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Ján Kvačala – návrat do rodiska 

(úryvok) 

Doktor Ján Kvačala sa narodil 5. februára 1862 v Petrovci a umrel 9. júna 1934 vo Viedni. 

Tento pedagóg, komeniológ, kultúrny historik a vysokoškolský učiteľ, rodák z Petrovca, životom a 

dielom bol svetobežcom. Po unavujúcom cestovaní svetom a prekutávaní rôznych archívov po 

celej Európe, neraz sa vracal do rodiska si oddýchnuť a nazbierať energie pre ďalšiu prácu. 

V najkratších črtách doktor Ján Kvačala bol trojnásobným doktorom vied. Ľudovú školu 

navštevoval v Petrovci, gymnaziálne roky strávil v Sarvaši a teologickú evanjelickú akadémiu 

ukončil v Bratislave. Teológiu a filozofiu študoval v Lipsku. Roku 1884 bol vysvätený za kňaza, 

roku 1886 sa stal doktorom filozofie a roku 1892 i doktorom teológie. O rok neskoršie sa stal 

univerzitným profesorom a roku 1929 mu udelili aj čestný doktorát teológie na lotyšskej 

univerzite. 

Ján Kvačala po vysvätení bol najprv kaplánom v Novom Sade, neskoršie výpomocným a 

potom aj riadnym profesorom na katedre klasických jazykov lýcea v Bratislave. V rokoch 1893 až 

1918 bol profesorom katedry cirkevných dejín na evanjelickej teologickej fakulte univerzity 

v Tartu a jej dekanom. Dobové pomenovanie tohto mesta v Estónsku bolo aj Dorpat alebo Jurjev. 

Po vypuknutí vojny bol knihovníkom gubernského múzea a zastupujúci farár vo Voroneži 

v Rusku. Na Slovensko sa vrátil roku 1920. Pracoval v Slovenskom národnom múzeu a súčasne aj 

v rukopisnom oddelení knižnice Matice slovenskej v Martine. Napokon od roku 1921 až do smrti 

bol profesorom cirkevných dejín a patristiky na Teologickej vysokej škole v Bratislave a jej 

dekanom. Túžba stať sa profesorom na práve vtedy vznikajúcej Univerzite Komenského v 

Bratislave, sa mu nesplnila. 

Tento významný komeniológ vo svojom vedeckom skúmaní precestoval celý kultúrny 

svet. Za poznatkami podnikal študijné cesty po archívoch celej Európy a odhodlal sa ísť aj do 

Ameriky. Vedec Ján Kvačala aktívne ovládal až osem jazykov – slovenčinu, češtinu, latinčinu, 

nemčinu, maďarčinu, ruštinu, poľštinu a francúzštinu. Preskúmal celú dovtedy známu literatúru 

o Komenskom. Objavil a spracoval množstvo neznámych rukopisov a materiálov o učiteľovi 

národov. 

Svoju vedeckú pozornosť upriamil aj na renesančného pedagóga a filozofa Thomasa 

Campanellu, na nemeckého teológa Daniela Jablonského, tiež aj na problematiku reformácie a na 

jej ústrednú postavu Jána Husa. Je autorom desiatok väčších kníh, stovák štúdií a separátov a 

tisícok drobnejších prác. Ján Kvačala bol členom mnohých vedeckých spoločností: v Prahe, v 

Berlíne, vo Viedni, v Petrohrade ako i v Přerove. Zúčastnil sa na svetových vedeckých kongresoch 

v Chicagu, v Paríži, Varšave, Poznani a v Prahe. Hoci najväčšiu časť svojich prác napísal po 

nemecky, časť jeho tvorby bola vytlačená i po slovensky.  

Doktor Ján Kvačala čulý písomný styk udržiaval i s Petrovčanmi. Často sa dopisoval so 

sestrou, ďalšou rodinou a kamarátmi, ktorí ho informovali o novinkách v tejto časti Európy. Naši 

medzivojnoví kultúrni dejatelia si v úplnosti uvedomili význam prác Jána Kvačalu a cenili si 

dosahy tohto našinca. Tomu svedčí aj údaj, že po založení Matice slovenskej v Juhoslávii roku 

1932, Ján Kvačala sa stal jej prvým čestným predsedom. Žiaľ iba zakrátko, lebo onedlho roku 

1934 umrel. V našom prostredí bol aktívny už aj predtým, tak napr. pri príležitosti návštevy 

rodiska roku 1929 Ján Kvačala na Slovenských národných slávnostiach prednášal o Michalovi 

Godrovi. 

