
Perokresba Mikulá!a Ujlakiho
od Gabriely Halás, vytvorená na základe 

jeho náhrobku v"Iloku.
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„Minulos! je cudzia krajina: veci sa tam robia inak.“
(Leslie P. Hartley)

Hovorí sa, ?e v!etky cesty vedú do Ríma. Príslovie, z"ktorého sa u? stalo známe kli!é 
naznaCujúce, ?e k"cieLu mo?no dospieM rôznymi cestami, vychádza z"reálneho 

historického základu a"pretrvala v"Pom spomienka na Rimanov, ktorí poCas stároCí vy-
tvorili obdivuhodnú sieM ciest, pre lep!iu orientáciu rámcovanú míLnikmi. V"stredove-
ku t@mi cestami do sídla pápe?a a"k"hrobom muCeníkov kráCali aj pútnici z"Uhorského 
kráLovstva. Medzi nimi pán Hlohovca, Mikulá! Ujlaki, v"tom Case u? bosniansky kráL.

Uhorskí pútnici mali v"Ríme veLmi silné zastúpenie. Tento jav si v!imol roku 
DKKH aj dvoran francúzskeho kráLa Karola VII., cestovateL Gilles Le Bouvier, ktor@ 
vo svojom diele pri charakteristike Uhrov – mu?ov s"dlh@mi bradami, ktorí viedli 
poCetné vojny s"Turkami – uvádza, ?e „Casto chodia na púM do Ríma, a"to v"omno-
ho väC!om poCte ako iní z"hociktorej krajiny na svete, a"v"okolí Benátok, Bologne 
i"Toskánska predávajú veLmi veLa koní.“S Je zaujímavé, ?e Bouvier v"struCnom vy-
kreslení hlavn@ch CTt obyvateLstva vyzdvihol práve pútnictvo do Ríma. 

Hoci novodobé v@skumy historikov potvrdili, ?e spoloCnosM neskorého stre-
doveku bola spoloCnosMou v"pohybe – neustále sa presúval panovnícky dvor, po-
slovia, vojaci, obchodníci, remeselníci, !tudenti a"zástupy pútnikov –, cestovanie 
bolo oveLa nebezpeCnej!ie a"zlo?itej!ie ako dnes. Ten, kto !iel na púM, nemal istotu, 
Ci sa vráti domov. Pe!o alebo na koni, jednotlivo Ci v"skupinách, chorí i"zdraví, bo-
hatí i"chudobní prechádzali dlhé t@?dne a"mesiace krivolak@mi cestami, horsk@mi 
priesmykmi, brodili sa cez rieky i"moCiare a"prekonávali v!emo?né preká?ky, ktoré 
pre nás dnes vOaka dopravn@m prostriedkom, technick@m vymo?enostiam a"na-
vigaCn@m technológiám nie sú ?iadnym problémom. 

PreCo teda pútnici podnikali takú nároCnú cestu, pri ktorej mohli prísM o"?ivot, 
a"preCo práve do VeCného mesta? Na túto otázku budeme hLadaM odpoveO spolu 
s"Mikulá!om Ujlakim. 
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Pôvodne mala byM v"popredí tejto knihy stredoveká púM do Ríma. Mikulá!a som 
si zvolila ako sprievodcu, Cloveka v"pozadí, z"Cisto pragmatického dôvodu: na roz-
diel od in@ch pútnikov sa k"jeho ceste a"pobytu zachoval väC!í poCet písomn@ch 
zmienok. O"„jednoduch@ch“ pútnikoch pramene zvyCajne mlCia, no Mikulá! po-
chádzal z"mocného a"v@znamného rodu stredovekého Uhorska, ktorého Clenovia 
po celé generácie zastávali vysoké krajinské úrady. On sám sa stal jedn@m z"naj-
vplyvnej!ích a"najbohat!ích magnátov a"v"jubilejnom roku DKIH, keO sa vybral na 
púM, bol u? bosnianskym kráLom. KráLa, ktor@ prechádzal jednotliv@mi taliansky-
mi mestami, si uctili tamoj!ie knie?atá a"v"Ríme bol hosMom samotného pápe?a. 
Svedectvo o"jeho prítomnosti sa zachovalo v"registroch Vatikánskeho apo!tolského 
archívu i"na stránkach talianskych kroník. Dokonca v"najstar!om európskom >pi-
táli sv. Ducha (Ospedale Santo Spirito in Sassia), vo !tvrti Borgo blízko Vatikán-
skej baziliky, zostal zveCnen@ na freske aj so svojím sprievodom.

