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lities from both sides, particularly Romanian journalist – Slovak Gustav Augustini. Roma-
nia-Slovak relations at the cultural level in the 19th century were based on the real position 
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nian state. They faced to magyarization pressure together, so their representations arrived 
to mutual cooperation and cultural contacts. Cultural relations of Slovaks and Romanians 
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periods, there was a mark of disinterest of the public in culture of the other one.  

 
Keywords: Romanian and Slovak history, colonization of Hungary in 
modern history, Transylvania, national minorities  

 
Bližšie kontakty medzi Slovákmi a Rumunmi vo sfére kultúry 

a politiky sa mohli prejaviť výraznejšie až v druhej polovici 19. storočia, 
kedy sa formoval, vyvíjal i realizoval politicko-občiansky život 
v transformujúcej sa uhorskej spoločnosti. Prirodzene, k osobným a kul-
túrnym kontaktom medzi Slovákmi a Rumunmi dochádzalo už skôr, 
v týchto súvislostiach najmä v procese kolonizácie južného Uhorska po 
vyhnaní Osmanov. Naopak tisíce Rumunov z Moldavska a Valašska po-
četne posilnilo rumunskú populáciu v Sedmohradsku, Partiu a v ďalších 
krajoch južného Uhorska. Slovenskí kolonisti sa dostali do kontaktu s ru-
munským obyvateľstvom vo viacerých regiónoch, okrem Sedmohradska 
(resp. Partia) v Banáte, Báčke, v aradskom a békešsko-čanádskom regió-
ne atď. K blízkym kontaktom došlo najmä v obciach ako bol Nadlak – 
kde Slováci a Rumuni susedsky spolunažívali a vzájomne sa ovplyvňo-
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vali v rôznych sférach „každodennosti“. Ľudovít Haan, farár v Békešskej 
Čabe (a predtým v Nadlaku), zaznamenal, že mnoho osirelých rumun-
ských detí (zvlášť v dôsledku hladových rokov 1816 – 1817) si slovenské 
čabianske rodiny osvojili. V meste vznikla i menšia rumunská enkláva, 
ktorá si v roku 1841 postavila vlastný pravoslávny chrám.1  

Sedmohradské rudohorie (súčasný názov Plopišská vrchovina – 
Muntii Plopisului) sa tiež stalo domovom slovenských imigrantov od 
roku 1785. Majitelia takmer neobývaných veľkých lesných komplexov 
v tejto oblasti nemohli dostatočne využívať svoje majetky, pretože nena-
šli ochotných prisťahovalcov a nevyšiel ani plán s osídlením rumunské-
ho obyvateľstva, ktoré by pálilo potaš. Napokon impopulátori na Hor-
niakoch presvedčili najskôr hlavy asi 50 slovenských rodín – hlavne 
z Kysúc, Oravy, z okolia Detvy a Divína, z Gemera-Malohontu a v ma-
lom počte aj zo Zemplína, ktorým prisľúbili dobré životné podmienky 
(odlesnená pôda a drevo na stavby zadarmo, platby za vyťažené drevo).2 
Prvou slovenskou osadou v regióne sa stal Bodonoš (Budoi) a čoskoro v 
nasledujúcich rokoch vznikli ďalšie osady. V dnešnej bihorsko-salažskej 
oblasti sa Slováci usadili vo viacerých lokalitách tak, že vznikol región 
v dĺžke asi 50 a šírke asi 20 km s kompaktným slovenským osídlením. 
Išlo o odlišný typ kolonizácie než na rovinách Dolnej zeme. Primárnym 
cieľom kolonizácie bola jednoznačne ťažba dreva. Osadníci zakladali aj 
sklárske huty, v ktorých sa využívalo drevo ako palivo a tiež na výrobu 
potaše. V dovtedy neosídlených horských oblastiach dokázali kolonisti v 
priebehu niekoľkých rokov pôdu skultivovať, položiť základy domácej 
poľnohospodárskej produkcie a rozvinúť výrobu skla. Postupne sa Slo-
váci usadzovali v nasledujúcich desaťročiach aj v ďalších lokalitách. 
Behom času v priebehu druhej polovice 19. storočia sa zvyšovala životná 
úroveň v regióne – najmä v dôsledku rozmachu vinohradníctva a nes-
koršie otvorením lignitových a asfaltových baní.3  