Po druhej svetovej vojne zmenou režimu, kde len preto, že bol farárom, aj Ján Kvačala sa 

akoby vytratil z povedomia vojvodinských Slovákov a dnes už len malý kruh našincov vlastne 

pozná prácu tohto najväčšieho komeniológa. Do popredia sa dostali mená osôb, ktoré boli aktívne 

na lokálnej úrovni. Na ľudí, významných vo svetových meradlách, akým bol aj Ján Kvačala, 
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pomaly a neprávom sme zabúdali. Ako malá národnosť práve na takýchto ľudí by sme mali byť 

najhrdší, lebo pochádzajú práve z nášho prostredia. 

Dnes, keď si pripomíname 150. výročie narodenia Dr. Jána Kvačalu, chceme pokračovať 

v snahe oboznámiť čím širšiu verejnosť so životom a dielom tohto vedca svetového mena, tak 

ako sme to začali pred 15 rokmi v Knižnici Štefana Homolu príležitostnou dokumentárnou 

výstavou. V podstate i teraz nám ide o pokus vystavať duchovný pomník Jánovi Kvačalovi 

s nádejou, že sa mu v budúcnosti dostane patričného ocenenia. Jedným z ocenení možno 

považovať aj napr. odhalenie spomienkovej tabule budove lekárne v Petrovci v auguste tohto 

roku, alebo aj vydanie knihy o Komenskom z pera Jána Kvačalu v rovnakom čase. 

 

..................................................... 

 

Ján Kvačala  

 

Mladosť Michala Godru,  úryvok 

 

Národná jednota v stredu 31. júla 1929 písala i priebehu Slovenských národných slávností. 

Už na prvej strane v riporte sa uvádza, že o „11-tej hodine v slávnostnej sieni veľkou 

napnutosťou očakávali sme prednášku nášho veľkého učenca univerzitného profesora pána 

doktora Jána Kvačalu o prebúdzaní sa Slovákov a mladosť Michala Godru, ktorá bola veľmi 

hojne navštívená a s veľkou pozornosťou sledovaná“. V tejto prednáške sa spomína aj pomník na 

hrobke tohto národovca v Petrovci , ktorého už dnes niet. 

Na petrovskom cintoríne, v Báčke, v opustenejšej jeho strane, stoja ešte dva kamenné 

pomníky, ošúchané už vetrom a dažďom. Starší a väčší a pyšnejší vystavila miestna cirkev 

bývalému dlhoročnému farárovi, seniorovi, patriarchovi rozvetvenej rodiny, državšej nie prvý raz 

petrovskú faru: Stehlovi. K slovenskému rodu – nakoľko ja viem – sa nikto nehlási z nich, a 

pomník ten je nám dnes už len suché historické dátum. Ten menší a skromnejší, opustenejší 

pomník nosí nápis už obsažnejší: „Postavili jeho priatelia a žiaci 1874." Podľa roku súdiac, tí, čo 

ho postavili, boli naši otcovia a ich vodcovia. Nie úrad, ani nie príbuzenstvo, – ale duševný 

zväzok mŕtveho s žijúcimi bol hýbajúcou silou pri pozdvihnutí kamenného znamenia na konci 

životnej púti zosnulého. – Ale čas beží, pomníky sa stávajú nemými, pustými, keď meno a to, čo 

ono znamená, prichodí do zabudnutia... V ťažkých časoch má človek dosť na boji s prítomnosťou 

a na starosti o budúcnosť. A také nasledovali po roku 1874 pre Slovákov vôbec, a i v Báčke. 

V tejto príležitostnej štúdii Kvačala prehovoril nášmu poprevratovému profesorstvu o 

mužovi, ktorý pod tým skromnejším pomníkom spočíva, o slovenskom spisovateľovi a pedagógovi 

Michalovi Godrovi.  K tomu pridal: Nasledujúce slová nech mimochodom vydajú čo aj len bledé 

svedectvo, ako sa s minulým storočím začínal slovenský národný život vôbec, a ako sa viedlo na 

dráhe i vtedy už tŕnistej slovenskej a vychovávateľskej vernému, schopnému, neúnavne 

pracujúcemu synovi jeho. A hovoril o tom, ako sa dostal Godra do Kulpína za vychovávateľa 

u veľkostatkárov, ako sa spolčoval so Šafárikom v Novom Sade a o jadre tvorivého obdobia života 

Godru, ktorý strávil ako riaditeľ vrbaského gymnázia, kam chodievali aj Petrovčania. 

