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TALIANSKE CESTY RUSKÝCH UMELCOV A ARISTOKRATOV 
V PRVEJ POLOVICI 19. STOROČIA   
AKÉ STOPY ZANECHALI NA ÚZEMÍ SLOVENSKA?
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LUKÁČOVÁ, Alexandra. The Italian journeys of Russian artists and 
aristocrats in the first half of the 19th century. What imprints did they leave 
in the region of Slovakia? Historický časopis, 2021, 69, 2, pp. 247–271, 
Bratislava.
The study describes the nature and destiny of the art heritage of Russian 
aristocrat Natalia Ivanovna Ivanov (1801–1850) and her foster father, a 
French Earl Xavier de Maistre (1763–1852). Natalia I. Ivanov was the 
first wife of Baron Gustav Friesenhof (1807–1889), who in 1846 bought a 
renaissance manor in Brodzany, the territory of Ponitrie.
The heritage consisting particularly of art albums, herbaria and manuscripts 
that originated against the background of two phenomena of Russian 
culture and history, namely the activities of a Russian art community living 
in the territories now forming Italy in the first half of the 19th century 
and the journeys of Russian aristocrats in Western and Southern Europe, 
especially in the Italian Peninsula, the place where Natalia I. Ivanov and 
Xavier de Maistre were living in 1826–1838.
The study reflects activities of Earl de Maistre and N. I. Ivanov during 
the above- mentioned period in the company of Russian aristocrats 
and diplomats as well as their art activities together with important 
Russian artists, such as Orest A. Kiprensky and Karl P. Briullov or the 
representatives of the Naples art school Posillipo and French painters. 
The art heritage mirroring a unique combination of Slovak environment 
together with Russian aristocracy and Russian and Italian artistic circles is 
today presented in the Slavic Museum of A. S. Pushkin in Brodzany. 
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Century. Russian Painters. Russian Aristocracy. Herbaria. Art Albums.
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Kaštieľ v Brodzanoch bol v rokoch 1846 – 1945 sídlom šľachtického rodu Frie-
senhof a Oldenburg, ktorý bol unikátny nadnárodnými väzbami – alsaským pô-
vodom, spojením s habsburskou monarchiou a územím dnešného Slovenska,  
nemeckým rozmerom zosobneným oldenburským vojvodom a vnukom švéd-
skeho kráľa v jednej osobe či kozmopolitnými európskymi väzbami stelesnený-
mi francúzskym polyhistorom Xavierom de Maistre. Rod je však známy najmä 
silným ruským rozmerom a prepojením na rodinu básnika A. S. Puškina.
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Spojenie s Ruskom získali Friesenhofovci vďaka dvom manželkám baróna 
Gustáva Friesenhofa, ktorý po odchode z diplomatických služieb kúpil v roku 
1846 brodziansky kaštieľ a okolité panstvo. Obidve ruské aristokratky – Natália 
Ivanovna Ivanovová1 a Alexandra Nikolajevna Gončarovová, príbuzensky zvia-
zané s rodinou básnického barda Puškina,2 sa pohybovali v petrohradských ume-
leckých a aristokratických kruhoch. V brodzianskom kaštieli zanechali po sebe 
stopu v podobne unikátnych výtvarných, ikonografických a vecných prameňov 
s úzkym vzťahom k ruskému kultúrnemu a umeleckému prostrediu. 

Staršia a ucelenejšia je pozostalosť prvej Friesenhofovej manželky – Natálie 
Ivanovny Ivanovovej. Pochádza z prvej polovice 19. storočia a tvoria ju predo-
všetkým výtvarné albumy s kresbami, akvarelmi, perokresbami a litografiami,   
herbáre a rukopisné texty, ktoré originálnym spôsobom spájajú dva zaujímavé 
fenomény ruskej kultúry a histórie. 

Jedným z nich, nepochybne originálnym javom aj v rámci európskeho ume-
nia, bolo pôsobenie ruskej umeleckej kolónie na území dnešného Talianska 
v prvej polovici 19. storočia. V ruskom umení, najmä výtvarnom absentovala 
stáročná tradícia a kontinuita, ktorá by umožnila sformovať vlastné umelecké 
školy. A tak sa miestami, kde sa mladí talentovaní Rusi zoznamovali s európ-
skym umením a zdokonaľovali svoje výtvarné techniky a postupy, ale aj erudíciu 
v teoretických umenovedných otázkach, stávali vtedajšie mekky umenia – Paríž 
a Rím. Hoci Paríž naďalej zostával hlavným centrom umeleckého života Euró-
py a  liahňou nových, progresívnych prúdov, ruskí cári Alexander I. a po ňom 
Mikuláš I., hľadiaci na Francúzsko ako na vriaci kotol plný nebezpečných libe-
rálnych myšlienok, posielali najmä po napoleonských vojnách svojich mladých 
umelcov už len na Apeninský polostrov. Taliansko3 sa tak stalo v prvej polovici 
19. storočia akousi svojráznou umeleckou školou, na ktorej pôde zavŕšili mladí 
ruskí umelci svoje vzdelávanie.4     

1 Pri rodnom mene Natálie Ivanovny sa uvádzajú dve priezviská: Ivanovová a Zagriažska. 
V rodokmeni je uvedené rodné priezvisko Ivanovová (Iwanoff). Rovnaké priezvisko je i v so-
bášnom liste, v úmrtnom liste sa spomína ako rodená Zagriažska (Загрязская), rovnako je 
uvedené aj na náhrobnom kameni. V dobových prameňoch, najmä v korešpondencii, figuruje 
pod menom Ivanovová. Prepis sobášneho a úmrtného listu pozri: ISAČENKO, Alexander V. 
Puškiniana na Slovensku. In Slovenské pohľady, 1947, roč. 63, č. 1, s. 3. V poznámkovom 
aparáte štúdie je uvedené pôvodné znenie časti sobášneho listu v nemčine a pôvodné znenie 
úmrtného listu v ruštine. K rodokmeňu pozri: Archív Slovenského národného múzea (ďalej 
ASNM), fond (ďalej f.) Anna Igumnová (nespracovaný), Stammbaum.

2 Prvá manželka Natália Ivanovna Ivanovová bola pravdepodobne sesternicou Puškinovej 
manželky Natálie Nikolajevny, rod. Gončarovovej. Druhá manželka baróna Gustáva Friesen-
hofa – Alexandra Nikolajevna Gončarovová bola sestrou Natálie N. Puškinovej. 

3 V texte pracujeme aj s pojmom Taliansko ako synonymným výrazom pre Apeninský pol-
ostrov, pričom máme na mysli územie dnešného Talianska, resp. krajinu ležiacu na Apenin-
skom polostrove, nie priamo štát založený až o niekoľko desaťročí neskôr.  

4 Podrobnejšie pozri КАШТАНОВА, Елена В. Русская художественная колония в 