V Bukovine vzrastalo slovenské osídlenie od začiatku 19. storočia, 
hlavne po zatvorení už nerentabilnej sklárne v Starej Hute (1817). Z nej sa 
Slováci rozišli do ďalších lokalít a usadili sa postupne vo viacerých osa-

                                                             
1 HAAN, Ludewit: Pametnosti békeš-čabianske. Pešť 1866, s. 17. 
2 HAMAŠ, Ľudovít: Z dejín Slovákov v Rumunskej socialistickej republike (Slovenské 
osady v Sedmohradsku). In: Slováci v zahraničí. 2, 1974, s. 107-108. 
3 ŠTEFANKO, Ondrej: O Slovákoch v Rumunsku. Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2004, s. 20-21. 
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dách ako Tereblač a Pleš (1834), Nový Solonec (1836), Malá Poľana (Poľa-
na Malého, Poiana Micului, 1842) a iné. Slováci žili v polovici 19. storočia 
vo väčšine alebo v menšine v 30 obciach Bukoviny.4 Interetnické vzťahy 
ovplyvňovali akulturačné a asimilačné procesy. O vysvetlenie rôznej mie-
ry asimilácie Slovákov na konci 19. a začiatku 20. storočia v rovine interet-
nických vzťahov sa pokúsil Uroš Boor z Nadlaku: „Slovenský národný ráz 
mizí vo všetkom: v krojoch, zvykoch, zpevoch a niekde i v reči. Mäkká slovenská 
povaha ľahko vníma charaktery okolných národností. Pýtame sa, či vlastne škodí 
toto našemu národnému životu? Tam, kde sú Slováci už prebudení, nielen že vliv 
Maďarov, Srbov lebo Rumunov neškodí, ale je i prospešný, nakoľko vychováva zo 
Slovákov ľudí smelých, ráznych (vliv Srbov a Maďarov), a húžovnatých k svojeti 
(vliv Rumunov). Podobne neškodí nám ani vliv Ameriky, ktorá vychováva nám 
uvedomelých a smelých ľudí. – Tam, kde sú Slováci dosiaľ neprebudení, každý 
cudzí vliv je veľmi škodlivý“.5 

Milan Krajčovič označil za pozoruhodný fakt, že v 80. a 90. rokoch 
„rumunský záujem o Slovákov v tom čase prevyšoval i záujem českých časopi-
sov“. Liga culturala i jej týždenník Liga Romana propagovali slovenskú 
otázku pri rôznych príležitostiach, akými boli: Vajanského politický pro-
ces kvôli prejavu pri odhalení pomníka jeho otcovi v Hlbokom, zákaz 
osláv stého jubilea Jána Kollára, odosielanie slovenských sirôt do maďar-
ských krajov atď. Rumunským prostredníctvom sa slovenská problemati-
ka dostávala aj do talianskej, francúzskej a nemeckej tlače.6  

O prehĺbenie rumunsko-slovenskej spolupráce sa zaslúžil najmä Slo-
vák Gustáv Augustíny (1851-1900), redaktor novín Tribuna (orgánu Ru-
munskej národnej strany) v Sibiu a napokon Tribuna poporului v Arade,7 
ktorého Ondrej Štefanko označil za „most medzi dvoma národmi“. Z prí-
ležitosti zbierky na jeho náhrobný kameň roku 1901 Vasile Goldiş napísal: 
„...Augustínyho duša uchvátila nás všetkých svojou neskonalou láskou k Ru-
munom... Ako veľmi nás ľúbil tento človek! Cudzí nášmu národu, pokladal nás za 