Mikulá! Ujlaki sa vybral na púM v"pokroCilom veku, takmer I<-roCn@ a"vá?ne chor@. 
Okrem zbo?n@ch dôvodov a"azda aj tú?by po uzdravení mo?no v"jeho motiváciách hLa-
daM diplomatické a"politické ciele. Cel@m jeho ?ivotom sa tiahne snaha o"obranu „pravej“ 
viery proti Turkom, husitom Ci bratríkom, ktorá sa uPho spájala s"rytierskymi ideálmi. 
Ochrana slab@ch a"bezbrann@ch patrila oddávna medzi povinnosti vladára a"ohrozená 
cirkev si ju z"jeho pohLadu zasluhovala takisto. V"Ríme teda ?iadal o"podporu pápe?a pri 
protitureckom postupe a"urgoval svätoreCenie franti!kána Jána Kapistrána, hlavného 
motivátora víMazstva pri Belehrade (DKHJ), s"ktor@m mal dôvern@ vzMah. Dôle?it@m „svet-
sk@m“ motívom bolo aj uznanie jeho vlády na bosnianskom tróne hlavou cirkvi – pápe-
?om. Ten toti? nebol len nástupcom apo!tola Petra, ale zároveP politick@m predstavite-
Lom, a"tak sa diplomatické a"politické zále?itosti prepájali s"pútnick@mi. 

KeO som prechádzala písomné pramene z"obdobia Mikulá!ovho ?ivota, stretávala 
som sa s"jeho menom veLmi Casto. Zistila som, ?e by sa o"Pom dala napísaM oveLa hrub!ia 
kniha, ne? sa teraz dostáva k"CitateLovi. Vlastne je veLmi prekvapujúce, ?e jeho biograUa 
nevy!la ani v"Chorvátsku, odkiaL jeho rod pochádzal, alebo v"MaOarsku, kde vlastnil 
poCetné majetky. Dalo by sa dokonca napísaM viacero kníh, venovan@ch správe Mikulá-
!ov@ch hradn@ch panstiev, jeho familiarite, vojnov@m úspechom, fundátorstvu cirkev-
n@ch in!titúcií alebo jeho pozícii na Cele Bosnianskeho kráLovstva, ktorá je v"historickej 
obci zdrojom protichodn@ch názorov. Na viacero ideí som v!ak z"hLadiska hlavnej témy 
knihy musela rezignovaM a"mno?stvo listín odlo?iM nabok. No pravdou je, ?e z"nenápad-
ného sprievodcu sa postupne stával hlavn@ hrdina. Na základe úradn@ch, majetkov@ch, 
právnych listín, kore!pondencie Ci dobov@ch kroník si ho mo?no predstaviM ako am-
biciózneho a"schopného politika i"bojovníka, vypoCítavého a"múdreho stratéga, ktor@ 
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ovládal umenie diplomacie. Poznal zradu, ale aj sám zrádzal. PodLahli by sme v!ak po-
ku!eniu vytvoriM si o"Pom falo!n@ obraz, keby sme na jeho rozhodnutia a"skutky hLadeli 
súCasn@mi oCami. Nie je na!ou úlohou ani cieLom vyná!aM súdy a"hodnotenia. Hlb!ie 
motívy konania Ludí, ktor@ch ?ivotné osudy sledujeme, neodhalíme. Mo?no len za-
znamenávaM ich ?ivotné kroky, rozhodnutia a"osudy, ku ktor@m nás privedú pramene. 
Hádam mi teda CitateL odpustí, ?e kapitolám o"Mikulá!ovej púti do Ríma predchádza 
obsiahlej!ia staM o"jeho ?ivotnom príbehu a"uzatvára ich epilóg o"jeho pôsobení na na-
!om území, najmä na panstve v"Hlohovci.

