do histórie
Kedysi predkovia Slovákov, Slovania, Ωili v severov¥chodnej Európe medzi riekami Visla
a Dneper. Niekedy v 5., pod¬a niektor¥ch aΩ v 6. storo™í, sa pohli z pravlasti smerom na juh
a na západ, aby si naßli nov¥ domov. Dostali sa aΩ na územie dneßného Nemecka, za¬udnili
podunajskú kotlinu a cel¥ Balkánsky polostrov.
Slovania – sú predkovia Slovákov a vßetk¥ch dneßn¥ch slovansk¥ch národov
(napr. Chorváti, Srbi, Poliaci, ¶esi, Bielorusi, Ukrajinci).
Slovania Ωili v rodoch. Chatr™e si stavali blízko seba. Takto sa ¬ahßie ubránili pred nepriate¬om a pred divou zverou. ≈ili zo zberu lesn¥ch plodín, z lovu, rybolovu a z po¬nohospodárstva. Spolo™ne obrábali pôdu a spolo™ne chovali dobytok. Vßetko bolo spolo™né.
Delili sa o úrodu aj o koris†. Rod spravoval ná™elník – stareßina. Vßetci ho poslúchali.
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Vieß, ™o znamená slovo Slovan, Sloven?
Písomné pramene ich spomínajú aj ako „Venéti“, „Anti“. Meno „Slovania“, „Sloveni“
zapisovali byzantskí vzdelanci, ktorí sa s nimi od 6. storo™ia stretávali. Niektorí sa nazdávali,
Ωe sa to spája so slovami „sláva“, „slávny“. Iní si zas mysleli, Ωe má základ vo v¥raze
„slovo“. Názov pravdepodobne vznikol zo sloví™ka kleu- z indoeurópskeho prajazyka, ™o
znamená tiec†, pláva†, plynú†. Slovan, Slovenin teda znamená obyvate¬a kraja pri rieke ™i
jazere. Aj Slováci, aj Slovinci si zachovali v názve národa tento v¥znam.
Slovania pred prijatím kres†anstva – vyznávali viacer¥ch bohov. Hlavn¥ boh Perún bol
vládcom hromu a blesku. Verili, Ωe bohyµa Vesna prináßa jar a Ωivot a Morena zimu a smr†.
V niektor¥ch oblastiach Slovenska sa dodnes zachoval zvyk topi† na jar Morenu. Je to znak,
Ωe sa zima skon™ila a t¥m sa skon™ilo aj panstvo zlej bohyne Moreny.
Svojim bohom stavali svätyne, boli to nejaké kruhovité vyv¥ßeniny, vonkajßí kruh bol
vyhĺben¥ a slúΩil ako miesto pre zakladanie ohµov okolo celého vyv¥ßeného kruhu, v strede
stál stĺp-modla. Bohom sa obetovali zvieratá, ¬udia a jedlo. Kôµ bol mimoriadne vzácne
zviera a pouΩívali ho aj na veßtenie. Sviatky boli spájané s ro™n¥m cyklom prírody. Pre
Slovanov bola charakteristická viera v démonov, víl a vlkodlakov, ¬udové lie™ite¬stvo, zariekanie, veßtenie a viera v silu amuletov.

BoΩstvá Slovanov
Bohovia Slovanov mali rôzne mená:

Perún – najvyßßí boh slovanského panteónu,
hromovládca. Z jeho mena vychádza aj
pobaltsk¥ názov „perundan” – ßtvrtok a kvet
kosatec – „perunika“ zasväten¥ Perúnovi,
symbol plodnosti zeme.
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Radegost – prv¥ boh Slnka

Triglav – tri hlavy symbolizujú nebo, zem
ktor¥m vládne podsvetie.

