
ANTON ŠPIESZ

O MANUFAKTÚRACH NA SLOVENSKU V XVHL STOR.

Manufaktúra a obdobie manufaktúrneho priemyslu je dôležité 
ohnivko hospodárskeho vývoja spoločnosti. Manufaktúrna výroba 
rozvracala feudálne výrobné vzťahy a urýchľovala vytvorenie vnú
torného trhu, čím sohrala dôležitú úlohu aj pri formovaní moder
ných buržoáznych národov. Preto klasici marxizmu, najmä Marx 
a Lenin venovali veľkú pozornosť manufaktúre ako odrazovému 
môstiku veľkej priemyslovej výroby.

Slovenská buržoázna histografia takmer úplne zanedbala štúdium 
hospodárskych dejín Slovenska, a to najmä preto, že nevidela pria
me i nepriame súvislosti medzi formovaním sa slovenského národa 
a hospodárskymi pomermi, v ktorých tento národ žil. Preto aj 
korene národného cítenia a povedomia hľadala v cudzine, predo
všetkým v Nemecku. Veľmi rozšírený bol názor, že Slováci do r. 
1918 vlastne ani nemali buržoáziu. Je síce pravda, že prevažná časť 
kapitálu, či už manufaktúrneho, priemyslového alebo finančného, 
bola u nás v neslovenských rukách, ale kapitál, či je „národný“ 
alebo nenárodný, pôsobí silne na vývin každého národa.

Aj v období manufaktúr na Slovensku, v druhej polovici XVIII. 
a na začiatku XIX. stor., kapitál zúčastnený v manufaktúrach nebol 
v rukách Slovákov. Predovšetkým to bol obchodný kapitál domá
cich (nemeckých a iných) obchodníkov, obchodný kapitál rakúsky, 
a kapitál šľachty a panovníckeho dvora. No najmä v rozptýlenej 
textilnej manufaktúre a železiarstve zúčastňuje sa, i keď v menšej 
miere, slovenský obchodný kapitál. Ide tu najmä o slovenských 
plátenkárov, čipkárov, šafraníkov, olejkárov, z akumulovaného ka
pitálu ktorých v druhej polovici XIX. stor. vyrastajú kapitalistic
kí podnikatelia väčšieho formátu (v Martine, Liptove, Ružomberku 
a inde), o ktorých „buržoáznom“ charaktere nemožno pochybovať. 
Manufaktúra u nás sohrala dôležitú úlohu i pri likvidácii feudál
nych výrobných vzťahov a pri vytváraní vnútorného trhu. Štúdium
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ekonomiky manufaktúrneho obdobia na Slovensku v XVTII. stor. 
je preto kľúčom pre pochopenie složitých otázok slovenských de
jín v období národného obrodenia v prvej polovici XIX. stor. Mladá 
slovenská marxistická historická veda bude sa teda musieť touto 
otázkou intenzívnejšie zaoberať.

Pri riešení týchto složitých otázok nemôžeme sa však opierať ani 
o maďarskú buržoáznu historickú vedu, ktorá mnohé otázky hospo
dárskych dejín predsa len intenzívnejšie spracúvala ako slovenskí 
historici. Práca Michala Horvátha Ipar és kereskedelem tôrté- 
nete Magyar or szágban, ktorá vznikla ešte r. 1840, teda v období 
zintenzívneného záujmu o rozvoj kapitalistickej výroby v Uhorsku, 
svojou koncepciou ešte nebola prekonaná a materiálové podstatne 
rozšírená. Posledná práca Júliusa M é r e i h o Magyar iparfejlódés 
1790—181$, Budapest 1951 (XVIII. stor. sa dotýka len v malej 
miere), napísaná už s marxistického hľadiska, priniesla síce mnoho 
nového materiálu, chýba jej však hlbší marxistický teoretický zá
klad. Na mnohých miestach je to iba shromažďovanie suchých 
faktov, ktorým chýba akékoľvek hodnotenie. Mérei sa vo svojej 
práci i napriek tomu, že mal bohatý materiál, neodvážil k nijakým 
záverom.

Táto štúdia je vlastne prvý pokusný príspevok k dejinám manu
faktúr na Slovensku u nás. Predbežne sa obmedzuje viac-menej iba 
na prehľad manufaktúr v druhej polovici XVIII. stor., na shro- 
maždenie najzákladnejších dát či už z rozptýlených drobných člán
kov alebo zo súčasných zpráv (štatistiky, noviny), v malej miere 
i z archívnych prameňov. Z týchto údajov sme sa pokúsili rekon
štruovať i výrobné vzťahy v týchto manufaktúrach. V budúcnosti 
bude treba monograficky spracovať jednotlivé manufaktúry a iné 
základné otázky (obchodný kapitál, výrobné vzťahy, otázky trhu 
ap.), no najmä sa bude musieť venovať pozornosť slovenskému 
obchodnému kapitálu (kupcom), rozptýleným manufaktúram a 
zvýšenej domáckej výrobe na dedine.

L

Aj na Slovensku je pre počiatky kapitalistickej výroby najtypic
kejšia textilná manufaktúra, predovšetkým súkenka. Túto skutoč
nosť nemožno pokladať za náhodnú, pretože i v iných krajinách sa
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kapitalistická výroba začína práve v tejto oblasti. Aj na Slovensku 
to bolo preto, že sa mohlo počítať so širokým odbytom a okrem 
toho bolo tu dosť surovín, najmä vlny.

Rozvoj textilných manufaktúr na Slovensku bol však všestranne 
brzdený, pretože v hospodárskych plánoch rakúskej buržoázie malo 
byť Uhorsko na jednej strane trhom pre hotové textilné výrobky 
z rakúskych dedičných krajín a na druhej strane zdrojom lacných 
surovín pre rakúske podniky. Hospodárska politika Habsburgovcov, 
brzdiaca rozvoj uhorského priemyslu, v XVIII. stor. sa prejavila 
predovšetkým v oblasti textilného priemyslu. V tejto krajine, pre
dovšetkým na Slovensku, podľa plánov rakúskej manufaktúrnej 
buržoázie sa mala vyrábať i priadza pre podniky dedičných krajín. 
Z textilu sa podľa osobnej mienky cisárovnej malý vyrábať len 
také menej kvalitné výrobky, ktorých dovoz by sa pre vysoké ná
klady nevyplácal.1

Najdôležitejším prostriedkom pri podväzovaní uhorského manu
faktúrneho, predovšetkým textilného priemyslu bola colná politika 
Viedne.

Prvé colné tarify z rokov 1754 a 1775 stanovovaly pre rakúske 
textilné výrobky pri dovoze do Uhorska najviac 5%-né clo. Ich 
účelom bolo zaistiť rakúskym textilným manufaktúram uhorský 
trh. Patent z r. 1767, ktorý stanovil clo uhorskej vlny pri vývoze do 
zahraničia na 3 zl. od centu, kým do Rakúska iba na 3 kr., mal 
zaistiť lacné suroviny.

Tieto opatrenia nemalý však taký účinok, žeby celkom zahatily 
rozvoj manufaktúr na Slovensku. Práve preto siahla Mária Terézia 
na podnet Dvornej obchodnej rady (Hofkomercienrath) k radikál
nejším a priamejším opatreniam. V júni 1770 vydala patent, v kto
rom oznámila, že neudelí nijaké privilégium pre uhorské textilky, 
ktoré by chcely vyrábať kvalitnejší tovar a začiatkom r. 1771, aby 
získala kontrolu nad všetkým novovznikajúcim priemyslom, naria
dila, že bez jej výslovného povolenia nemožno založiť nijakú novú 
manufaktúru.2 O každej žiadosti sa zvlášť hovorilo a bolo len samo- 
zreimé, že uprednostňovali rakúskych podnikateľov.

1 Išlo o súkno zvané aha (Abatuch), ktoré nosili sedliaci južných oblastí, hru
bé ľanové a konopné plátno, flór, hrubé polovlnené a polohodvábne tkaniny na 
zástery, uteráky, šatky na hlavu a iný menej kvalitný tovar. Adolf Beer, 
Studien zur Geschichte der osterreichischen V olkswirtschaft unter Maria The
resia. Archiv fúr ôsterreichische Geschichte LXXXI (1894), 130.

2 Tamže, 33—35.
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Po všetkých týchto opatreniach náhle ustal sľubný vývoj, ktorý 
začal v šesťdesiatych rokoch. Vzniklo iba málo nových manufaktúr 
a niekoľko starších pre zosilnený hospodársky útlak zaniklo. Iba 
v poslednom desaťročí badať určité oživenie, ktoré v prvom rade 
vyvolala vojnová konjunktúra.

* # *

Prvé manufaktúry, vyrábajúce súkno a textil z vlny, začaly vzni
kať v šesťdesiatych rokoch. R. 1764 založili súkenku traja trnav
skí mešťania3 a o tri roky neskôr vznikla v Haliči (Novohrad) naj
väčšia súkenka Slovenska a Uhorska vôbec. Do r. 1800 bola ma
jetkom tamojšieho zemepána grófa Antona Forgácha. Vyrábala 
súkno i iný tovar z vlny.4 5 6 Zo začiatku netvorila súvislý priestor, 
jej budovy boly rozmiestené po celej dedine. To zaiste dalo i pod
klad k tomu, že súčasníci hovorili o dvoch manufaktúrach, o manu
faktúre na súkno (Tuchfabrik) a vlnený tovar (Zeugfabrik).

Už v rokoch 1771—1774, ako vidieť zo zprávy pre súpis výroby a 
výrobkov, vyrábaly sa tu kvalitné textílie. Zpráva uvádza vyše 20 
druhov rôznych výrobkov. 5 V podniku (podľa údaja z rokov 1784— 
1785) pracovalo 39 zamestnancov-remeselníkov a okrem toho celé 
stovky pradiarov, zamestnávaných nákladníckym systémom. Roč
ná výroba mala hodnotu okolo 15.000 zl.6

Podnik mal dobré perspektívy vývoja, predsa však pre nedosta
tok kapitálu k podstatnému zväčšeniu prišlo iba r. 1792. (Dve žia
dosti o štátnu pôžičku, podané grófom Forgáchom v osemdesiatych 
rokoch, boly zamietnuté)7. Po tomto zväčšení bolo podľa Schwart- 
nera v manufaktúre 187 zamestnancov, okrem 1.500 domáckych 
pradiarov, pracujúcich v 29 susedných obciach. Ročne tu spraco-

3 Eckhart Ferenc, A bécsi udvar gazdasági politiká ja Magyarországon 
Mária Terézia korában, Budapest 1922, 100.

4 Išlo tu o výrobky z vlny, ktorá mala dlhé vlákna. Získavala sa špeciálnym 
česaním. Priadza z týchto vlnených vláken sa používala na kvalitnejší tovar, 
nemecky nazývaný Zeuge, česky cajchy.

5 Karlovszky Endre, Magyar gyár és kézmúipar 1771—4-ben. Magyar 
gazdaságtôrténelmi szemle 1896, 8—10.

6 M é r e i Gyula, Magyarország gyáripara az 1784—85 évi gyárstatisztika 
tiikrében, Magyar ipar 1943, č. 12, 107. R. 1784 sa vyrobilo tovaru za 13.475 zl., 
o rok neskôr za 18.000 zl.

7 Najprv žiadal 20.000 zl., neskôr 50.000 zl. s odôvodnením, že podnik nedávno 
zhorel a utrpel škodu 40.000 zl.
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váli 28—36 metrických centov vlny.8 R. 1792 zadovážili i dva spria
dacie stroje a niekoľko kvalitných tkáčov a pradiarov zo Spiša.