Za podnetné pripomienky Oakujem mojim obetav@m recenzentom a"priate-
Lom, Antonínovi Kalousovi z"Univerzity Palackého v"Olomouci a"kolegyni Danie-
le DvoBákovej z"Historického ústavu SAV, s"ktorou som mohla viesM in!piratívne 
rozhovory nielen poCas písania tejto knihy, ale aj pri v@skumn@ch pobytoch v"Rí-
me. Obohatením pre mPa boli aj konzultácie s"profesorom Tomá!om Fedelesom 
z"Pécskej Univerzity, ktor@ pripravuje knihu o"synovi Mikulá!a Ujlakiho Vavrin-
covi, ako aj s"kolegom Tomá!om HomoLom, na ktorého digitálnu zbierku edícií 
som sa mohla obrátiM v"Case núdze. Záludné jazykové hlavolamy mi veLmi ochotne 
pomohol rie!iM historik Ondrej Schmidt z"Masarykovej univerzity v"Brne, ako aj 
moji trpezliví kolegovia Martin >tefánik a"Peter Bystrick@ z"Historického ústavu 
SAV. VeLkú ústretovosM a"pochopenie pri mojom pátraní po Mikulá!ovi Ujlakim 
v"Taliansku prejavila pani riaditeLka Mantovského archívu Luisa Onesta Tamassia 
a"archivárka Cecilia Tamagnini, za Co som im takisto vOaCná. Za vLúdne prijatie 
v"Hlohovci, cenné informácie a"nezi!tnú pomoc pri obrazovom materiáli Oakujem 
riaditeLovi Vlastivedného múzea v"Hlohovci Jozefovi Urminskému. Kurátorovi ar-
cheologick@ch zbierok Vlastivedného múzea Petrovi Novosedlíkovi vOaCím za za-
ujímavú exkurziu po „stredovekom“ Hlohovci. 

KeO som prem@!Lala nad napísaním tejto knihy, plánovala som urCit@ úsek cesty 
putovaM v"stopách Mikulá!a. >tudovala som mapy, vyberala trasy s"najzaujímavej!í-
mi pamiatkami, aby sa vynímali na obrázkoch v"knihe. VeLké plány v!ak zru!ila epi-
démia covidu. Uzavreli sa hranice. Moje „putovanie“ sa zú?ilo na náv!tevy archívov 
v"Ríme Ci pobyty v"Mikulá!ov@ch stopách vo Florencii a"Ferrare, kde som zvlá!tnym 
riadením osudu b@vala presne na tej istej ulici ako v"roku DKIH Mikulá! Ujlaki. 

Dlhá a"nároCná cesta sa pre stredovekého pútnika mala staM v"ideálnom prípade 
cestou vnútornou. Cestou odriekania, na ktorej spoznával svoje schopnosti i"limi-
ty. NároCnou v@zvou – a"nielen v"Case pandémie – je aj napísanie knihy. Zato, ?e 
mohla vzniknúM, by som sa chcela poOakovaM svojmu man?elovi, ktor@ toleroval, 
?e v"my!lienkach som bola Casto viac na ceste do Ríma ako doma.





29

#)4.YZ

#- %491 & ' 2  9  6 % ) 2 749 2 ( -

Stredovekí kazatelia zvykli hovorievaM, ?e Clovek je na tejto zemi Clovekom putu-
júcim, Ci?e homo viator, ktor@ poCas svojho ?ivota putuje do zasLúbeného cieLa 

– k"veCnej bla?enosti nebeského raja. Putovanie sa tak chápalo v"dvojakom v@zna-
me: v"spirituálnom – ako synonymum ?ivotnej cesty – a"vo fyzickom, tzv. zbo?-
nom putovaní do najznámej!ích pútnick@ch miest. Ten, kto sa vydal na púM, stával 
sa v"krajinách, cez ktoré prechádzal, cudzincom, po latinsky peregrinus. Z"tohto 
v@razu potom vychádzali Oal!ie jazyky, ktoré si pozmenili v@znam z"cudzinca na 
pútnika – v"nemCine Pilger, v"angliCtine Pilgrim alebo vo francúz!tine Pèlerin.[ Pre 
cestujúcich do Ríma, po latinsky Romam euntes, sa dokonca ujal !peciálny termín: 
romeus alebo romipeta.\ 