Jarovit, Gerovit – pôvodne boh jari a
prírody

Boginka – názov pre vílu
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Morena prináßa zimu a smr†
Prokopios, byzantsk¥ historik v diele O vojne gótskej (530 – 545) takto charakterizoval
Slovanov:
„...t¥mto kmeµom, Slovenom a Antom, nevládne jednotlivec, ale uΩ oddávna Ωijú v demokracii, a preto u nich ß†astie i neß†astie v Ωivote, zdar vecí rovnako ako nezdar sú im záleΩitos†ami spolo™n¥mi.
Pri oboch t¥chto barbarsk¥ch kmeµoch sú Ωivot i zákony rovnaké. Majú jedného boha,
tvorcu blesku, ktorého povaΩujú za jediného pána vßetk¥ch vecí, prináßajú mu obete b¥kov
a konajú iné posvätné obrady.
..... ke∂ im niekedy hrozí smr† alebo choroba, alebo sa vo vojne dostanú do
nebezpe™enstva, s¬ubujú, Ωe ak z neho vyviaznu, budú obetova† bohu obe† za svoj Ωivot.
Uctievajú vßak rieky, víly a ∂alßie iné boΩstvá, prináßajú im obete a pomocou t¥chto
veßtia...
Len ™o sa Slovania usadili v Panónii, z v¥chodu ich napadli Avari.
Podpálili im osady, brali dobytok a obilie a ¬udí zahnali do otroctva. Slovania proti
Avarom povstali. V boji s Avarmi sa vyznamenal fransk¥ kupec Samo, preto si ho zvolili
za krá¬a. Takto vznikla Samova ríßa (623 – 658), ktorá sa aΩ do smrti svojho krá¬a ubránila.
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Samo (623 – 658)

V rokoch 623 aΩ 624 vytvoril rozsiahly ßtát, ktor¥ sa
rozkladal na území dneßného Slovenska, Moravy,
dolného Rakúska a ¶iech. Bol to kmeµov¥ zväz spojen¥
osobou panovníka. V bitke pri Vogastisburgu roku 632
Samove vojská porazili Frankov.

Za™iatkom 9. storo™ia Frankovia na ™ele s Karolom Ve¬k¥m porazili Avarov. Od t¥ch ™ias
aj Slovania Ωili troßku slobodnejßie.
Na území dneßného Slovenska a Moravy sa utvorili dve knieΩatstvá: Nitrianske a
Moravské. Prv¥m známym vládcom Nitrianskeho knieΩatsva bol Pribina.
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Pribina (825 – 833)

Prvé historicky známe knieΩa naßich predkov, Slovenov,
so sídlom v Nitre. Jeho panstvo siahalo od Hornádu aΩ po
Moravu. Vern¥ svojmu menu, bol zve¬a∂ovate¬om
Nitrianskeho knieΩatstva. Roku 828 salzbursk¥ biskup
Adalrám mu v Nitre vysvätil kostol.

9. storo™ie
Moravsk¥ knieΩa Mojmír v roku 833 vyhnal Pribinu a Nitrianske knieΩatstvo pripojil
k svojmu, ™ím sa vytvoril zárodok Ve¬komoravskej ríße.
Pribina so svojou druΩinou najprv h¬adal pomoc u Bulharov, neskorßie u Frankov. V roku
846 dostal od franského krá¬a …udovíta Nemca v okolí dneßného Blatenského jazera dedi™né
majetky (léno), kde vybudoval pevnos† Blatnohrad.
Po µom nastúpil syn Koce¬, ktor¥ podobne ako otec, udrΩiaval dobré kontakty s V¥chodofranskou ríßou.
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Mojmír I. (833 – 846)
Prv¥ ve¬komoravsk¥ vládca. UΩ v dobe Mojmíra, ale hlavne za vlády Rastislava sa ßírilo vo
Ve¬kej Morave kres†anstvo. §írili ho vßak franskí kµazi, ktor¥m Sloveni nerozumeli, lebo
hovorili po nemecky a po latinsky. Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III.,
aby poslal na Ve¬kú Moravu kµazov, ktor¥ch re™ budú ¬udia rozumie†.
Rastislav (846 – 870)

Ve¬komoravsk¥ vládca. Na posilnenie svojej moci do
krajiny zavolal byzantsk¥ch vierozvestov, aby ßírili
kres†anstvo v jazyku ¬udu. Synovec Svätopluk ho zajal a
vydal Frankom.