Od r. 1800 prešla manufaktúra do správy účastinnej spoločnosti, 
ktorej akcionármi okrem dvoch výnimiek (obchodník Liedeman a 
bankár Malvieux) boli napospol šľachtici a ich manželky (napr. 
Illésházy, Erdôdy, Eszterházy a i.). Bývalý majiteľ A. Forgách 
dostal 50% akcií.9

V Bratislave najstaršia manufaktúra bola založená r. 1766. Jej 
majiteľ bol známy Bratislavčan, staviteľ a vynálezca Wolfgang 
Kempelen. Pôvodne to bola iba tlačiareň plátna, kartúnu a iných 
textílií, neskôr vyrábala i súkno.10 Podľa všetkého skoro zanikla.

Ďalšia bratislavská súkenka vznikla na konci sedemdesiatych 
rokov. Bola to jedna z najväčších slovenských i uhorských manu
faktúr vôbec. V rokoch 1784—1785 zamestnávala 16 súkenníckych 
tovarišov, 5 strihačov súkna a 130—160 pradiarov.11 Majiteľom ma
nufaktúry bol obchodník Peter Ernest Strasser. Podnik zanikol v dru
hom desaťročí XIX. stor.

Menšie manufaktúry na súkno v šesťdesiatych-osemdesiatych 
rokoch XVIII. stor. boly i v Senici, Senci, Sobotišti, Topoľčiankoch, 
Radvani a v Bratislave (kramár Hunold). V Senci pracovali v ma
nufaktúre chovanci polepšovne.12 Po zaniknutí tejto trestaneckej 
manufaktúry založili tu ďalšiu súkenku dvaja bratislavskí obchod
níci, Szakmáry a ab Haag. Existovala však iba asi tri roky.

Dve väčšie súkennícke manufaktúry boly založené v deväťdesia
tych rokoch XVIII. stor. Staršia vznikla r. 1794 v Častej. Bola ma
jetkom grófa Rudolfa Pálffyho a jeho švagra, olomouckého biskupa 
grófa A. Kolovrata z Moravy. Ročne vyrobila okolo 400 17—20 
rífových postavov súkna. Okrem vedúcich a majstrov zamestná
vala 8—10 tovarišov, 3 farbiarov, 1 strihača, 1 valchára a 15—20

8 Schwartner Martin, Statistik des Kônigreichs Ungarn, 1. vydanie, 
Pešť 1798, 245. Tieto údaje nemožno pokladať za spoľahlivé. Sám autor hovorí 
o 11 rokov neskôr o 11 stavoch na súkno a 6 na ostatné výrobky (2. vydanie, 
diel I, 379.) Iný súčasník Demian spomína 25 stavov na kvalitnejší tovar a 
10 stavov na súkno. (Demian I. A., Statistische Darsteľlung des Kônigreichs 
XJngern und dazu gehôrigen Länder, Wien 1806, diel I, 247.

9 Sztudinka Ferenc, A gácsi posztógyár tôrténete, Magyar ipartôrténet, 
Budapešť 1906, 24—27.

10 Materiál z Archívu mesta Bratislavy, prípisy Miestodržiteľskej rady mestu.
íl Mérei, c. d., 107.
12 Korabinský Matej, Geographisch-historisches und Produkten Lexicon 

von Ungarn, Bratislava 1786, heslo Wartberg.
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nádenníkov, ktorí robili neodborné práce. Veľký počet pradiarov 
a česáčov (okolo 120) zamestnávala v svojich pradiarňach v Bra
tislave, Trnave, Doľanoch (Omptitáli), Malých Čaníkovciach (Šen- 
kviciach) a Budmericiach (Pudmericiach). 14.000 zlatých na zalo
ženie manufaktúry poskytol gróf Kolovrat.13

Košická súkenka vznikla r. 1798. Bola majetkom mesta, ktoré ju 
dávalo do prenájmu. Jej prvým nájomcom bol obchodník Koppi. 
Priadzu pre túto manufaktúru vyrábali v košickom dome práce, 
kde bola násilím sústredená mestská chudoba, predovšetkým že
ny.1*

• # •

V oblasti výroby plátna bolo na Slovensku v XVIII. i nasledu
júcom storočí pomerne málo sústredených manufaktúr, t. j. ta
kých, ktoré malý svoju budovu. Najväčšia z nich, v Tepličke nad 
Váhom patrila grófovi Jozefovi Windischgrätzovi. Vznikla v šesťde
siatych rokoch. Vyrábala biele, farebné a tlačené plátno, kanafas, 
trilich, bielizeň, obrusy a podobný tovar z ľanu a konopia a okrem 
toho v malej miere i hodvábne a polohodvábne, vlnené a polovlne- 
né výrobky. V polovici sedemnástych rokov zhorela a nepodarilo 
sa ju viac obnoviť.15

Väčší úspech v tomto smere dosiahol levočský tkáč Andrej Číž, 
ktorý svoju manufaktúru vybudoval z cechovej dielne. Podarilo sa 
mu to najmä vďaka vynikajúcim schopnostiam, podnikavosti a v ne
malej miere i podpore Jozefa II., ktorú mu poskytol po prvých 
úspechoch. Pred r. 1780 patril Číž do levočského tkáčskeho cechu. 
Unikátom jeho dielne bolo, že sa v nej vyrábaly damaškové obru
sy. R. 1781 z neho vystúpil, aby mu cechové predpisy nemohly 
hatiť vo výrobe tohto tovaru. Keďže zdokonaľoval techniku výroby 
a vyrábal tovar, ktorý sa predtým do Rakúska dovážal, dostal od 
Jozefa II. rôzne privilégiá, napr. že môže zamestnávať toľko tova
rišov, ba i majstrov, koľko sa mu bude páčiť, bez ohľadu na po
stoj tkáčskeho cechu. Ďalej mal právo farbiť vo vlastnej réžii tie

13 K tejto manufaktúre sa zachoval archívny materiál, ktorý je teraz v sprá
ve Pôdohospodárskeho archívu na Červenom Kameni (fond PK). Pripravili sme 
o nej špeciálnu štúdiu.

14 M é r e i Gyula, Magyar iparfejlôdés 1790—1848, Budapest 1951, 51. Tiež 
D e m i a n, c. d., 245—7.

15 K a r 1 o v s z k y E., c. d., 14—15.
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výrobky, ktoré sa doteraz dovážaly z cudziny.10 r. 1782 dostal od 
cisára za osobnej návštevy vo Viedni 2000 zl. a privilégium privatum 
na desať rokov za to, že sa mu podarilo vynájsť spôsob vtkávania 
erbov a rôznych figúr do plátna.17

Bol to jeden z málo podnikov na Slovensku, ktorému sa dostaol toľ
ko cisárovej podpory a priazne, a ktorý v malej miere dostal niečo 
z toho, čo bolo v dedičných krajinách celkom bežné.

Po smrti cisára, keď vypršaly niektoré privilégiá, levočskí tkáči 
prinútili Číža, aby znovu vstúpil do cechu a aby nezamestnával viac 
tovarišov, ako to dovoľovaly cechové predpisy. Zamestnanci jeho 
manufaktúry však neboli ochotní podriadiť sa tejto svojvôli cechu 
a rozhodli sa radšej vyvandrovať. Číž sa však obrátil na Miesto
držiteľskú radu s prosbou, aby zakročila proti cechu a potvrdila 
privilégiá, ktoré dostal od Jozefa II. Jeho žiadosť bola priaznivo 
vybavená a r. 1792 znova pokračoval v práci.18

O dva roky na to oznámil v časopise Pressburger Zeitung, že sa 
mu jeho umenie podarilo pozdvihnúť na takú úroveň, že vie vyrábať 
najjemnejšie druhy stolových a kávových obrusov, jemné ľanové 
výrobky ako piket a wallis, a to tak, že ak zahraničné výrobky ne
prevyšujú, celkom iste sa im vyrovnajú. Ďalej oznámil, že poslal 
svojich dvoch spolumajstrov do cudziny, aby sa tam zdokonalili 
vo svojom remesle a pozdvihli úroveň manufaktúry.19 R. 1791 pra
covali v jeho podniku traja majstri, štyria tovariši a traja učni.20

Omnoho širšie prenikly kapitalistické vzťahy do domáckej pláten
níckej výroby. Tu sa vytvořily tzv. rozptýlené manufaktúry, t. j. 
také, ktoré nemalý budovy a ich robotníci pracovali doma, vlastný
mi nástrojmi. Podmaňovanie domáckej plátenníckej výroby kapitá
lom sa konalo dvoma smermi. Na jednej strane prenikol do do
máckej výroby už existujúci obchodný kapitál a na druhej strane 
sa zpomedzi samotných výrobcov vytvorila vrstva ľudí, ktorí vy
kořisťovali ostatných výrobcov. Podstata vytvárania manufaktúr 
prvej skupiny tkvela v tom, že obchodník postupom času rôznymi 
formami ekonomického násilia (napr. peňažnými zálohami, ako to 
bolo napr. konkrétne na Spiši, alebo dodávkou surovín) premenil

16 M é r e i, c. d., 83.
n Pressburger Zeitung (ďalej PZ) 1782, č. 68 (24. УШ).
18 M é r e i, c. d., 83.
19 PZ 1794, č. 96 (2. XII).
20 M é r e i, Tamže.
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nezávislého domáceho výrobcu na námezdného závislého robotníka 
bez toho, žeby vytvoril manufaktúru v užšom smysle slova.

Na Slovensku predovšetkým arménski obchodníci vykupovali ob
rovské množstvo domáckej výroby plátna, ktorého sa podľa odhadu 
súčasníkov vyrobilo 16 miliónov rífov ročne, z toho 6 miliónov iba 
na samotnom Spiši.21 Títo obchodníci so svojimi sprievodmi a po
vozmi navštevovali chudobné slovenské kraje a, využívajúc biedu 
slovenského ľudu, s obrovským ziskom skupovali domácky vyro
bené plátno.

Schwartner vo svojej práci ukázal, za akých podmienok a vý
robných vzťahov prebiehal tento rozsiahly obchod. Pri popise plá
tenníckej výroby na Spiši a jej stavu hovorí: „Škoda, že tento usi
lovný, no na pasívny obchod zvyklý ľud dostáva iba polovicu toho, 
čo by si zaslúžil. Ako sťahovaví vtáci navštevujú podnikaví Gréci, 
Cincari a Srbi okolo Turíc dediny a mestá Spišskej stolice, netrpez
livo číhajú na tovar, mnohokrát ešte nie hotový, zhotovenie ktoré
ho si často zjednali už vopred tak, že dali peniaze (zálohu), počí
tajúc s biedou týchto ľudí. Toto plátno kúpené veľmi lacno a tak
mer bez konkurencie, pretože súperenie kežmarských farbiarov je 
veľmi slabé, vlečú potom so sebou do vnútrozemia.“22

Myslíme, že na základe tohto svedectva možno konštatovať, že 
spišskej plátenníckej výroby v XVIII. stor. sa vo veľkej miere 
zmocnil obchodný kapitál a vytvoril si tu širokú sieť rozptýlených 
manufaktúr, práve tak, ako v Sliezsku a vo väčšine plátenníckych 
oblastí Európy, napr. v írsku, vo Flandrách, Brabantsku a inde.23

Druhou cestou, ktorou vnikal obchodný kapitál do domáckej plá
tenníckej výroby a podmaňoval si ju, bola skutočnosť, že výlučne 
predajom sa začali zaoberať ľudia zpomedzi domáckych výrobcov. 
Proces vzniku tohto druhu obchodníkov a spôsoby ich vykorisťova
nia krásne opísal Lenin vo Vývoji kapitalizmu v Rusku na čip
kárskej domáckej výrobe.24 Slovenskí buržoázni historici a národo
pisci v týchto ľuďoch (šafraníkoch, čipkároch, slovénkách, plátenní
koch, olejkároch ap.) nevideli to, čo skutočne boli, t. j. vykorisťo
vateľov, ktorí svojským spôsobom vyciciavali slovenský pracujúci

21 Schwartner, Pest 1809, 2. vydanie, diel L, 362.
22 Tamže, 363. ш
23 S. B. K a n v práci Dvě povstání slezských tkalců, Praha 1952 na str. 37— 

94 popísal vznik rozptýlenej manufaktury v Sliezsku. Slovenské pomery sa 
v mnohom podobajú sliezskym.