Napriek tomu, ?e v"tejto knihe sledujeme púM do Ríma, hneO na zaCiatku treba 
povedaM, ?e pútnictvo nevzniklo s"kresManstvom a"ani v"súCasnosti nie je v@luCne 
kresMansk@m fenoménom. PúM je archaickou praxou, spoloCnou pre v!etky nábo-
?enstvá, poznajú ju v"hinduizme, !intoizme, budhizme alebo v"islame, kde sa púM 
do Mekky zaraOuje medzi päM kultov@ch povinností veriaceho. Aj v"„kolíske kres-
Manstva“, judaizme, putovali Qidia, rozpt@lení okolo Stredozemného mora na Blíz-
kom v@chode, do Jeruzalema, kde sa nachádzalo ich duchovné centrum – >alamú-
nov chrám. KeO mal Je?i! dvanásM rokov, putovala jeho rodina, ako ka?dá zbo?ná 
izraelská rodina, do Jeruzalema na sviatok Pesach.] Na tradíciu ?idovského puto-
vania priamo nadviazali kresManské púte. Na zaCiatku ich dejín je zaujímav@ para-
dox, ktor@ stojí aj v"centre kresManskej viery, a"to prázdny hrob – hrob Krista v"Je-
ruzaleme. Prví kresMania, ktorí u? ne?ili vo Svätej zemi, ale v"diaspóre, sa vyberali 
na miesta Je?i!ovho pôsobenia, aby si uctili miesta, kadiaL kráCal.^ Niektoré z"nich 
sa potom stali centrami kultu, ako napríklad Betlehem, Nazaret, Golgota alebo 
Olivová hora s"Getsemanskou záhradou. Popri Jeruzaleme smerovali zástupy pút-