≈ivot Metoda a Ωivot Konßtantína-Cyrila
≈ivot Metoda
„ ...Stalo sa v tie dni, Ωe Rastislav, knieΩa slovanské ... vypravil poslov z Moravy k cisárovi
Michalovi, hovoriac toto: „Z boΩej milosti sme zdraví. Prißlo k nám mnoho u™ite¬ov
kres†ansk¥ch z Vlách, z Grécka a z Nemiec, u™iac nás rozli™ne. My Slovania vßak ¬ud prost¥
sme a nemáme, kto by nás vyu™il v pravde a zmysel jej nám vyloΩil. NoΩe teda, pane, poßli
takého muΩa, ktor¥ nám zostaví vßeobecn¥ zákonník.”
Vtedy cisár Michal riekol filozofovi Konßtantínovi: „Po™ujeß, filozof, re™ túto? In¥ okrem
teba to veru nemôΩe vykona†. H¬a, tu máß hojné dary, vezmi si svojho brata opáta Metoda
a cho∂, lebo vy ste Solún™ania a Solún™ania vßetci hovoria ™isto slovansky. ... A tu zjavil
Boh filozofovi slovanské písmo, a on ustrojac písmená a vyhotoviac preklad, vydal sa na
cestu na Moravu, vezmúc so sebou Metoda...”
≈ivot Konßtantína-Cyrila
Ke∂ bol v Benátkach, zh∑kli sa k nemu latinskí biskupi a kµazi i mnísi ako havrani proti
sokolovi a vyzdvihli trojjazy™n¥ blud, hovoriac: „™love™e, povedz nám, pre™o si u™inil teraz
Slovanom knihy a u™íß ich, ktoré nikto in¥ predt¥m nevynaßiel, ani apoßtolovia, ani rímsky
pápeΩ...? My len tri jazyky poznáme, ktor¥mi sa slußí v knihách slávi† boha: hebrejsk¥,
grécky a latinsk¥.”
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Odpovedal im Filozof: „¶i neprichádza dáΩ∂ od Boha na vßetk¥ch rovnako? Alebo ™i
slnce nesvieti tak isto na vßetk¥ch? ¶i ned¥chame vzduch rovnako vßetci? A tak vy
nehanbíte sa tri jazyky len uznáva† a prikazova†, aby vßetky ostatné národy a plemená boli
slepé a hluché? Povedzte mi, Boha robíte bezmocn¥m, Ωe nemôΩe toto da†, alebo závistl¥m,
Ωe nechce? My vßak poznáme mnoho národov, knihy majúcich a Bohu slávu vzdávajúcich
kaΩd¥ svojim jazykom.”
Odtia¬ odißli do Ríma, kde pápeΩ slávnostne schválil preklady bohosluΩobn¥ch kníh do
slovenského jazyka. Metoda a niektor¥ch ∂alßích Ωiakov vysvätil za kµazov.
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Chor¬av¥ Konßtantín sa v Ríme utiahol do kláßtora, prijal meno Cyril a ako 42 ro™n¥ zomrel
(869).
V roku 863 prißli do Ve¬kej Moravy bratia Konßtantín a Metod, pochádzajúci z gréckeho
Solúna. Na svoje poslanie boli pripravení, ovládali slovanské jazyky. Na základe mal¥ch
písmen gréckej abecedy Konßtantín vytvoril slovanské písmo, hlaholiku.
Hlaholika je systém 38 grafick¥ch znakov. Obsahovala vßetky slovanské hlásky. Prvá
slovenská veta písaná hlaholikou bola: „Na za™iatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh
bol Slovo.”

Na Ωiados† Koce¬a, Rastislava a Svätopluka pápeΩ vymenoval Metoda za arcibiskupa.
Metod sa vrátil na Ve¬kú Moravu, aby sa ujal funkcie a pokra™oval v za™atom diele.
Bavorskí biskup ho vßak uväznili (870 – 873), vyslobodil sa iba na zákrok pápeΩa. PápeΩská
kúria uznala samostatnú cirkevnú provinciu na Ve¬kej Morave na ™ele s Metodom. Vyße
desa† rokov viedol a organizoval cirkevn¥ Ωivot Ve¬kej Moravy, zomrel v roku 885. Krátko
pred smr†ou ur™il svojho nástupcu – kµaza Gorazda. Po smrti Metoda Svätopluk ustúpil
tlaku nemeck¥ch kµazov, ktorí i na∂alej pôsobili na Ve¬kej Morave, a vyhnal Metodov¥ch
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u™eníkov. ≈iaci ußli do Bulharska, kde ve¬komoravské písmo zjednodußili a vytvorili nové,
ktoré na po™es† svojho u™ite¬a nazvali cyrilikou. Cyrilika aΩ dodnes je spisovn¥m jazykom
v¥chodn¥ch a niektor¥ch juΩn¥ch Slovanov.
≈ivot Konßtantína-Cyrila