24 V. I. Lenin, Spisy III, Praha 1952, 354—355.
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ľud. Tu, pravda, netreba zabudnúť, že najmä neskoršie mohli mať 
títo i pomocníkov-predavačov, ktorí boli tiež vykorisťovaní.

Oddelenie obchodu od domáckej výroby a tým i vytvorenie roz
ptýlených manufaktúr sa iste stalo už skôr ako v druhej polovici 
XVIII. stor.; vtedy však už existovalo, doložené súčasníkmi ako 
fakt, svedčiaci, že domácka výroba bola vo veľkej miere v rukách 
obchodného kapitálu. V tejto oblasti výroby vznikla neskoršie 
silná buržoázia slovenského pôvodu. To nás zaväzuje k intenzívne
mu štúdiu domáckej výroby a prenikaniu kapitálu do nej.

Surové plátno sa muselo ešte ďalej spracovať. Okrem cechových 
farbiarov ho farbily i farbiarne — manufaktúry, ktoré, ako sa 
zdá, boly ak nie priamo v rukách, tak aspoň hospodársky závislé 
od obchodného kapitálu. Veľký farbiarsky závod bol v Rožňave. 
Podľa Schwartnera bolo v ňom 21 bielidiel.25 Bratislavská manu
faktúra na farbenie a tlačenie plátna (majiteľ H. Kundig) podľa 
zprávy pre súpis v rokoch 1784—1785 farbila a tlačila plátno pre 
miestnych obchodníkov, ktorí za zafarbenie jedného kruhu platili 
7 zl. Jej majiteľ sa sťažoval, že zisk z celého podnikania ide úplne 
do rúk obchodníkov. Zamestnával 5 robotníkov.26

# * Ф

Výroba bavlnených textilií nedosiahla na Slovensku v XVIII. 
stor. možný rozkvet, i keď bavlnené výrobky malý oproti iným tú 
výhodu, že boly lacnejšie. Bolo to preto, že v tejto oblasti mala 
rakúska hospodárska politika neobyčajné možnosti ničiť colnými opa
treniami uhorský priemysel, pretože bavlna sa musela dovážať cez 
rakúske krajiny. V dôsledku toho ostala šaštínska kartúnka, ktorá 
patrila od polovice storočia viedenskému bankárovi Puthonovi, je
diným väčším bavlnářským podnikom na Slovensku. Ostatné ma
nufaktúry alebo skoro zanikly, alebo nedosiahly väčšie rozmery.

Táto kartúnka, nazvaná podľa svojho hlavného produktu kartó
nu, vznikla r. 1736. Jej zakladateľom bol manžel Márie Terézie, 
cisár František I. Lotrinský.2?

25 S c h w a r t n e r, c. d., 2. vydanie diel L, 368.
26 M é r e i, Magyarország gyáripara, MI 1944, č. 1, 4.
27 Bericht uber die erste allgemeine osterreichische Gewerbsprodukten Ausstel- 

lung im Jahre 1835, Wien. Bez udania roku, 112.
Niektoré práce kladú jej vznik až do päťdesiatych rokov, čo je vylúčené, pre

tože už napr. r. 1741 na zasadaní komisie, ktorá mala vyriešiť otázku, prečo
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Bola to najväčšia manufaktúra na Slovensku, ba v Uhorsku vô
bec. Dvadsať rokov po založení sa stala majetkom viedenskej ban
kárskej rodiny Puthonovcov, vlastníkov zmenárne Johan Georg 
Schuller et comp. Vo vlastníctve tejto rodiny ostala až do svojho zá
niku v polovici XIX. stor. Najväčší rozkvet dosiahla v päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokoch XVIII. stor. (kedy vyrábala iba kartúnu 
20.000 kruhov ročne) a potom znova na konci storočia.28

V rokoch 1771—1774 vyrábala manufaktúra za šesť letných me
siacov 12.000 kruhov (16 a 20 rífových) kartúnu a „zitzu“ (tiež 
výrobok z bavlny).29 V nasledujúcich rokoch však výroba v dô
sledku zostrenej utlačovateľskej politiky so strany Rakúska upadla 
a znova sa povzniesla iba v poslednom desaťročí XVIII. stor. V ro
koch 1785—1786 manufaktúra zamestnávala okolo 6.000 zamest
nancov. Z týchto bolo 5.000 pradiarok pracujúcich doma, 150 tká
čov, 40 tlačiarov, 120 farbiarov a 150 nádenníkov. Okrem toho 
pracovalo pre manufaktúru 450 pradiarok v Hodoníne.30 Táto práca 
bola organizovaná rozsiahlym nákladníckym systémom, ktorým sa 
získavala najmä priadza, ktorej manufaktúra potrebovala veľké 
množstvo. Sieť faktorií manufaktúry bola rozprestrená po celom 
západnom Slovensku, v oblasti banských miest i na ostatnom území 
Uhorska a Slovenska. V týchto faktóriách zmocnenec manufaktú
ry, faktor, vydával suroviny a prijímal priadzu, prípadne utkaný 
kartún, ktorý dostal v Šaštíne ďalšie spracovanie. Iba jedna z týchto 
faktorií, v Lysej pod Makytou zamestnávala 3200 ľudí — poddaných 
sedliakov z okolitých dvadsiatich dedín, ktorí spracovali ročne viac 
ako 150 centov bavlny (asi 8400 kg).31 Podľa Schwartnera zamést-

Uhorsko nenakupuje svoje tovary vo Viedni ale v Lipsku, sa konštatovalo, že 
šatínska a schwechatská kartúnka nestačia kryť spotrebu uhorského trhu. R. 
1736 ako dátum vzniku uvádza i Zdenek Tobolka v práci Textiláci, první 
průkopníci dělnického hnutí v Čechách, Praha 1950, 23. Do päťdesiatych rokov 
dávajú vznik Schedium de praesenti statu manufacturarum et fabricarum, Veľ
ký Varadín 1793 a Schwartner. Tento údaj prevzal i M é r e i v Magyar ípar- 
fejlôdés.

28 Beer, c. d., 15—16. Pred r. 1763 existovaly v celom Rakúsku iba dve kar- 
túnky, a to v Schwechatoch (založená r. 1726) a v Šaštíne (založená o desať 
rokov neskôr). Prvým januárom bol monopol týchto dvoch kartúniek zrušený, 
pretože sa ukázalo, že privilégiá oboch už skôr brzdia, ako podporujú výrobu.

29 K a r 1 o v s z k y, c. d., 22.
30 M é r e i, Magyarország gyáripara, MI 1944, č. 1, 4. Podľa vlastných údajov 

pre súpis. Skutočné číslo bolo pravdepedobne väčšie.
si D e mi an, c. d., 236 (1. diel).
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návala manufaktúra na konci storočia 10.000 ľudí, predovšetkým 
pradiarov.32 O pravdivosti tohto údaju nemožno pochybovať, keďže 
aj z iných prameňov vysvitá, že číslo zamestnancov manufaktúry sa 
pohybovalo okolo 10.000. Na začiatku XIX. stor. mala dokonca 14.000 
zamestnancov.33

Druhá najväčšia kartúnka XVIII. stor. vznikla r. 1766 na majet
ku grófa Eszterházyho v Čeklísi (teraz Bernolákovo). Jej majite
ľom bola účastinná spoločnosť, ktorej hlavnými akcionármi boli 
bratislavskí obchodníci Wachtler, Himberger, Natali, Falquet a i. 
Svojím rozsahom a výrobnou kapacitou sa približovala k šaštínskej 
a patrila medzi najväčšie manufaktúry na Slovensku vôbec. V ro
koch 1771—1774 spracovala ročne 12.000 funtov priadze (asi 6.720 
kg), z čoho vyrobila 8.000 kruhov tkanín (kartún a „zitz“). Okrem 
toho také isté množstvo (8.000 kruhov) vyrobili cechoví tkáči, pra
cujúci pre manufaktúru, v svojich dielňach v Bratislave, Pezinku 
a Sv. Jure.34 Tretinu svojej výroby predávala manufaktúra na 
trhoch mimo Uhorska vo Viedni, Št. Hradci, Prahe a Brne.35 Suro
viny a farbivo musela manufaktúra dovážať z Viedne, prirodzene, 
po zaplatení vysokých ciel. Tak isto musela platiť veľmi vysoké clo 
i za vývoz hotových tovarov do rakúskych krajín. To manufaktúru 
nakoniec hospodársky vyčerpalo a r. 1772, keď mala 175.659 zl. 
dlhu, bola predaná na dražbe.36

Svojho druhu jedinečným podnikom bola manufaktúra na vý
robu a farbenie bavlnenej priadze a nitiek, v menšej miere i na 
výrobu bavlnených textílií v Devíne. Vznikla okolo r. 1786. Podľa 
zprávy časopisu Pressburger Zeitung jej základateľom mal byť ne
jaký rodený Uhor, dobre poznajú spôsob výroby, najmä farbenie.37 
Zanikla o päť rokov, r. 1792. Na dražbe boly najprv predané suro-

82 Schwartner, 1. vydanie, 365.
S3 m é r e i, Magyar iparfejlodés, 19. Demian odhadoval číslo zamestnancov 

na 20.000, to je však už málo pravdepodobne (c. d., 1. diel, 236).
34 Išlo iba o tkanie, posledné úkony sa vykonávaly v Čeklísi.
85 K a r 1 o v s z k y, c. d., 23. Manufaktúra mala veľmi dobre vybavenú far- 

biareň, v ktorej pracovalo okolo 100 dievčat a 12 farbiarov.
Valec na tlačenie vzoriek, ktorý tu pracoval, sám stal 20.000 zl.
86 Kúpil ju jeden z hlavných akcionárov, bratislavský obchodník Wachtler. 

Pred dražbou a bankrotom akcionári rozobrali jej zariadenie, takže potom už 
vyrábala len v malom. Podarilo sa nám zistiť, že v 80-rokoch ju Wachtler znova 
obnovil.

32 PZ 1787, č. 10 (3. П).
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viny, neskôr výrobky a zariadenie manufaktúry, ktorá bola tech
nicky dobre vybavená, keďže mala 24 spriadacích strojov.38

R. 1799 vznikla ďalšia bavlnářská manufaktúra v Bratislave, 
ktorej majiteľom bol Ján Fischer. Väčšie rozmery dosiahla iba 
v XIX. stor.39

* * *=

Metódy hospodárskej politiky Habsburgovcov voči Uhorsku ne
ukáže vari nič lepšie ako politika v oblasti výroby a spracovania 
hodvábu v Uhorsku. Viedeň na jednej strane podporovala pesto
vanie morušových stromov a priadky morušovej, no na druhej stra
ne chcela všetok surový hodváb vypestovaný v Uhorsku zaistiť 
pre potrebu rakúskych manufakturistov a uhorským prenechať čo 
najmenej, aby tak Uhorsko ostalo odkázané na dovoz hodvábnych 
výrobkov z Rakúska.