                                                             
4 JURAŠEK, Jozef: Retrospektíva Slovákov v Poiana Micului. Nadlak : Ivan Krasko, 2005, s. 42. 
V roku 1895 dokonca časť z nich z obcí Poiana Micului a Glit sa usadila v Bosne a Herce-
govine (obec Čelinovac), iná skupina odišla do Brazílie.  
5 BOOR, Uroš: O dolnozemských Slovácích. In: Slovanský přehled. 9, 1907, s. 305. 
6 KRAJČOVIČ, Milan: Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po 
vznik Slovenského štátu. Bratislava : SAP, 2010, s. 227. 
7 HUSÁRIK, Pavel: Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku 2. Nadlak : Ivan Krasko, 2005, s. 
30-31. 
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lepších, akí sme a celý svoj život obetoval nám...”8 Rodák z Liptovského Miku-
láša prišiel do Rumunska (do Bukurešti) v roku 1883 a postupne sa etab-
loval ako novinár, prispievateľ nielen do rumunskej, ale aj slovenskej, 
českej a miestnej francúzskej tlače (vydávanej v Bukurešti). Je tiež autorom 
zaujímavého cestopisu po Bukurešti s názvom Malý Paríž (1885), ktorý 
vychádzal na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Významný zástoj 
zohral pri nadviazaní užšej spolupráce medzi slovenskou a rumunskou 
politickou reprezentáciou, ako aj pri príprave národnostného kongresu. 
Ondrej Štefanko na základe jeho korešpondencie (zachovanej v Štátnom 
archíve v Bukurešti) mohol konštatovať, že v nej „nachodíme početné dôkazy 
nadšenia, aké sa medzi Slovákmi a Rumunmi zrodili pre vzájomné poznanie“.9 
Išlo o vzájomné prejavy záujmu o jazyk, kultúru, osvetu. Napr. Martin 
Medňanský v spolupráci s Augustínym napísal prvú slovenskú štúdiu 
o rumunskej literatúre, Slováci sa zúčastnili aj na koncipovaní prvej ru-
munskej encyklopédie, získavaní produktov slovenského ľudového ume-
nia pre rumunské múzeá, rozvinula sa spolupráca ženských spolkov 
a vzájomná výmena kultúrnych časopisov. Slovenskí študenti mohli štu-
dovať na gymnáziách v Sibiu a Brašove, čo bolo zvlášť dôležité pre štu-
dentov vylúčených z uhorských gymnázií pre „panslávsku činnosť“ (prí-
pady z Kežmarku, Banskej Štiavnice, Rimavskej Soboty). Najznámejším 
slovenským absolventom rumunského gymnázia v Brašove je nepochybne 
Ján Botto (básnik Ivan Krasko, okrem iného prekladateľ rumunskej poé-
zie), v Sibiu zas maturoval Milan Hodža, kde istý čas pôsobil aj Ján Levos-
lav Bella. V Oradei účinkoval a dožil tu svoj život druhý (a počas Uhorska 
posledný) predseda Matice slovenskej v rokoch 1870 až 1875 Jozef Kozá-
ček (1807 – 1877).10 

Predstavitelia slovenského národného hnutia začiatkom 90. rokov 
19. storočia nadviazali užšiu spoluprácu s predstaviteľmi Rumunov 
a Srbov. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí: porady 10. – 11. júna 1893 vo 
Viedni, 14. – 15. novembra v Pešti a 20. júla 1895 v Novom Sade – či tajná 
schôdzka rumunských a slovenských politikov v Bukurešti v marci 1895, 
na ktorej vypracovali spoločnú stratégiu politického postupu. 11 Spolu-

                                                             
8 ŠTEFANKO, Ondrej: Pohľadaj korene svoje. Nadlak : Vyd. KVSIK, 1998, s. 175. 
9 ŠTEFANKO, O.: Pohľadaj korene svoje, s. 166-167. 
10 Dnes jeho meno nesie Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši, založené r. 1997. 
11 Išlo o tretiu cestu slovenskej reprezentácie do Bukurešti v 90. rokoch. KRAJČOVIČ, 
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prácu nemaďarských národností akceleroval zinscenovaný súdny proces 
proti predstaviteľom národného hnutia sedmohradských Rumunov 
v Kluži roku 1894. Trinásť Rumunov – tzv. memorandistov – bolo odsú-
dených na 28 rokov väzenia a 5 200 zlatých pokuty, pretože v roku 1892 
vypracovali a panovníkovi podali Memorandum s národnými požia-
davkami pre Rumunov, ale aj uhorských Slovanov a Nemcov. Proces 
vyvolal veľkú odozvu i u európskej verejnosti a medzi obhajcami ru-
munských vlastencov boli aj slovenskí advokáti M. Štefanovič, M. Dula 
a Š. Fajnor. 