Konßtantín nebol biskup a Metod ani kµaz, preto nemohli vysväti† svojich Ωiakov za
kµazov. Preto sa roku 867 vybrali s nieko¬k¥mi Ωiakmi do Carihradu. Cestou sa na ßes†
mesiacov zastavili u Koce¬a v Blatnohrade, tam vyu™ili ∂alßích Ωiakov. Odtia¬ odißli do
Benátok, kde zasadal tribunál, ktor¥ rokoval o ™innosti Konßtantína a Metoda.
Staroslovien™ina – spisovn¥ jazyk ve¬komoravskej národnosti v 9. storo™í.
Stará cirkevná slovan™ina.
O pôvode slovensk¥ch slov
Slová slovanského pôvodu sú hlavne pomenovania ™lenov rodiny, príbuzensk¥ch vz†ahov:
otec, matka, syn, dcéra, brat, sestra, vnuk, dedo, babka, nevesta, macocha
Zo staroslovien™iny pochádzajú slová ako:
duch, dußa, hospodin, milostiv¥, svät¥, viera.
Slová ako vankúß, ™ardáß, ™iΩma, ßiator at∂. potvrdzujú dlhodobé spoluΩitie slovenského
a ma∂arského národa.
Ma∂arské kmene preberali od Slovanov formy spolo™enského zriadenia, základné prvky
kultúry a t¥m aj mnohé slovanské slová.
Sú to slová najmä z t¥chto oblastí:

z hospodárskeho
Ωivota:
pustatina – puszta;
úhor – ugar,
brázda – barázda,
seno – széna;
slama – szalma
at∂.

™asti
príbytku:
kuchyµa – konyha;
komora – kamra;
izba – szoba,
ve™era – vacsora;
pivnica – pince
at∂.
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z remesiel:

z rodinného
Ωivota:

ková™ – kovács;
mlynár – molnár;
mäsiar – mészáros;
tká™ – takács
at∂.

™e¬a∂ – család,
sused – szomszéd,
vnuk – unoka
at∂.

z oblasti verejnej
správy:
krá¬ – király;
ißpán – ispán;
sluha – szolga,
streda – szerda
at∂.

Vláda Svätopluka (871 – 894)
Frankovia – nespokojní s Rastislavom – znovu a znovu napádali Ve¬kú Moravu. Medzi Rastislavom a jeho synovcom Svätoplukom, vznikli nezhody. Rastislav chcel da† svojho synovca
zavraΩdi†, no jeho plán sa nevydaril, naopak, Svätopluk zajal Ratislava. V roku 870 ho vydal
nepriate¬sk¥m Frankom, ktorí ho uväznili a oslepili. Rastislav zomrel v nemeckom zajatí.
Svätopluk vßak na svoju zradu doplatil, o rok neskorßie Frankovia aj jeho uväznili.
Frankovia Ve¬kú Moravu lúpili a drancovali, preto v krajine vypuklo povstanie proti
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Franskej nadvláde. Frankovia poslali proti povstalcom silné vojsko na ™ele so Svätoplukom.
On vßak preßiel na stranu povstalcov a vojská krá¬a Karolmana porazili. Svätopluk donútil
Frankov, aby uznali samostatnos† Ve¬kej Moravy a uzavrel s nimi mier. Svätopluk za svojho
panovania k pôvodnému nitriansko-moravskému knieΩatstvu postupne pripojil ¶esko,
LuΩicu, Sliezsko, kraje na v¥chod od Tisy, územie dneßného Ma∂arska a ™as† v¥chodného
Rakúska. Po jeho smrti Ve¬ká Morava upadá a postupne prestane existova†.
Pod¬a písomn¥ch prameµov synovia Svätopluka Mojmír a
Svätopluk sa nenávideli. Tretí syn spomínan¥ v povesti nie
známy. Mnohí sa nazdávajú, Ωe sa volal Predslav. Pod jeho
vládu vraj patrila dneßná Bratislava, ktorá sa v kronike
prv¥ raz spomína ako Brezalauspruch, ™o by mohol by†
Preslavsburg – Preslavov hrad (po nemecky Presspurg),
Preßporok.
(Konßtantín VIII. Porfyrogenet: O troch prútoch
Svätoplukov¥ch, 10. storo™ie)