Na Slovensku začalo pestovanie hodvábu v sedemdesiatych ro
koch XVIII. stor., v južných oblastiach Uhorska už na začiatku 
toho istého storočia. Podnet k pestovaniu tejto kultúry dalo na
riadenie Márie Terézie z r. 1771, aby na všetkých komorných 
statkoch a vo všetkých slobodných kráľovských mestách začali 
pestovať morušové stromy. Zlé klimatické podmienky však nedo
volily, aby sa hodvábnictvo na Slovensku rozšírilo do väčších roz
merov. Podstatná väčšina slovenských slobodných kráľovských 
miest a komorných statkov po nevydarených pokusoch musela byť 
od tejto povinnosti oslobodená. Aké-také úspechy dosiahly iba 
komorné statky v Solivare a Pekľanoch, zo slobodných kráľovských 
miest Sv. Jur, Pezinok, Prešov a predovšetkým Košice, kde v se
demdesiatych rokoch storočia bolo zasadených 10.000 morušových 
stromov na pozemkoch mesta a 623 stromov na pozemkoch sú
kromníkov.40

Aj Jozef II. intenzívne podporoval hodvábnictvo, ktoré sa v jeho 
časoch rozšírilo i na statky zemepánov. Za jeho vlády veľmi pekné 
úspechy dosiahli v Novohrade, kde r. 1782 bolo 600041 a päť rokov 
neskôr 7000 morušových stromov.

3» PZ 1792, č. 11 (8. II).
39 M é r e i, Magyar iparfejlôdés, 101—102.
40 111 é s y János, A selyemtenyésztés állapota 1771-ben. Magyar gazdaság- 

tbrténelmi szemle 1897, 321—350.
41 PZ 1782, č. 74 (14. IX). Hlavný dozor nad hodvábnictvom v tejto stolici 

mal Daniel B o d i t z k y. R. 1787 dal v Lučenci vybudovať stroj na namotáva-
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Monopol na výkup surového hodvábu mala komora, ktorá celú 
výrobu nad 50 viedenských centov (2800 kg), určenú pre potreby 
uhorských manufaktúr, predávala do Rakúska. Uhorským podnika
teľom neostávalo nič iné, ako za vysoké ceny kupovať surový 
hodváb vyrobený doma od rakúskych obchodníkov, ktorí od r. 1787 
mohli hodváb z Uhorska vyvážať bez akéhokoľvek cla,42 alebo do
rábať surový hodváb vo vlastnej réžii, čo si, pravda, mohli dovoliť 
iba väčší podnikatelia. Spomenuté množstvo 50 viedenských centov 
nijako nestačilo, samotná najväčšia hodvábnická manufaktúra bra
tov Valerovcov v Pešti potrebovala viac surového hodvábu.

Pre opísanú politiku viedenskej vlády hodvábnický priemysel 
XVIII. stor. predstavovalo na Slovensku iba niekoľko manufaktúr, 
väčšinou malých. Podľa Illésyho bola prvá hodvábnická manufak
túra na dnešnom území Slovenska založená r. 1771 v Tomášikove 
(Tallóši)43

Celá ostatná hodvábnická výroba bola sústredená v Bratislave. 
V osemdesiatych rokoch tu pracovaly štyri manufaktúry, vyrába
júce hodvábne textilné predmety. Najväčšia patrila Bernardovi 
Limmerovi, ktorý v rokoch 1784—1785 zamestnával 22 robotní
kov. V podniku pracoval spolu s manželkou i sám majiteľ.44

Ďalšie menšie manufaktúry vlastnili: obchodník Jozef Wachtler, 
bývalý akcionár čeklískej kartúnky45 a Matej Pommer.46 V Pod
hradí mali židovskí podnikatelia Hirschl Wolf Mandl a Mojžiš 
Emanuel Leipnik manufaktúru na výrobu flóru, ktorú sa bezús
pešne pokúšali preniesť na pôdu mesta.47

V deväťdesiatych rokoch vznikly ďalšie tri manufaktúry, po
merne väčšie ako predchádzajúce. Podnik Jakuba Schauba, v kto
rom r. 1795 a v nasledujúcich pracovalo 8—9 tovarišov a 30—45 ro-
me noavabu, ktorý obsluhovaly dievčatá vyučené na trovy štátnej pokladnice. 
PZ 1787, č. 29 (4. IV).

42 PZ 1787, č. 49 (20. VI).
43 111 é s y János, c. d., 321. V tejto obci bol štátny sirotinec, ktorého cho

vanci okrem iného už predtým vyrábali priadzu pre manufaktúry. Je však 
málo pravdepodobné, že sa tu vyrábaly hotové hodvábne výrobky, pretože, ako 
sme ukázali, tieto sa malý vyrábať z uhorského hodvábu v Rakúsku. Zdá sa, že 
sa tu vyrábala iba priadza. Zrejme sa tu využívala i detská práca.

44 M é r e i, Magyarország gyáripara, MI 1943, č. 12, 108. To veľmi dobre 
poukazuje na malosť výroby.

45 Eugen F o r b á t, Die Geschichte des Pressburger Handels und Handels- 
standes in XVIII. Jahrhundert, Bratislava 1930, 278.

46 M é r e i, tamže.
47 F o r b á t, c. d., 289.
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botníkov, patril medzi najväčšie v Bratislave. Špecializoval sa na 
výrobou hodvábnych stužiek.48 Menší podnik vlastnil i Leopold Styll 
a Leopold Kammerer.49

S výrobou hodvábnych a polohodvábnych výrobkov sa stretá
vame i v niektorých ostatných textilných manufaktúrach, napr. 
v Haliči, Šaštíne, Čeklísi, Tepličke nad Váhom a inde.

* * *

K textilným manufaktúram treba započítať i manufaktúru na 
výrobu klobúkov v Košiciach. Bola jedinou svojho druhu na Slo
vensku. Vznikla z cechovej dielne majstra Fridricha Gebrechta, 
veľmi schopného človeka, ktorý sa svojmu remeslu učil na vandrov
kách takmer v celej Europe. K pomalej premene jeho cechovej 
dielne na manufaktúru dopomohol najmä stály odbyt vo forme vo
jenských dodávok. Lepšími výrobnými metódami a organizáciou 
práce dostával sa stále nad ostatných spolumajstrov a stal sa ich 
veľkým hospodárskym nepriateľom. Práve preto sa košický klo- 
bučnícky cech pokúšal zničiť ho všetkými možnými prostriedkami. 
Gebrecht sa však bránil a obrátil sa na Miestodržiteľskú radu, aby 
mu udelila privilégium zamestnávať ľubovoľný počet zamestnancov, 
ktorí by po vyučení mali právo stať sa členmi cechov. Ďalej žiadal 
o oslobodenie od daní a ciel na 10 rokov a pôžičku 4000 zl. na šesť 
rokov.50 Nevyhoveli mu. Časté spory cechu a Gebrechta chcelo na
koniec rozriešiť mesto samo, a preto navrhlo Miestodržiteľskej rade, 
aby zakázala vzájomné odvádzanie pracovných síl, ktoré robily obi
dve stránky, ďalej aby sa Gebrechtovi dovolilo najímať taký počet 
robotníkov, aký si sám obstará. Do mesta prichádzajúcich tovari
šov mu však mali prideľovať len tak ako ostatným majstrom.51 
Zdá sa, že Gebrecht z cechu nevystúpil.

Spor Gebrechta i Číža, ktorí sa stávali z cechových majstrov 
kapitalistickými podnikateľmi, s cechom ukazuje, akou prekážkou 
hospodárskeho rozvoja boly cechy na konci XVIH. stor.

* * •

48 M é r e i, Magyar iparfejlôdés, 100.
49 Archív mesta Bratislavy, Mestský protokol 1790, VIII, 21. a PZ 1795, č. 61 

(31. VII).
60 M é r e i, c. d., 84—85. 
či Tamže, 84.
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Najstaršia manufaktúra na keramické výrobky (fajansa, majo
lika) vznikla r. 1746 v Holiči na cisárskom majetku.52 Jej zaklada
teľom bol cisár František H. Lotrinský, ktorý o desať rokov skôr 
založil v Šaštíne veľkú kartúnku. Táto manufaktúra vyrábala oby
čajné i prepychové nádoby, kvalitné kávové, čajové a čokoládové 
súpravy pre potreby zámožnejších vrstiev.53

Podľa Horvátha vyrábala viac ako 100 druhov rôznych výrob
kov. Cisárskemu dvoru prinášala ročne zisk 50.000 zl.

Za Jozefa II., ktorý sa o ňu osobne zaujímal, bola rozšírená a pre
stavená a preorientovala sa na výrobu kameninového tovaru, pre
tože majolika a fajansa ustúpily porcelánu a vyšly z módy. Hlavná 
budova bola zvýšená o jedno poschodie. Manufaktúra zmenila i svoj 
pôvodný názov (K. k. Majolikfabrik) na K. k. Steingutfabrik. Ob
jekty manufaktúry sa skladaly z pecí na pálenie a emailovanie, čis
tiarne hliny, dielne, kde sa formovaly výrobky, z laboratória die- 
lovedúceho, glazúrovne, dielne, kde sa formovala hlina do tehiel 
(Ziegelschlagerei), skladu nevypálených výrobkov a tovaru. Na 
prvom poschodí bola maliareň a byty personálu.54 Na konci XVIII. 
stor. bolo v manufaktúre zamestnaných 90 robotníkov a 6 úradní
kov.55 V prvom desaťročí XIX. stor., v čase úpadku podniku bolo 
v ňom zamestnaných 76 zamestnancov — riaditeľ, správca, riaditeľ 
maliame, modelársky majster, dvaja dielovedúci, 9 maliarov, 15 
tokárov a formovačov nádob, traja učni a 43 ďalších odborných za
mestnancov (glazúmikov, vypaľovačov nádob, čističov, formovačov 
tehiel-Ziegelschlager) a nádenníkov.56 Hlinu si manufaktúra za
obstarávala až z okolia Sitna, ba i z Čiech a Moravy. Vo Viedni 
mala veľkú predajňu a sklad. Za napoleonských vojen výrobu za
stavila, potom však znovu obnovila. Podľa archívneho materiálu

52 K o r a b i n s k y, c. d. K heslu Holitsch, erstes register. Podľa G ii t h e r o- 
vej-Mayerovej bola táto manufaktúra založená už r. 1743.

63 Stolové servisy, deserty, déjeneurs, vázy, figúry, kvety, sošky svätých, 
ozdobené sošky, rôzne napodobeniny zelenín, ako hrozna, olivy, kapusty, ruže, 
zvierat a vtákov, ako kačíc, husí, bažantov, zajace, ap., čo slúžilo na okrasu 
stolov. Giintherová-Mayerová, Vývoj keramiky na Slovensku. Sbor
ník Umenie na Slovensku, Bratislava 1938, 60.

64 T u w o r a Jozef, K. k. Steingutfabrik in Holitsch. Topographisch-statisti- 
sches Archiv vydaný Čaplovičom, Viedeň 1821, 2. diel, 137.

55 Schwartner, 1. vydanie, 250.
56 T u w o r a, tamže.
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v Pôdohospodárskom archíve pracovala až do polovice XIX. stor.57 
Výrobu viedli zahraniční odborníci, najmä Lotrinčania.