Pútnikov bolo 
mo?né rozoznaM 
na prv@ pohLad, 

od ostatn@ch 
pocestn@ch sa lí!ili 
charakteristick@m 

odevom 
a"odznakmi 

pripnut@mi na 
klobúku.
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nikov do Ríma, kde spoCívali ostatky muCeníkov prv@ch storoCí kresManstva. Pri-
pomePme si preto struCne, aké udalosti viedli k"ich násilnej smrti. K@m podmane-
né národy v"rámci svojho nábo?enstva uctievali aj rímskych cisárov, poskytoval im 
starovek@ Rím relatívnu toleranciu. No pre kresManstvo, ktoré sa !írilo na územie 
Rímskej rí!e v"D. storoCí, to neplatilo. KresMania síce deklarovali, ?e sú vern@mi pod-
dan@mi cisára, odmietali v!ak jeho bo?sk@ kult a"rituálnu prísahu vernosti cisárovi 
ako bohu. Odmietanie tohto kultu v!ak vyvolávalo podozrenie zo vzbury a"zrady 
voCi rímskemu impériu a"bolo jednou z"hlavn@ch príCin prenasledovania._ Rima-
nia vyCítali kresManom nelojálnosM a"nepriateLsk@ postoj voCi rí!i. NenávisM voCi nim 
explodovala za vlády cisára Nera, ktor@ po prepuknutí po?iaru v"roku JK v"Ríme 
kresManov oznaCil za vinníkov. Ako uvádza Tacitus, „z"ich smrti sa stala zábava. Po-
kryt@ch ko?ami divok@ch zvierat ich roztrhali psy, a"tak hynuli, alebo ich pribili na 
krí? Ci vrhali do plamePov, a"keO sa zotmelo, pálili ich namiesto noCného osvetle-
nia“.` Neskôr sa smrM kresManov v"aréne amUteátra Ci v"Koloseu, kde boli predha-
dzovaní vyhladovan@m levom, za?iva upaLovaní pred obrazmi boha slnka Ci pre-
bodávaní spT!kou !ípov, stala jednou z"najvyhLadávanej!ích atrakcií. MuCeníckou 
smrMou v"období prenasledovania zomreli aj dvaja najznámej!í apo!toli, pôvodne 
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?idovsk@ misionár z"gréckeho mesta Tarzu – Pavol (>avol) – a"rybár z"pobre?ia gali-
lejského mora >imon, ktorému dal Kristus meno Peter (grécky Kéfas). KeO?e kres-
Mania spoCiatku nemali kultové miesto s"pohrebiskom, a"to najmä v"Case zhor!ova-
nia ich prenasledovania, zaCali s"hebením podzemn@ch cintorínov, kde sa mohlo 
pochovávaM bez príli!nej pozornosti úradov Ci zásahov nepriateLsky naladeného 
davu. Najrozsiahlej!ie katakomby vznikli na pozemkoch zámo?n@ch konvertitov, 
ak@mi boli napríklad fáviovskí príbuzní cisára Domiciána, ktorí dali kresManom 
k"dispozícii pre zhroma?Oovanie svoje vily a"pre pochovávanie svoje záhrady. Tak 
vznikla v"mäkkom tufovom podlo?í pozde? cesty Via Appia i"pozde? in@ch ciest, 
ktoré viedli z"mesta, spleM podzemn@ch chodieb, v"ktor@ch kresMania do v@klenkov 
ukladali telá zosnul@ch, zabalen@ch do rubá!ov, posypan@ch vápnom. Katakomby, 
na stenách ktor@ch sa dodnes zachovali vyryté Ci namaLované kresManské symboly, 
napríklad ryba, baránok Ci pastier, ako aj poCetné nápisy, sa stávali miestami kultu, 
priCom cirkev nadviazala na antickú tradíciu uctievania mTtvych. Starovekí Rima-
nia zastávali názor, ?e du!a Cloveka vystúpi k"hviezdam a"jeho telo prijme naspäM 
príroda.g SúCasMou ich pohrebného kultu bola hostina na v@roCie smrti zosnulého 
zvaná „refrigerium“, Co mo?no prelo?iM ako osvie?enie Ci útecha. Túto tradíciu pre-
vzali aj kresMania, ktorí do katakomb priná!ali jedlo, aby oslávili v@roCie pamiatky 
muCeníkov. Verili, ?e muCeník nie je vzdialen@ len vo hviezdach, ale takisto prí-
tomn@ aj na zemi – v"súlade s"t@m, ?e na hroboch svätcov je prítomná ich moc (vir-
tus), ktorá nezaniká smrMou, ale siaha a? do veCnosti. Slovo refrigerium v!ak v"reCi 
kresManov nadobudlo presne vymedzen@ zmysel, znamenalo nebeskú bla?enosM. 

Hroby apo!tolov Petra a"Pavla, naz@van@ch „apo!tolské knie?atá“, nav!tevovali 
veriaci tajne u? skoro po ich smrti. V"písomn@ch pramePoch sa preto neskôr púM 
do VeCného mesta oznaCovala ako cesta „k"prahom apo!tolov“ (ad limina aposto-
lorum).h Toto oznaCenie dodnes pretrvalo vo zvyku biskupov putovaM do Ríma na 
znak jednoty medzi miestnymi cirkvami a"univerzálnou cirkvou. 