 

..................................................... 

 

Životná postať Godrovi vykázala miesto ďaleko od domova, v mestečku nemeckom, v kraji 

a kruhu len v menšej svojej polovici slovenskom. Ďaleko od toku hlavných udalostí len nepriamo 

mohol vplývať na ich beh; bo nezadlho po jeho odchode nastali na všetkých stranách slovenského 

života tuhé boje, a kto sa chce biť – musí tam byť. Michal Godra bol tam len dušou, ale ňou ostal 

tam cez boje o spisovnú reč, boje unionistické, revolucionárne, cez nemé hlivenie absolutizmu a 
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oživenie v borbe patentovej, až po dni Matice prvej a slovenských gymnázií. – Jeho, Godrov pád a 

odchod z Vrbasu už bol dejom doby maďarsko-ústavnej, slovenské veci začali ísť už nadol, zažil 

ešte koniec Revúckeho gymnázia. Čo z ďaleka mohol – to konal! Vlastná činnosť jeho prináležala 

škole, ktorej bol učiteľom i správcom. O tom nech prehovorí druhý raz iný, ja len toľko viem, že 

venoval jej nielen duševné sily, ale aj hmotné prostriedky svoje; že žiakov svojich nielen umom, 

ale i srdcom svojím vychovával, čo si mnohí z nich i zapamätali a neskoršie i verejne a nielen v 

slovanskej verejnosti i tlačou sdelili. Prináleží k tým slovenským pedagógom, ktorí i pre cudzích 

pracovali s Komenským a Ladiverom, Matejom Belom a Koreňom, skvostami pedagogického 

umenia. 

Ale muž, o ktorom súčasní zahraniční hostia na Slovensku v dobe, keď tam bol, súdili, že 

medzi Slovákmi po Kollárovi nasleduje on, nevyčerpal sa v úrade. Pokračoval i ďalej v svojich 

prácach, zanechajúc poéziu, a vyhnúc sa teológii, ozval sa viac ráz vo veciach filologických, a 

vyznamenal sa bádaniami a výskumami botanickými. A doba nová (vyrovnania roku 1867) obrala 

ho i o úradné postavenie, – i ono sa zrútilo, keď mu nezaopatrená staroba už lámala nohy. 

Predsa, keď roku 1874  na fare petrovskej (nebohý farár Juraj Mrva mu poskytol bezplatný 

útulok) umrel, oplakávali mnohí jeho vďační žiaci v Báčke i v jej okolí, nielen smrť jeho, ale i 

tragiku jeho posledných liet. Jeden z nich, osadený v Banáte, Emil Kolényi, napísal lyrický epilóg 

do Národných Novín, vyslovil želanie a či očakávanie, aby povolané pero nakreslilo obraz života 

tak nevšedného a bohatého zásluhami. Ale slová odzneli ako v púšti. Ktože vedel dosť o minulosti 

muža, ktorý svoju osobu do popredia nikdy netisol? Tu i tu, a nielen raz sa roznieslo počiatkom 

70-tych rokov Petrovcom, že zase zastal voz pri cintoríne a že neznámi cudzinci, vystúpivší z 

neho, išli sa hrobu svojho nezabudnuteľného učiteľa pokloniť. To nezostalo bez účinku, ale len v 

Petrovci. Jeho žiaci – predne Srbi a Slováci – ako som počul, sú tí, čo mu spoločne vystavili 

pomník, skromný, ako i on bol, ale predsa z kameňa, akých vtedy na tom cintoríne málo bolo. 

Opustený a bez ozdôb do posledných časov – tam stál kameň ten, obďaleč od druhých, – ale 

je čas, aby nezostával opustený. Keď sa Slováci na juhu národne zmohli a zmáhajú, a v stredisku 

ich sa pnie do výšin budova gymnázia, dielňa vzdelanosti, je na čase, aby pomník ten, miesto 

chrániace pozostatky muža, vyniknuvšieho v duševnej práci, práci slovenskej, a slovanskej, vzali 

do svojej opatery ako svoj vlastný majetok. 

 