Ďalšie menšie manufaktúry na majoliku, fajansu, hlinený riad 
a iné výrobky z hliny boly v Pondelku (Malohont), v Giraltovciach 
a v Haliči. R. 1800 vznikla manufaktúra na hlinený riad v Kremnici 
a o rok neskôr v Košiciach (najmä kameninové náradie).

* * *

Mária Terézia neraz vyhlásila, že je ochotná podporovať v Uhor
sku rozvoj garbiarskeho priemyslu vedľa priemyslu vyrábajúceho 
horšie druhy textílií. I napriek tomu však manufaktúrna výroba 
kože nedosiahla v Uhorsku ani na Slovensku vyššiu úroveň ako 
ostatné druhy priemyslu, i keď treba objektívne priznať, že gar
biarske remeslo v pomere k ostatným prekvitalo. Tak napr. v Rajci 
sa takmer celá obec zaoberala výrobou kože,58 v Gemeri bolo r. 
1801 takmer 200 garbiarov, z toho v samotnej Ratkovej 98 a v Jel
šave 80.59 Treba však súčasne konštatovať, že podpora garbiar
skeho priemyslu bola vypočítavosť, pretože koža vyrobená v Uhor
sku bola polotovarom, ktorý sa spracúval v rakúskych dedičných 
dŕžavách.

V celku poznáme na Slovensku v XVIII. stor. iba štyri garbiar
ske manufaktúry: v Skalici, Tepličke nad Váhom, Sobotišti a Rož
ňave. Dve z nich, v Sobotišti a Tepličke nad Váhom neboly samo
statné, ale iba súčasť tamojších textilných manufaktúr grófa Nyá- 
riho a Windischrätza. Druhá z nich bola väčšia, vyrábala i kožu
šiny. Kožu si obstarávala od židovských obchodníkov. Bola malým 
podnikom, zamestnávajúcim 5—6 tovarišov.60

Skalickú manufaktúru, ktorej majiteľ nie je presne známy, pre
najímal v sedemdesiatych rokoch žid Benjamin, bližšie neurčený. 
Rožňavská manufaktúra, ktorá dosiahla väčší rozsah iba v XIX. 
stor., vyrástla z cechovej dielne Jozefa Markova.

* * *

57 V materiáli bývalého holičského panstva, ktorý je teraz v správe Pôdohos
podárskeho archívu na Červenom Kameni, je i materiál tejto manufaktúry. Po
sledné knihy sú z r. 1848.

58 Mednyanszky v Čaplovičovom archíve II, 71.
59 Bartholomaeides, tamže 160.
60 K a r 1 o v s z k y, c. d., 36.
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Zásluhou merkantilistickej hospodárskej politiky Márie Terézie 
a Jozefa IL, obmedzujúcej dovoz najmä luxusných a „zbytočných“ 
predmetov, začaly ku koncu storočia vznikať i manufaktúry, ktoré 
nahradzovaly dovoz spomenutých predmetov. Okrem jednej vý
nimky všetky tieto manufaktúry boly v Bratislave, predovšetkým 
preto, že tu malý predpoklady najlepšieho odbytu a preto, že Bra
tislava bola najväčšie mesto Uhorska a dôležité hospodárske a poli
tické centrum s častými trhmi, kde sa schádzali obchodníci z celej 
krajiny.

Už v tridsiatych rokoch XVIII. stor. existovala v Bratislave ma
nufaktúra na zlatú a striebornú priadzu. Táto priadza sa vtkávala 
do prepychových látok. Majiteľ manufaktúry Jakub Kratzinger sa 
dostal do sporu s bratislavskými obchodníkmi, pretože svoje vý
robky predával i v malom, čo nebolo manufaktúram dovolené.61 
V neskoršom období pracovala v Bratislave manufaktúra na vý
robu drôtu z drahých kovov. Jej majiteľom bol Pavol Gartner.62

Jednou z najvýznamnejších bratislavských manufaktúr XVIII. 
stor. bola manufaktúra na ceruzky, zrkadlá a jemné druhy papiera 
a staniolu (Gold und Silber Papier). V rokoch 1784—1785 vyrábala 
ešte iba ceruzy, a to 550 sväzkov obyčajných' a 1300 kusov kva
litnejších. V podniku pod vedením norimberského majstra Juraja 
Régnera pracovali traja tovariši.63 Zrkadlá začala manufaktúra 
vyrábať r. 1786. Špecializovala sa na výrobu kvalitných tovarov, 
ktoré sa predtým dovážuly zo zahraničia.64 Odborníci pracujúci 
v tomto podniku boli takmer napospol z Nemecka. Majiteľom ma
nufaktúry bol obchodník Michal Hummel.

Zrkadlá vyrábala i manufaktúra obchodníka Jána Juraja Rudolfa 
a spol. Jej vedenie spočívalo tiež na odborníkovi z Norimbergu, 
okrem ktorého boli v manufaktúre zamestnaní dvaja zahraniční a 
jeden domáci tovariš (stolár). Ročne sa tu vyrobilo 3400 tuctov

ei F o r b á t, c. d., 152.
82 pz 1794, č. 13 (14. II). Už v rokoch 1771—1774 pracovali v Bratislave 

traja majstri vyrábajúci zlatý a strieborný drôt (Karlovszky, c. d., 45). Možno 
predpokladať, že pracovali v spomenutej manufaktúre alebo pre ňu. V cechu 
neboli organizovaní.

63 M é r e i, Magyarország gyáripara, MI 1944, č. 1, 4.
64 Výroba spomenutého zlatého a strieborného papieru, ktorý sa dnes na

zýva staniol, a iných kvalitných druhov papiera, najmä farebného, mala začať 
po dovezení špeciálnych strojov z Nemecka. PZ 1786, č. 35 (3. V).
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vreckových a 100 tuctov toaletných zrkadiel, spolu v hodnote 2230
Zl.65

Obchodník — kramár s tabakom Ján Distlberger vlastnil v Bra
tislave podnik na výrobu fajok. Zamestnával dvanásť robotníkov, 
z toho dvoch zahraničných. Fajky, ktorých ročne vyrobili 4000 
tuctov, boly z kmeňov stromov, vrchnáky z mosadze alebo medi. 
Za predpokladu kapitálovej pôžičky mohol Distlberger zamestnávať 
až 20 robotníkov.66

Medzi manufaktúry tohto druhu patril i podnik bratov Ludwa- 
novcov, ktorý vyrábal zo zvláštneho tvrdého papiera rôzne dózy a 
podobný tovar,67 ďalej manufaktúra na voňavky Bartolomeja Guil- 
larda a manufaktúra na vix, mydlo a iné čistiace prostriedky.66 

Jej majiteľom bol židovský obchodník Wimpf.69
Už v päťdesiatych rokoch bola v Bratislave manufaktúra na 

voskové fakle.70
Jediný mimobratislavský podnik tohto druhu bel v Haliči, kde 

okrem súkenky a iných podnikov bola i manufaktúra na ceruzky 
a výrobky zo zlata.71

65 M é r e i, tamže.
66 R. 1785 pre nedostatok medi, ktorej výroba na Slovensku predstavovala 

(podľa Schwartnera) 1Iq svetovej výroby, stálo na sklade 1.000 tuctov nedoho- 
tovených fajok. Nedostatok tohto artiklu trval už 14 mesiacov (M é r e i, Ma- 
gyarország gyáripara, MI 1944, č. 1, 5).

67 D e m i a n, c. d., 1. diel, 135. Špecialitou manufaktúry boly tzv. „camera 
obscura“, tmavé dózy, ktorých klenutý vrchnák bol pokrytý zrkadlami. Výrobky 
manufaktúry boly zdobené kresbami a maľbami.

es pz 1783, č. 26 (29. III) a v iných číslach.
69 Výroba karát tiež nebola organizovaná cechove, za manufaktúrnu ju však 

nemožno pokladať, pretože bola veľmi malých rozmerov. V Bratislave boly 
v rokoch 1771—1774 štyria výrobcovia karát (K a r 1 o v s z k y, c. d., 62). Okrem 
toho sa karty vyrábaly v Nitre a Novom Meste nad Váhom.

70 Karlovszky Endre, Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben. 
Magyar gazdaságťorténelmi szemle 1897, 206.

71 Karlovszky Endre, Magyar gyár és kézmu ipar 1771—4-ben. Ma
gyar gazdaságtorténelmi szemle 1896, 43.

Medzi podniky manufaktúrneho typu by hádam patřily i niektoré likérky a 
iné podniky zaoberajúce sa spracúvaním poľnohospodárskych produktov. Väčši
na z nich patrila zemepánom, najmä preto, že boli hlavnými dorábateľmi produk
tov, ktoré tieto spracúvaly (ovocie, obilie a možno i zemiaky). Najväčšia z tých
to likérok (v súčasnej literatúre označovaných ako Rosoliofabrik) bola vo Veľ
kom Záluží (predtým Ujlak). Patrila grófovi Mikulášovi Forgáchovi. Ďalšie 
podniky tohto druhu vlastnili: gróf Tôrôck (Veľký Kazimír — Zemplín), gróf 
Anton Forgách (Halič), gróf Andrássy (Betliar), gróf Károly (Slovenský Me- 
der). Posledné dve vznikly v prvých rokoch XIX. stor. Ďalšie podniky tohto dru
hu boly v Marcelovej pri Komárne (Wertmuller a spol.) a 2 až 4 v Bratislave
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n.

Hľadať v manufaktúrach XVIH. stor. nejaké jednoliate, rovnaké 
výrobné vzťahy alebo triedu, prípadne aspoň vrstvu pracujúcich, 
ktorí by mali rovnaký pomer k výrobným prostriedkom, bolo by ne- 
marxistické. Jednotnú triedu pracujúcich — proletariát, ktorý má 
rovnaký pomer ik výrobným prostriedkom, vytvorilo iba nasledujúce 
obdobie strojového kapitalizmu. V období, ktorým sa zaoberáme, 
táto robotnícka trieda sa začala iba formovať, a to z rôznych so
ciálnych vrstiev — z poddaných roľníkov, z mestskej a dedinskej 
chudoby, cechových tovarišov i nezávislých remeselníkov. V XVIH, 
stor. nachádzame v manufaktúrach, a to i v jednej a tej istej manu
faktúre, rôzné výrobné vzťahy — od neslobodných, k pôde pripúta
ných roľníkov až po slobodných robotníkov, predávajúcich svoju 
pracovnú silu za mzdu.

V. I. L e n i n vo svojej práci Vývoj kapitalizmu v Rusku napísal, 
že vo všetkých priemyslových odvetviach, ktoré skúmal, a ktoré sú 
organizované podľa vzoru manufaktúry, je ohromná masa robotní
kov nesamostatná, podriadená kapitálu, ktorá dostáva iba mzdu, 
nepatria jej ani suroviny ani hotový výrobok. Ohromnú väčšinu ro-

(jedna patrila viedenským podnikateľom Bargumovi a Fahovi). V Bratislave bol 
i podnik na jedlé i iné oleje (majiteľ Bartolomej Esch). Vnútorná štruktúra 
týchto podnikov nie je známa a práve preto sa nemožno vysloviť o ich charak
tere.

Ani o železiarskych podnikoch nemožno pre absolútnu nepreskúmanosť po
merov vysloviť definitívnu mienku. Vedľa malých hámrov a slovenských pecí 
objavily sa už v XVIII. stor. vysoké pece — maše. Hlavnou železiarskou oblasťou 
Slovenska bol Gemer a južná časť Spiša. Začiatkom XIX. stor., v čase veľkej 
vojnovej konjunktúry železných výrobkov, bolo v Gemeri 9 vysokých pecí, 81 
slovenských pecí a 100 hámrov (Bartholomaeides Ladislaus, Comitaus Gômôrien- 
sis notitia historico-geografico statitica, Levoča 1806—1808, 348—350). Pre 
nás je dôležité najmä to, že medzi majiteľmi železiarských podnikov bolo mnoho 
drobnej buržoázie slovenského pôvodu.