Dlhé obdobie protikresMansk@ch represií ukonCil v"roku FDF Milánskym edik-
tom cisár Kon!tantín, ktor@ zrovnoprávnil kresManstvo s"ostatn@mi nábo?ensk@mi 
smermi. Stalo sa tolerovan@m a"Casom i"uprednostPovan@m nábo?enstvom aj vOa-
ka svojej !truktúre, ktorú neskôr prebrala !tátna správa. KeO?e hroby muCeníkov sa 
nachádzali pred múrmi mesta, veriaci na v@roCie ich smrti podnikali Oalekú cestu. 
Pohrebné právo z"antick@ch Cias toti? zakazovalo pochovávanie vo vnútri hradieb, 
aby sa zosnul@m zabezpeCilo nedotknuteLné miesto odpoCinku, ale i"z"dôvodu, ?e 
mTtvi boli pova?ovaní za neCist@ch. Táto právna koncepcia bola v"rozpore s"tú?-
bou kresManov po blízkosti ostatkov svät@ch. U? v"K. storoCí museli ranokresMan-
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skí cisári zakázaM prekladanie muCeníckych hrobov a"obchod s"ich pozostatkami. 
V@chodiskom z"tejto dilemy bolo budovanie oltárov a"kostolov nad miestom ich 
pochovania, Co bol vtedy jedin@ spôsob, ako spojiM kult muCeníkov s"posvätnosMou 
hrobov. A"tak nad hrobom apo!tola Petra na Vatikánskom pahorku vyrástla Bazi-
lika sv. Petra, ktorú dal postaviM cisár Kon!tantín I. v"priestore b@valého Nerovho 
cirkusu.Si Na mieste, kde bol pravdepodobne pochovan@ sv. Pavol, asi dva kilo-
metre od hradieb pri ceste do Ostie, vznikla zasa Bazilika sv. Pavla za hradbami (fu-
ori le mura). Úctu Rimanov a"mimoriadnu popularitu apo!tola Pavla azda najlep-
!ie vystihujú slová Jána Zlatoústeho z"prelomu K. a"H. storoCia: „Toto telo [Pavlovo] 
obklopuje mesto ako múr a"zaisMuje mu väC!iu bezpeCnosM ako ka?dá ve?a a"tisíc 
hradieb.“SS SúCasne s"dvoma uveden@mi bazilikami boli vybudované Oal!ie veLké 
svätyne: vo vnútri hradieb Bazilika sv. Jána v"Lateráne, za hradbami na Via Tibur-
tina Bazilika sv. Vavrinca (San Lorenzo fuori le Mura), na Palatíne sv. Anastázie 
a"na jednom zo siedmich rímskych pahorkov Esquiline Bazilika Santa Maria Mag-
giore (Panny Márie VäC!ej) – táto bazilika sa stala matersk@m chrámom v!etk@ch 
kostolov zasväten@ch Panne Márii, preto sa oznaCuje ako „väC!ia“ a"postavili ju na 
mieste, kde pôvodne Rimania uctievali bohyPu Junonu, pomocníCku pri pôrode. 

Telesná nedotknuteLnosM mTtvych sa prísne re!pektovala do konca G. storoCia 
a"telá svätcov neboli rozdeLované na drobné CiastoCky, ako bolo zvykom na V@cho-
de. Pútnici si z"Ríma mohli odniesM len kontaktné relikvie, takzvané brandea. I!lo 
o"kúsky látky posvätené dotykom so svätcov@m hrobom, alebo olej z"lámp, usta-
viCne horiacich pred hrobom, ktor@m sa napePali malé ampulky.S[ Tie si väC!inou 
pútnici pri!ívali na odev a"pripisovali im uzdravujúci a"ochrann@ úCinok. Aj kosto-
ly vnútri hradieb sa do tohto obdobia museli uspokojiM s"kontaktn@mi relikviami 
alebo relikviami zo Svätej zeme. KeO sa cisárovná Kon!tantína z"Kon!tantínopo-
la obrátila na pápe?a Gregora VeLkého (HE< – J<K) s"po?iadavkou o"hlavu apo!to-
la Pavla alebo inú CasM jeho tela, nemohol jej pápe? vyhovieM. Aby argumentaCne 
podlo?il svoje dôvody, opísal cisárovnej (HEK) hrôzostra!né príbehy o"t@ch, ktorí 
sa pokúsili otvoriM hrob sv. Pavla alebo muCeníka Vavrinca a"do desiatich dní v!et-
ci zomreli. V"nadväznosti na túto správu Gregor uvádza, ?e „v"Ríme a"na celom 
Západe sa pova?uje za neprípustné a"svätokráde?né, ak chce niekto siahaM na telá 
svät@ch. Preto sa veLmi Cudujeme zvyklosti Grékov, ktorí, podLa ich vlastného tvr-
denia, premiestPujú telá svät@ch, Ma?ko sa nám tomu verí.“S\ Gregor na viacer@ch 
miestach uvádza, ?e daroval relikvie sv. Petra v"podobe kúsoCkov z"jeho reMazí v"re-
likviári v"tvare kLúCa, ktor@ mohol byM v"prípade potreby vyroben@ aj zo zlata. Ten 
sa mohol prikladaM na postihnuté miesto chor@m alebo nosiM ako medaila na krku.