Nitra
V nádhernej dvorane Nitrianskeho hradu leΩal na posteli staru™k¥ krá¬ Svätopluk. Cítil, Ωe
ho r¥chlo opúß†ajú sily. Pozrel na svojho najvernejßieho dvorana a prikázal mu, aby
priviedol k posteli jeho troch synov: Mojmíra, Svätopluka a Predslava.
– Deti moje, – hovoril Svätopluk slávnostn¥m hlasom, ke∂’ si synovia stali pred ním
pyßne ako tri jedle, – zanedlho sa rozlú™im s vami. Ale prv, neΩ by som vás opustil, po™úvajte
moje otcovské ponau™enie a vßtepte si ho do s∑dc.
Nahol sa z postele, vzal do trasúcich sa rúk zväzok prútov, podal ich najprv Mojmírovi,
potom Svätoplukovi a Predslavovi, aby ich na kolenách zlomili.
Ani jeden zo synov nevládal zlomi† zväzok prútov. Synovia pozreli na otca nechápavo,
udivení.
– Nedivte sa, – povedal otec. Rozviazal prúty a dal kaΩdému synovi jeden z nich. –
Zlomte ich teraz!
Synovia bez ve¬kej námahy prúty zlomili.
Po otcovej tvári preletel ví†azoslávny úsmev. Vystrel sa na posteli a povedal:
– Pou™te sa z tohoto príkladu, deti moje. Lebo tak, ako ste nevládali zlomi† prúty vo
zväzku ani vtedy, ke∂’ ste napäli svoje mladé sily, nepremôΩe vás nepriate¬, ke∂ budete spolu
drΩa†; a ako ¬ahko ste zlomili kaΩd¥ prút osobitne, tak ¬ahko vás premôΩu vaßi nepriatelia,
ak sa budete medzi sebou haßteri† a nebudete svorne spolu bojova†. Toto vám odkazuje váß
otec! Bu∂te svorní, milujte sa a potom nebude na svete moci, ktorá by vás premohla.
(Poves†)
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Rozpad Ve¬komoravskej ríße (894 – 907)
Po Svätoplukovej smrti (894) sa vlády na Ve¬kej Morave ujal jeho najstarßí syn Mojmír II.
Od za™iatku musel ™eli† útokom V¥chodofranskej ríße, silám ™esk¥ch, luΩicko-srbsk¥ch a
panónskych kmeµov, ktoré sa postupne podriadili V¥chodofranskej ríßi. Z v¥chodu sa
objavil aj ∂alßí nepriate¬, ko™ovní Ma∂ari, ktorí postupne zaberali stred Podunajskej níΩiny
a juhozápadnú ™as† Slovenska aΩ po Nitru.
§tát rozkladali aj vnútorné rozpory: Mojmír II. bojoval o vládu so svojím mladßím bratom
Svätoplukom II., vládcom Nitrianska. Svätopluk II. pod¬a záznamov zahynul v bojoch
s Ma∂armi pri obci Bánhida v dneßnom Ma∂arsku.
O posledn¥ch rokoch Ve¬kej Moravy nemáme správy. Po bitke pri Bratislave v roku 907
ju uΩ nespomínajú, pravdepodobne uΩ neexistovala. Rozpadla sa na menßie celky, ktoré
postupne obsadili susedia: zadunajskú oblas† ovládli starí Ma∂ari.
Moravu pripojili k ™eskému krá¬ovstvu Premyslovcov a slovenské územie sa stalo
sú™as†ou uhorského ßtátu.
ˆ

ˆ
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Príchod Ma∂arov do Karpatskej kotliny a ich stretnutie so Slovenmi vo svojej kronike
Gesta Hungarórum takto opisuje neznámy autor pomenovan¥ Anonymus, kronikár Belu III.
v 12. storo™í.

Poves† o bielom koni
„ ...Potom znovu poslali toho istého posla k spomínanému knieΩa†u (Svätoplukovi) a za
zem mu priniesli ve¬kého bieleho koµa so sedlom pozláten¥m arabsk¥m zlatom a pozláten¥
ohlavok. Ke∂ ich knieΩa uvidel, eßte vä™ßmi sa zaradoval, myslel si totiΩ, Ωe mu to nejakí
osadlíci poslali za pôdu. A posol vyzval knieΩa, aby mu dal zem (pôdu), trávu a vodu. KnieΩa
sa usmial a povedal:

– Nech si za tento dar zoberú, ko¬ko chcú. Takto sa posol vrátil k svojim. Nato Arpád a
sedem vodcov vtrhli do Panónie, nie ako prißelci, ale ako dedi™ní vlastníci tejto zeme. Vtedy
vyslali ku knieΩa†u ∂alßieho posla s nasledujúcim odkazom:
– Arpád a jeho ¬udia ti odkazujú, Ωe na tej zemi, ktorú kúpili, v Ωiadnom prípade ∂alej
neostávaj, ke∂Ωe tvoju zem kúpili za koµa, trávu za ohlavok a vodu za sedlo, a ty si im pre
tvoju chudobu a lakomos† prepustil zem, trávu a vodu.
Ke∂ knieΩa†u rozpovedali tento odkaz, takto prehovoril:
– Toho koµa nech zabijú kyjakom, ohlavok nech zahodia na lúke a sedlo nech vrhnú do
Dunaja!”
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