Na Spiši sa objavily už i väčšie podniky, ktoré zaměstnávaly desiatky ľudí. 
Priamo v Spišskej Novej Vsi boly tri hámry, z ktorých jeden zamestnával 100, 
druhý 80, tretí 50 rodín (M é r e i, Magyarország gyáripara, MI 1943, č. 12, 109). 
V Banskej Bystrici bola manufaktúra na drôt, v Košiciach závod na rôzne kva
litnejšie výrobky.

Veľký hospodársky význam malo i spracúvanie medi v komorných i súkrom
ných podnikoch. Podľa zpráv súčasníkov bolo tu zamestnaných asi 20.000 ná
mezdných robotníkov. To nás zaväzuje k veľmi intenzívnemu štúdiu tohto vý
robného odboru a výrobných vzťahov, ktoré tu panovaly.

O výrobnom charaktere sklární, ktorých bolo v XVIII. storočí asi 40, a papier
ní, ktorých bolo asi 50, budeme sa môcť vysloviť iba po podrobnejšom štúdiu.

653



botníkov v týchto živnostiach tvoria v podstate námezdní robotníci, 
hoci tento pomer v manufaktúre nikdy nedosahuje tú úplnosť a čis
totu, ktorá je vlastná továrni. V manufaktúre sa s priemyslovým ka
pitálom preplieta najrôznejším spôsobom obchodný kapitál a zá
vislosť pracovníka od kapitálu nadobúda množstvo foriem a odtie
ňov, začínajúc námezdnou prácou v cudzej dielni, cez domácku prá
cu pre „hospodára“ a končiac závislosťou pri nákupe surovín a od
byte výrobkov. Vedľa masy závislých robotníkov sa pri manufak
túre aj naďalej udržuje viac-menej zdanlivo samostatných výrob
cov. Ale celá táto pestrosť foriem závislosti — konštatuje Lenin — 
iba skrýva tú základnú črtu manufaktúry, že sa tu rozkol medzi 
predstaviteľmi práce a kapitálu prejavuje v plnej sile.72

Pri skúmaní výrobných vzťahov v manufaktúrach XVIII. stor. 
neslobodno zabudnúť na dôležitý moment, a to na existenciu feu
dálnych výrobných vzťahov, ktoré pripútavaly veľkú väčšinu slo
venského ľudu k pôde.73 Problém vzťahov v kapitalistických pod
nikoch pred r. 1848, ale najmä v dobe, ktorú tu skúmame, je veľmi 
složitý a nemôže byť vyriešený v tejto práci.

Celkove možno pracujúcich v manufaktúrach XVIII. stor. zadeliť 
podľa výrobných vzťahov, veľkosti a formy závislosti od kapitálu 
do viacerých skupín.

Veľmi početnú skupinu robotníkov manufaktúr tvorili neslobodní 
poddaní roľníci a dedinská chudoba, ktorých hlavným povolaním 
bolo poľnohospodárstvo, popri ktorom pracovali doma pre manu
faktúry. Početnosť tejto vrstvy ľudí spôsobilý predovšetkým textil
né manufaktúry, ktoré v poddanských dedinách hľadaly výrobcov 
priadze.

Domácke pradenie dosiahlo veľké rozmery už i preto, že si to 
priala rakúska buržoázia a osobne Mária Terézia, keďže išlo i o vý
robu pre rakúske textilky. Cisárovná vydala niekoľko patentov, tý
kajúcich sa pradenia. R. 1763 nariadila uhorskej komore rozšíriť 
pradenie bavlny, ktoré bolo už predtým vo veľkej miere rozšírené 
v okolí slovenských banských miest, i do ostatných častí Uhorska, 
najmä do okolia Starých Hrádkov (Óvaru) a Báčky.74 Patent zdô
razňoval, že rakúske krajiny tým hospodársky neutrpia. Mária Te-

’2 V. I. Lenin, Spisy III, Praha 1952, 427.
73 Lenin svoju charakteristiku manufaktúry vyslovil až po zrušení ne

voľníctva r. 1861, a preto v nej niet momentu neslobodnej práce.
74 B e e r, c. d., 125.
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réžia súčasne žiadala ešte viac rozšíriť pradenie v okolí sloven
ských banských miest. 30. I. 1764 vydala ďalšie nariadenie, aby na 
všetkých komorných statkoch začali výrobu priadze.75 Jeden z po
predných predstaviteľov rodiacej sa rakúskej buržoázie Degelman 
dokonca žiadal, aby sa v každej stolici Uhorska zriadily 1—2 pra- 
diame, kde by súčasne vyučovali priasť. Malý sa spracúvať tie su
roviny, ktorých bolo v okolí najviac, hotová priadza sa mala do
dávať do rakúskych krajín, kde jej bol všeobecný nedostatok.76

Veľké rozmery dosiahlo domácke pradenie najmä v rokoch 1760— 
1775. Celá krajina bola rozdelená na záujmové oblasti jednotlivých 
manufaktúr, v ktorých mohly dať priasť iba tie manufaktúry, ktoré 
malý na to výslovné oprávnenie. Týmto opatrením chcela rakúska 
buržoázia vylúčiť konkurenciu medzi jednotlivými manufakturista- 
mi, čo by znamenalo zvyšovanie odmien za pradenie a vzápätí i ceny 
výrobkov.77

Už i predtým však existovaly súkromné dohody medzi jednotli
vými manufaktúrami, sledujúce ten istý cieľ. Šaštínska kartúnka 
sa už r. 1752 dohodla s kartúnkou vo Schwechatoch na rozdelení 
záujmových oblastí, v ktorých iba jedna alebo druhá mohla dať vy
rábať priadzu. Oblasť šaštínskej kartúnky zahrnovala 168 obcí na 
pôde rakúskych dedičných krajín, predovšetkým Čiech a Moravy. 
V týchto obdobiach bolo r. 1766 1427 pradiarov.78 Okrem toho sa 
vyrábala priadza pre tento podnik i na Slovensku a v ostatnom 
Uhorsku.

Patentom r. 1765 sa cisárovná pokúsila zorganizovať pradiarske 
školstvo. Do takýchto škôl malý byť polonásilným spôsobom vo hna
né 7—15 ročné deti. Tí rodičia, ktorí by svoje deti nechceli dať, mali 
byť potrestaní 2—3 dňovým väzením. Vyučovať sa malo cez zimu 
od 1. októbra do 1. marca. Lenivci a žobráci mali byť zaradení do 
trestných pradiarní.79

S pokusom o zriadenie pradiarskej školy, i keď značne neskôr, 
stretávame i na Slovensku, a to v Levoči. Chcel ju založiť a zor
ganizovať spišský vicežupan Emerich Stansits de Gradecz. Podľa 
zprávy časopisu Pressburger Zeitung poslal magistrátu mesta Le-

75 E c k h a r t, c. d., 88.
76 Beer, c. d., 22—23.
77 Beer, c. d., 38—39.
78 M é r e i, Magyar iparfejlôdés, 123.
79 Beer, c. d., 33—36. Tu predovšetkým išlo o deti chudoby.
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voče prípis (datovaný 28. III. 1787), v ktorom oznamuje, že český 
tkáč Václav Weps začne po Veľkej noci vyučovať v Levoči jemné 
pradenie. Stansits žiadal, aby sa magistrát postaral o dostatočný 
počet detí, dospelých, ba i vyučených pradiarov a pradiarok (Spinn- 
meister und Spinnerinnen), ktorí by sa v škole učili priasť vretenom 
i na kolovrate, každý si však mal priniesť vlastný ľan a nástroje. 
Vyučovanie malo trvať od 8. do 11. a od 14. do 17. hod. Chlapci 
a dievčatá malý pracovať pod dozorom pradiara, ženy a slobodné 
dievčatá pod dozorom pradiarky. Ak by si to žiaci želali, mohli sa 
učiť priasť vlnu i bavlnu, ktorých pradenie, ako to zdôrazňuje zprá
va, zvlášť požaduje posledné nariadenie (Befehl) cisára.80

Možno predpokladať, že táto pradiarska škola mala dodávať ro
botníkov pre známu plátennícku manufaktúru A. Číža, o čom by 
svedčil i fakt, že sa predovšetkým malo vyučovať pradeniu ľanu.

Jeden z cisárskych patentov, vydaný r. 1768, stanovil maximálne 
mzdy na každý druh priadze, čo veľmi zhoršilo postavenie más pra
diarov a odobralo im chuť do práce, takže manufaktúram často ne
ostávalo nič iné, ako platiť zvláštne prémie. Ináč by neboly malý 
dostatok priadze.81

Domáce pradenie pre manufaktúry bolo organizované nákladníc- 
kym systémom, pomocou faktorií. Na ich čele stáli faktori, spro
stredkovatelia medzi manufaktúrou a pradiarom a často spoluvyko- 
risťovatelia. Je dosť pravdepodobné, že mnohí pracovali vo vlastnej 
réžii a v tom prípade by sa dalo hovoriť o manufaktúre na výrobu 
priadze. Úlohou faktora bolo vydávať surovinu a prijímať hotovú 
priadzu. Faktormi boli i niekoľkí osvietenskí, s ľudom cítiaci kňazi. 
Juraj Fándly, naháčsky farár, bol napr. faktorom šaštínskej kar- 
túnky.82 stal sa ním preto, aby pomohol okolitému ľudu, najmä 
svojím farníkom, skromným zárobkom zlepšiť biedne postavenie.

Väčšie manufaktúry malý i viac faktorií a na značne rozsiahlom 
území. Čeklíska kartúnka mala faktorie v Kopčanoch (teraz Ra
kúsko), Pezinku a Rábe.83 Šaštínska kartúnka, najväčšia na Slo
vensku, mala ich iste omnoho viac, keďže máme zprávy, že pre ňu 
priadly až v okolí slovenských banských miest. Iba jedna z jej

so pz 1787, č. 38 (12. V).
81 Beer, c. d., 38.
82 z pripravovanej práce Jána Tibenského o Fándlym.
83 к o r a b i n s k y, c. d. K heslu Lansitz.
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faktorií v Lysej pod Makytou zamestnávala 3200 ľudí z dvadsiatych 
okolitých obcí.84

Najväčšiu časť týchto pradiarov tvořily ženy a deti.
Postavenie týchto ľudí bolo veľmi biedne. Najmä tí, ktorí boli 

úplne odkázaní na zárobok z pradenia, žili na nízkej životnej úrovni. 
Iste nie bez opodstatnenia a z humánnych pohnútok vyhlásil gróf 
Zinzendorf, že v oblasti tej-ktorej manufaktúry má pradiar na vý
ber pracovať pre manufaktúru za nízku mzdu, alebo zomrieť hla
dom.85

Od posledného desaťročia XVIII. stor. začalo nákladnícke prade
nie pomaly upadať. Hlavnú zásluhu na tom malý spriadacie stroje, 
ktoré v tomto desaťročí mala už každá význačnejšia kartúnka 
alebo súkenka. Pre manufakturistov znamenaly plynulé a lacnejšie 
dodávky v každom ročnom období. I ručné pradenie bolo už v tomto 
čase organizované skôr systémom pradiarní, kde sa pracovalo celý 
deň s nástrojmi patriacimi podnikateľovi. Manufaktúra v Častej, 
ktorá vznikla v tomto období, nepoznala už nákladnícke pradenie.