Na stretnutí v Novom Sade bol vypracovaný Ohlas národu rumun-
skému, slovenskému a srbskému, ktorý odsudzoval vládou forsírovanú 
maďarizáciu a nespravodlivé útoky proti kultúrnym aktivitám nema-
ďarských národností. Zároveň bol ohlásený zjazd národností, ktorý sa 
konal 10. augusta 1895 v Budapešti a zúčastnilo sa na ňom 240 Slovákov. 
Na návrh predsedov zjazdu (Srb Mihailo Polit-Desančić, Rumun Gheor-
ghe Pop de Băseşti a Slovák Pavol Mudroň) zhromaždenie zvolilo 45-
člennú komisiu na vypracovanie spoločného programu činnosti. Pred-
stavitelia národností sa zaviazali na spoluprácu, obranu len zákonnými 
prostriedkami, vyslovili nádej, že sa k nim pripoja aj Rusíni a uhorskí 
Nemci. Požadovali, aby len súhrn národov mal právo stotožňovať sa so 
štátom, aby úprava pomerov v Uhorsku bola založená na národnej au-
tonómii v rámci podelenia žúp, aby boli národnosti zastúpené vo vláde 
osobitným ministrom, vymenovaným panovníkom (ako to bolo v prípa-
de ministra pre Chorvátsko-Slavónsko). Uhorské vládne kruhy reagovali 
na zjazd rozhodným postupom proti týmto snaženiam. 

Razantne proti národnostiam vystupujúca Bánffyho vláda presadi-
la roku 1898 zákon, podľa ktorého všetky uhorské obce a mestá mohli 
mať len jedno oficiálne meno (schválené ministrom vnútra) a to v ma-
ďarčine. Miestna správa cintorínov musela zabezpečiť, aby na náhrob-
ných pomníkoch boli len maďarské nápisy. O politickej aktivizácii Slo-
vákov svedčia údaje spracované súdobým britským historikom Setonom 
Watsonom. V ním skúmanom období rokov 1898 – 1908 bolo súdených 
z rôznych politických prečinov – od podnecovania k nepokojom až po 
zneuctenie uhorskej zástavy – 503 Slovákov v 81 procesoch a spolu do-
                                                                                                                                        
Milan: Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik Slovenského 
štátu. Bratislava : SAP, 2010, s. 227. 



Z kultúrnych dejín rumunsko-slovenských vzťahov v 19. a 20. storočí 

83 

stali trest väzenia v dĺžke 79 rokov a 6 mesiacov. V tom istom období 
bolo (v politických) procesoch odsúdených 216 Rumunov spolu k 38 
rokom a 9 mesiacom.12 

Koncom 1. svetovej vojny časť dolnozemských Slovákov z regiónov 
Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša a Nadlaku požadovala pripojenie 
oblasti k rumunskému štátu v obave pred zotrvaním pod maďarskou 
vládou. Osobitne aktívni boli predstavitelia nadlackej ev. cirkvi, ktorí sa 
jednoznačne postavili za pričlenenie k Rumunsku.13 Keď do Nadlaku 
roku 1922 prišla delimitačná komisia ANTANT-y, prijali ju farári Ľudo-
vít Boor a Ivan Bujna a významne sa zasadili za ustálenie hranice, tak 
ako je to v súčasnosti. Išlo hlavne o to, „aby hranice našej obce boli ustálené 
v predválečnom stave, a keby bolo možné, hranice našej vlasti rozšíriť až po obec 
Magyarcsanád cez Marušu“.14 Boor a Bujna predstúpili pred delimitačnú 
komisiu s viacerými požiadavkami, ale nie všetky sa im podarilo do-
siahnuť. Dosiahli len pričlenenie Nadlaku k Rumunsku, ale nie začlene-
nie celého nadlackého chotára. Časť chotára, zahrnujúca železničnú trať, 
stanicu a jedinú továreň, zostala v Maďarsku.15 Dôležité však bolo, že 
týmto počinom sa Nadlak stal de facto a de iure súčasťou Rumunska 
a vytvorili sa tak predpoklady pre iný národný život ako v ostatných 
slovenských lokalitách, ktoré zostali v Maďarsku.16 Aktivisti za pripoje-
nie k Rumunsku z Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša boli donútení 
z maďarského územia emigrovať pred prenasledovaním. 