Z napísaného je jasné, že i na slovenský manufaktúrny vývoj 
plne platí poučka, ktorú vyslovil Lenin vo Vývoji kapitalizmu 
v Rusku, že manufaktúrne obdobie vývoja kapitalizmu sa zachova
ním spojenia pracovníkov s pôdou, s množstvom drobných podnikov 
popri veľkých je ťažké, ba skoro nemožné predstaviť si bez zadá
vania práce domov.86

* # *

Ďalšiu vrstvu neslobodných robotníkov nachádzame v tých pod
nikoch, ktoré boly vo vlastníctve zemepánov, alebo sa nachádzaly 
na ich majetkoch. Na rozdiel od prvej vrstvy nebolo ich hlavným 
zamestnaním poľnohospodárstvo, ale práca v manufaktúre.

Existencia tejto vrstvy robotníkov je nepochybná. Dokazuje ju 
napr. 6. bod smluvy medzi grófom Eszterházym a čeklískou kartún-

84 D e mi an, c. d., I., 236.
85 Beer, c. d., 38. O rozsiahlosti pradenia a súčasne o veľkej potrebe priadze 

svedčí fakt, že do pradenia boli zapriahnutí i vojaci. Podľa zprávy Pressburger 
Zeitung z r. 1787 každý manufakturista, ktorý chcel dať vyrábať priadzu 
u armády, mal sa prihlásiť na mag stráte mesta Bratislavy, kde mu mali po
skytnúť ďalšie informácie. Podnikatelia mohli dokonca uzavierať smluvy o stálej 
spolupráci s armádou PZ 1787, č. 34 (28. IV).

se V. I. Lenin, Spisy III, Praha 1952, 434.
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kou, podľa ktorej boli poddaní pracujúci v tejto manufaktúre (o- 
krem želiarov) oslobodení od všetkých platov a robôt voči panstvu, 
nedostali však osobnú slobodu.87

Predbežne nedoriešenou otázkou však ostáva, či sa i u nás, tak 
ako v Rusku, vyskytovaly i v manufaktúrach robotové vzťahy — 
práca v podobe roboty. Podľa našej mienky v Rusku vyrástly tieto 
vzťahy zo špecifickosti tamojších feudálnych pomerov a inde v Eu
rope sa nevyskytovaly. Podľa materiálu, ktorý doteraz poznáme, je 
zrejmé, že v manufaktúrach na Slovensku boly iba námezdné vzťa
hy. Otázka sa však bude musieť riešiť v širšom meradle.

Existencia týchto dvoch vrstiev pracovníkov manufaktúr doka
zuje, že kapitalistické podniky XVIII. stor. sa vedely (a konečne 
i musely) zaobísť bez práce slobodného robotníka. To bolo predo
všetkým preto, že okrem niekoľkých výnimiek bolo len málo takých 
podnikov, ktoré by priamo v budove zaměstnávaly aspoň sto ľudí. 
Kapitalistická výroba zásluhou hospodárskej politiky Viedne nedo
siahla veľké rozmery a práve preto ani nepociťovala nedostatok 
pracovných síl. Zadávanie práce domov umožňovalo zamestnávať 
i osobne neslobodných robotníkov.

S tohto hľadiska nemožno ani patent Jozefa II. o zrušení nevoľ
níctva hodnotiť ako snahu o to, aby uhorské manufaktúry malý do
statok pracovných síl, po prvé preto, že nebadať nijaký nedostatok 
nekvalifikovaných pracovných síl, ktorými jedine mohli byť bývalí 
nevoľníci, a po druhé preto, že Jozef II. rozvoj manufaktúr u nás 
málo podporoval. Rodiaci sa kapitalizmus mal hlavnú prekážku nie 
v existencii feudálnych výrobných vzťahov a s tým súvisiacim prí
padným nedostatkom pracovných síl, ale v hospodárskej politike ci
sárskeho dvora, ktorá nepodporovala jeho rozvoj.

* • •

Mestská chudoba predstavovala už v XVIII. stor. masu, z ktorej 
si kapitál mohol vytvárať robotníka, akého si ho vždy predstavoval, 
pozbaveného akýchkoľvek výrobných prostriedkov a odkázaného na 
mzdu. Práve preto bola táto sociálna vrstva najbližšie k proleta
riátu.

87 Smluva (assecurations contract) medzi grófom Eszterházym a čeklískou 
kartúnkou, uzavretá vo Viedni 6. VI. 1766. Teraz v správe Pôdohospodárskeho 
archívu v Bratislave, fond Eszterházy de Galanta.
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Zdá sa, že sa na ôu kapitalisti orientovali viac ako na dedinskú 
chudobu. Iste predovšetkým preto, že mohla bez akéhokoľvek iného 
zamestnania pracovať od rána do noci v manufaktúrach.88 Manu- 
fakturista, ktorý mal pradiarov z radov mestskej chudoby, musel 
zamestnávať omnoho menej ľudí ako ten, ktorý sa musel spoliehať 
na nákladnícke pradenie roľníckych žien a detí. Práve preto malý 
všetky väčšie vidiecke textilky pradiame aj v mestách, a to i také, 
ktoré boly majetkom feudálnych zemepánov. Tak napr. manufak
túra v Častej mala pradiarne v Trnave a Bratislave. Už skôr si tu 
daly vyrábať priadzu šaštínska a čeklíska kartúnka.

I chudoba banských miest sa vo veľkej miere zaoberala výrobou 
priadze. V Banskej Štiavnici pradenie bavlny organizovala bratská 
pokladnica (Bruderlage) — svojpomocná organizácia baníctva. 
Priadlo sa pre rakúske (Schwechat, Friedau) i pre domáce kar- 
túnky.89

Netreba zvlášť zdôrazňovať, že postavenie tejto vrstvy bolo v po
rovnaní s predchádzajúcimi vrstvami horšie, pretože bola úplne od
kázaná na zárobok, ktorý dostávala za svoju prácu.

/-"j
• * *

V manufaktúrach nachádzame i vyučených remeselníkov, najmä 
mladších, t. j. tovarišov. Ich potreba sa cítila najmä pri počiatku 
výroby v tej-ktorej manufaktúre, kým ešte nebolo vyškolených 
špecialistov na jednotlivé úkony. Postupom času, prehlbovaním deľ
by práce strácali na dôležitosti.

Kríza cechového systému, ktorú spôsobil predovšetkým rast tova
rovej výroby, uzavrela pred mnohými z týchto tovarišov, ktorých 
nachádzame v manufaktúrach, dvere vstupu do cechov, vzala im 
perspektívu stať sa majstrom. Starí majstri sa báli ďalšej konku
rencie a zmenšenia príjmov, neradi videli nových členov cechu,

88 Najlepšie to dokazuje skutočnosť, že bratislavská súkenka P. E. Strassera 
zamestnávala iba 130—160 pradiarov, kým haličská okolo 1.500—2.000, hoci 
rozhodne nebola väčšia o desaťnásobok. Obe manufaktúry boly v polovici osem
desiatych rokov najväčšie súkenky Uhorska. Pradiari haličskej súkenky pra
covali iba časť dňa, kým bratislavskej celý deň, pretože to bol jediný zdroj ich 
zárobku.

89 Na základe predbežného štúdia materiálu hlavného komorného grófstva 
Dolnouhorskej banskej oblasti, ktorý je teraz v správe Ústredného banského 
archivu v Banskej Štiavnici.
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a preto kládli kandidátom majstrovstva do cesty všemožné prekáž
ky a nástrahy, len aby neurobili predpísané skúšky. Mnohým vyuče
ným tovarišom neostávalo nič iné, ako ostať do smrti pomocníkmi. 
Často bolo výhodnejšie pracovať v manufaktúre a ani sa zbytočne 
nepokúšať vstúpiť do cechu.90

Práve tak ako v cechoch stretávame sa i v manufaktúrach s pri
jímaním učňov. Na to poukázal i Lenin a zdôraznil, že je to preto, 
že vyškolenie odborníka vyžaduje pomerne dlhé učenie.91

Čo do postavenia a perspektív boli v manufaktúrach dvojakí učni. 
V privilegizovaných manufaktúrach92 mali približne také postavenie 
ako v cechoch — museli platiť poplatky pri zápise a prepúšťaní, za 
prácu nedostávali plat, ale iba zaopatrenie a po úspešne složenej 
skúške ich povyšovali na tovarišov. Ak splnili ďalšie podmienky, 
mohli sa stať i samostatnými cechovými majstrami.93

V neprivilegizovaných manufaktúrach učni pracovali za iných 
podmienok. Nemuseli platiť nijaké poplatky, ba dokonca dostávali 
i plat.94 Po skončení učebného času ich tak isto vyhlásili za tovari
šov, lenže sa už nemohli uplatniť nikde inde ako v manufaktúrach. 
Samostatnými majstrami sa nemohli stať, pretože nespĺňali pod
mienky pre prijatie do cechov.95

Často však ani učni vyučení v privilegizovaných manufaktúrach 
nenašli uplatnenie inde ako v manufaktúrach, predovšetkým preto, 
že neovládali dobre celý výrobný postup, ale iba tú časť, ktorú naj
viac vykonávali v manufaktúre. Záležalo, pravda, i od povahy re
mesla, ktoré sa učili. Súkennícky učni manufaktúry v Častej (a bolo

90 Na to by poukazoval i prípad Pavla Beneho, súkenníckeho tovariša v Le
voči na Spiši, ktorý na svojej vandrovke skončil v heinburskej súkenke a za 
štyri roky vôbec nedal o sebe vedieť. R. 1784 ho vyzvali, aby sa vrátil domov, 
kde zdedil majetok. PZ 1784, č. 60, (28. VII).

V. I. L e n i n, Spisy III, Praha 1C52, 420.
92 Privilegizované manufaktúry malý rôzne výhody finančné, colné i práv

ne. Posledné ich stavaly na úroveň cechov a vylučovaly možnosť útokov so stra
ny týchto cechov. Medzi privilégiami bolo i právo prijímať učňov a tovarišov 
za tých istých podmienok ako v cechoch.

93 Predovšetkým išlo o vandrovku, potom o zhotovenie predpísaného výrobku, 
ukazujúceho zručnosť uchádzača.

94 V nepriviligizovanej manufaktúre v Častej dostávali učni na začiatku plat 
podľa výkonu, neskôr 1 zl. týždenne.

95 Bezpodmienečnou požiadavkou bolo, aby uchádzač bol učňom u niektorého 
majstra organizovaného v cechu. U učňov privilegizovaných manufaktúr táto 
požiadavka nebola, práca v manufaktúre sa rovnala práci u cechového majstra.
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tomu tak iste aj v iných súkenkách) sa učili predovšetkým tkať. 
To bol vlastne úkon, na ktorý sa scvrklo bývalé samostatné súken- 
nícke remeslo.

V privilegizovaných manufaktúrach boli teda učni vykorisťovaní 
práve tak ako v cechoch, ba i forma tohto vykorisťovania bola po
dobná. Ich oslobodzovanie, t. j. povyšovanie na majstrov bolo často 
iba formálnym obradom, ktorý im mal dať nádej stať sa majstrami, 
hoci väčšina z nich bola odsúdená ostať námezdnými robotníkmi. 
Bola to v mnohom len forma, akou sa zakrývalo nadmierne vykoris
ťovanie.