Úplne inú rovinu mala slovensko-rumunská spolupráca v medzi-
vojnovom období. Rumunsko a Československo podpísali spojeneckú 
zmluvu (23. apríla 1921), predstavujúcu prvý krok k priaznivým mož-
nostiam pre Slovákov a Čechov v Rumunsku. Spojenectvo Rumunska, 
Československa a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS) – tzv. 
Malá dohoda – bolo dotvorené zmluvou medzi Rumunskom 

                                                             
12 SKED, Alan: Úpadek a pád Habsburské říše. Praha : Panevropa, 1995, s. 241. 
13 „Zastupiteľský konvent jednohlasne vyslovuje , že cirkev ev. a.v. nadlacká so všetkými svojimi 
údami chce byť a ostať vernou svojej novej vlasti rumunskej.“ DOVÁĽ, Peter Pavel: Môj životopis 
(a čo s ním súvisí). Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, rok vydania neuvedený, s. 248 
14 Zápisnica zastupiteľského zboru cirkve ev. aug. vyz. z 16. 2. 1922. 
15 HUSÁRIK, P.: Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku 2, s. 76. 
16 ŠTEFANKO, Ondrej: Aspekty národného a politického myslenia Slovákov s dôrazom na 
prvú polovicu 20. storočia. In: ŠTEFANKO, Ondrej – DEMÁK, Miroslav (zost.): Dolnozem-
ské súčinnosti. Nadlak – Bratislava : Ivan Krasko – ESA, s. 24. 
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a Kráľovstvom SHS 17. júna 1921. V roku 1923 Rumunsko prijalo novú 
ústavu, ktorá ho definovala ako jednotný a nedeliteľný národný štát 
a priznávala demokratické práva a slobody pre všetkých občanov bez 
rozdielu etnického pôvodu, jazyka či náboženstva.17  

Ministri zahraničných vecí Rumunska, Československa a Juho-
slávie podpísali vo februári 1933 tzv. Organizačný pakt. Na jeho základe 
vznikla stála a hospodárska rada Malej dohody s cieľom posilniť proti-
revizionistickú alianciu voči Maďarsku. V atmosfére spojeneckej spolu-
patričnosti bola v roku 1936 medzi Rumunskom a Československom 
uzavretá kultúrna dohoda, čo vďaka dobrým politickým medzištátnym 
vzťahom malo veľmi priaznivý vplyv na rozvoj slovenského národnost-
ného školstva. Podarilo sa dosiahnuť prijatie kvóty, že v každej obci, kde 
je aspoň 30 slovenských detí, umožní sa výučba v materčine, ďalej sa 
povoľovalo používanie učebníc a pomôcok z materskej krajiny atď.18 
Dohoda bola obnovená na jeseň 1939 po vzniku Slovenského štátu. Pod-
ľa zákona o organizácii a činnosti ľudového školstva a učiteľských ústa-
vov v máji 1939 rumunský štát poskytol národnostným menšinám roz-
siahle práva. V lokalitách, kde bolo najmenej 20 detí v školopovinnom 
veku, bolo možné so súhlasom ministerstva školstva zriadiť pobočky 
s vyučovacím jazykom menšiny.19 Slovenskí aktivisti plánovali zriadenie 
slovenskej strednej školy, ale pred novembrom 1945 sa to nepodarilo. 
V tomto období boli obnovené alebo založené školy v každej lokalite, 
kde žila slovenská komunita. Ich počet vzrástol z 11 v roku 1930 na 26 
v rokoch 1939 – 1940. Na začiatku roku 1940 mala približne 50-tisícová 
slovenská menšina v Rumunsku20 42 škôl s približne 2,5 tis. žiakmi.21 V 
dôsledku 2. viedenskej arbitráže z roku 1940 zostalo v Rumunsku iba 11 
                                                             
17 Príslušníci národnostných menšín mali mať rovnaké práva ako etnickí Rumuni, pravda, 
v praxi boli najmä sedmohradskí a banátski Maďari, ale aj Rusi v Besarábii alebo Židia, 
diskriminovaní. Kráľ Ferdinand I. prispel k povojnovej konsolidácii štátu, spolupodieľal sa 
na budovaní demokracie, pričom sa opieral najmä o Národnú liberálnu stranu. Avšak 
nový kráľ Karol II. odmietol politický pluralizmus a vo februári 1938 nastolil osobnú dikta-
túru. TREPTOW, Kurt W.: Dějiny Rumunska. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2000, s. 268-269. 
18 SIRÁCKY, Ján a kol.: Slováci vo svete 1. Martin : Matica slovenská, 1980, s. 205. 
19 SIRÁCKY, J. a kol.: Slováci vo svete 1, s. 207. 
20 V Rumunsku sa uskutočnili sčítania obyvateľstva v rokoch 1921, 1930, 1941 a prvé po-
vojnové v roku 1948. HLÁSNIK, Pavel – PASKOVÁ, Bianca: Slováci v Rumunsku. Nadlak : 
KVSIK, 1997, s. 27. 
21 DOVÁĽ, P. P.: Môj životopis, s. 216. 
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škôl a na Maďarskom anektovanom území 15. Ďalší vývoj bol pozname-
naný dianím počas vojny (vrátane významného podielu rumunskej ar-
mády na oslobodení Slovenska) a predovšetkým po nej v súvislosti 
s početným oslabením slovenskej menšiny v Rumunsku a nastolením 
novej totality a vzťahov dvoch komunistických štátov sovietskeho bloku. 

Rumunsko-slovenské vzťahy v kultúrnej rovine v 19. storočí vy-
chádzali z reality postavenia Slovákov a sedmohradských a banátskych 
Rumunov v Uhorsku ako utláčaných národnostných menšín, pritom 
uhorskí Rumuni mali, na rozdiel od Slovákov, predsa istú oporu 
v rumunskom štáte. Maďarizačnému tlaku uhorských elít čelili spoločne, 
a tak aj ich reprezentácie došli k vzájomnej spolupráci a kultúrnym kon-
taktom. Po „Veľkej vojne“ v zmenených spoločensko-politických pome-
roch bola nadviazaná spolupráca a spojenectvo zoči-voči maďarskej 
iredente na štátnej úrovni a súčasne sa rozvinula aj podpora vlastných 
menšín na teritóriu druhého štátu. Kultúrne vzťahy Slovákov 
a Rumunov v 20. storočí nemali žiadne negatívne zjavy, symboly, súvis-
losti, skôr sa v niektorých obdobiach objavoval nezáujem verejnosti 
o kultúru toho druhého (napr. redukovanie vzťahov čs. občanov počas 
komunizmu na prázdninové pobyty pri Čiernom mori – na rozdiel od 
súčasnosti, kedy je napr. značný záujem o poznávacie pobyty v Rumun-
sku). Vzájomné rumunsko-slovenské vzťahy môžeme dokonca označiť 
za „pozitívny odkaz duchovných hodnôt nielen v slovenskom a rumunskom 
národe, ale aj v spoločných dejinách“,22 navyše umocnené faktom mimo-
riadne významného zástoja rumunskej armády počas oslobodzovania 
územia Slovenska (1944 – 1945). 

                                                             
22 KOPECKÝ, Peter: Z mozaiky slovensko-rumunských vzťahov v 20. storočí. Nitra : UKF, 2012, 
s. 57. 
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