S rastom kapitalistickej výroby, so zavádzaním strojov a postu
pujúcou proletarizáciou samostatných výrobcov sa nádeje na samo
statné majstrovstvo stále viac zmenšovaly. Mnohí si uvedcmili, že 
ich práca v manufaktúre bude trvalá. Začala sa vytvárať vrstva 
vyučených remeselníkov, pracujúcich natrvalo v manufaktúrnych 
podnikoch. Jestvovanie tejto vrstvy najlepšie dokazuje skutočnosť, 
že sa objavili ženatí tovariši. Podľa predpisov cechu sa mohol oženiť 
iba ten, kto bol vyhlásený za majstra. Tí, ktorí sa oženili skôr, už 
si zrejme dobre uvedomili, že nebudú majstrami.96

Veľmi zaujímavou organizáciou, svedčiacou o tom, že v XVIII. 
stor. väčšina remeselníkov nepokladala ešte svoju prácu v manu
faktúrach za trvalú, bolo bratstvo (Bruderschaft) pri haličskej sú- 
kenke. Sdružovalo všetkých majstrov, tovarišov a učňov tejto ma
nufaktúry97 a značne pripomína tzv. malé cechy, ale aj cechy vôbec. 
Nemožno v ňom však vidieť nejakú odborovú organizáciu alebo 
niečo, čo by bolo podobné trade-unionom, ba ani len ich zárodok. 
Tomuto sdruženiu nešlo o ochranu záujmov vykorisťovaných voči 
vykorisťovateľom, ale o akési napodobnenie výchovnej sociálnej a 
právnej stránky cechu. Malo sa starať o vandrovných tovarišov, 
ktorí prišli pracovať do manufaktúry, zaistiť prednosť domácim 
tovarišom pred zahraničnými ap. Ostatné poslania boly „výchovné“, 
ako starosť o vykonávanie náboženských úkonov a náboženskú vý
chovu, úctivé vystupovanie voči predstaveným a nadriadeným, tre
stanie rôznych priestupkov, ako krádeží, bitiek, nemiestneho sprá
vania sa v krčmách ap. Táto organizácia prebrala teda na seba

96 Pre takýchto ženatých tovarišov žiadala čeklíska kartúnka také isté práva, 
aké majú majstri (E c k h a r t, c. d., 291).

^ Sztudinka, c. d., 69—72.
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úlohu, držať na uzde vykorisťovaných, ktorú v remesle vykonával 
cech.

• • •

Účastníkmi výroby v manufaktúrach boli i samotní cechoví maj
stri, pracujúci vo svojich dielňach. Pripadla im úloha robiť určité 
dielové úkony súvisiace s ich remeslom. Ich nezávislosť sa postupom 
času stávala čím ďalej tým viac iba zdanlivou. Stávali sa námezd
nými robotníkmi, akými boli tí, ktorí pracovali priamo v manufak
túre. Deľba práce ich ničila i po technickej stránke. Z príležitost
nej práce pre manufaktúru sa stávala stála práca, z platenia za 
vykonanú prácu mzda a z nezávislého majstra nádenník, ktorý často 
nevedel vykonávať celý pôvodný remeselný úkon.

Práce samostatných remeselníkov používaly najmä textilné manu
faktúry.

Technicky nevyspelá polepšovňa — dom práce v Tomášikove — 
dávala surové plátno farbiť a strihať v Bratislave. Pracovali pre ňu 
strihači Peter Stronc a farbiar Ján Huber.98 I manufaktúra v Čas
tej zadávala svoje súkna samostatným farbiarom a strihačom 
v Bratislave a Modre.

Rozsiahle rozmery dosiahlo najmä tkanie cechových súkenníkov 
a tkáčov pre súkenky a kartúnky. Z manufaktúr dostávali surovinu, 
ktorá už bola podrobená prvým úkonom (napr. u vlny triedenie a 
pranie). Ich úlohou bolo vykonať ďalšie úkony, často však iba tka
nie a predchádzajúci úkon — snovanie (ak dostali už hotovú pria
dzu.) Posledné úkony sa konaly znova v manufaktúre.

Na túto skutočnosť sme už poukázali pri jednotlivých súkenkách. 
Pre zvýraznenie uvedieme, že napr. haličská súkenka zadávala prácu 
súkenníkom v Kokave, Jelšave, Revúcej, Radvani a Banskej By
strici,99 kým päť osmín ročnej výroby čeklískej kartúnky vyrobili 
bratislavskí a svätojurskí tkáči.1"

Deľba práce, ako sa vyslovil Marx, rozkladala individuálne re
meslo.101 Na príklade trnavských súkenníkov, ktorí pracovali pre 
súkenku v Častej, mohli by sme to najlepšie demonštrovať. Títo

98 AM B, CL — 1783 14. IV č. 132. Prípis Miestodržiteľskej rady mestu, aby 
zistilo, aké práce a v akom množstve títo majstri robia pre spomenutú manu
faktúru.

99 S z t u d i n k a, c. d., 28.
1(и Karlovszky, c. d., 23.
loi K. M a r x, Kapitál, Praha 1927, 1. diel, 256.
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vykonávali iba štyri úkony (česanie, pradenie, snovanie, tkanie) 
z remesla, ktoré vyžadovalo znalosť 9—10 úkon°v.

• • •

Zvláštnu vrstvu, pripomínajúcu robotnícku aristokraciu neskor
šieho obdobia kapitalizmu, tvorili rôzni majstri, úradníci a odbor
níci. Podstatná časť z nich sa regrutovala zo zahraničia.102 Túto 
skutočnosť nemožno pokladať za náhodnú, lebo bola výsledkom 
hospodárskej zaostalosti Slovenska, ktorú v nami študovanej dobe 
umele udržovali z Viedne. Nedostatočne vyvinuté remeslo nemohlo 
dodať potrebné kvalifikované kádre do manufaktúr.

Postavenie týchto ľudí v porovnaní s ostatnými robotníkmi bolo 
veľmi dobré. Platy mali vyjednané na celý rok. V čeklískej kar- 
túnke mal kníh vedúci 700, pisár a farbiar po 500, kolorista 600, 
dozorca 400 zl. ročne, kým leštič 8, nočný strážca 6, nádenníci po 
5 kr. denne, čo pri predpoklade 300 pracovných dní znamenalo 40, 
30 a 25 zl. ročne.

# # *

Kapitalistickí vykorisťovatelia využívali i prácu detí, pravda, len 
tam, kde to ich fyzické a duševné predpoklady dovoľovaly. Bolo to 
predovšetkým v pradení, ktoré bolo v podstate mechanickou čin
nosťou, nevyžadujúcou väčšie intelektuálne predpoklady. Manufak- 
turisti zamestnávali často celé rodiny i s deťmi, ako bratislavský 
manufakturista Strasser a majitelia hámrov v Spišskej Novej 
Vsi.103 I v manufaktúre v Častej pracovaly deti spolu s rodičmi. Ich 
presný počet nem°žno zistiť práve pre túto skutočnosť, keďže mzdu 
za ne preberali ich rodičia. Podľa jedného zápisu z októbra 1795 
bolo z 19 robotníkov 8 detí.104

Zaujímavý príklad na detské pradenie, svedčiaci súčasne o so
ciálnych pomeroch v Bratislave na konci XVIII. stor., podarilo sa 
nám nájsť v časopise Pressburger Zeitung. Je to nariadenie magi-

102 Haličská súkenka v rokoch 1798—1900 zamestnávala 337 cudzincov, z to
ho 274 z Čiech a Moravy, ostatných prevažne z Nemecka. Podstatná väčšina kva
lifikovaných zamestnancov súkenky v Častej bola z Moravy.

юз m é r e i, Magyarország gyáripara, MI, č. 12, 109. Deti boly zapriahnuté 
i do výroby spišského plátna.

104 pôdohospodársky archív, fond PK, materiál manufaktúry z Častej, kniha č. 
11, 60.
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strátu, že všetci žobráci, ktorých počet sa v poslednom čase veľmi 
zväčšil, predovšetkým deti majú miesto žobrania pracovať v novo
otvorenej pradiarni.105 Táto bola zariadená iste preto, aby podchy
tila nič nemajúci živel a poskytnutím možnosti práce ho pozbavila 
nežiaducej revolučnosti. Všetci, ktorí by sa vyhýbali práci v tejto 
pradiarni, mali byť potrestaní.

I vo väčších kovospracujúcich podnikoch využívali prácu detí. 
V Smolníku, v stredisku výroby medi, používali deti na vyberanie 
kusov kovu a rudy vyvezenej na povrch spolu s hlinou.106

Treba zdôrazniť, že vykorisťovanie detskej práce ani súčasní po
krokoví ľudia nepokladali za niečo nemorálne. Podľa ich názorov 
mali deti touto prácou pomáhať svojim rodičom.

* • *

Manufaktúry využívaly i nútenú prácu ľudí sústredených v do
moch práce, polepšovniach, sirotincoch, väzeniach a podobných ú- 
stavoch. Tento spôsob vykorisťovania bol v počiatkoch kapitalizmu 
veľmi zaužívaný a je známy napr. z Anglicka, kde povestné domy 
práce sústreďovaly a přinucovaly k práci predovšetkým z pôdy vy
hnaných roľníkov. Zakladanie domov práce podporoval i štát, na
jmä neskoršie, pretože sa na jednej strane zbavoval veľmi revoluč
ného elementu a na druhej strane domy práce vyrábaly veľmi lacné 
výrobky alebo polovýrobky, v tejto dobe takmer výlučne priadzu.

Na Slovensku takýmto najstarším domom práce bola polepšovňa, 
založená v Senci r. 1775. O päť rokov neskôr bola preložená do To- 
mášikova (Tállóš) a r. 1784 do Komárna. V tejto polepšovni boly 
sústredené najmä mravne padlé dievčatá z Viedne. Bola vybudo
vaná na priamy popud cisárovnej Márie Terézie, ktorá sa s mimo
riadnou starostlivosťou venovala ženám — väzňom a celé ženské 
väznice nechala premieňať na manufaktúry.107 Štát a manufaktu- 
risti mali z toho veľký osoh.

V tejto polepšovni sa vyrábaly hrubšie textilné predmety, okrem 
toho však i priadza pre manufaktúry.

105 Zpráva ju síce nazýva fabrikou, čo by vari zvádzalo k náhľadu, že ide 
o samostatný podnik. Zdá sa však, že to bola len pradiareň niektorej manufak
túry. PZ 1787, č. 98 (16. XII.).

loo к o r a b i n s z k y, c. d., Heslo Schnclnitz.
107 Eva Priester, Kurze Geschiclite Oesterreichs, II, Wien 1949, 163.
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Podobným ústavom bol i sirotinec v Tomášikove (Tallóš), za
ložený ešte v šesťdesiatych rokoch. R. 1780 si vymenil miesto so se
neckou polepšovňou. Mládež v tomto ústve vychovávali po vojensky, 
súčasne sa však učila remeslám a vyrábala priadzu, od sedemdesia
tych rokov i hodvábnu.108

Dom práce, neskrývajúci sa za nejaké iné názvy, poznáme pred
bežne z XVin. stor. iba jeden, a to v Košiciach. Patril priamo 
mestu. Spomenuli sme ho už pri tamojšej súkenke, pre ktorú vyrá
bal priadzu. Demian, ktorý zprávu prevzal z časopisu Patriotisches 
Wochenblatt, uvádza, že tu boly predovšetkým ženy, ktoré sa regru- 
tovaly z radov mestskej chudoby.109 Podľa neho pre tie, ktoré ne- 
chcely, alebo odmietaly pracovať, našly sa spôsoby výchovy v po
dobe telesných trestov. Trestané boly tie chovankyne, ktoré nepra
covaly tak usilovne, aby týždenne zarobily aspoň 50 kr., ktoré boly 
potrebné na stravu a zaopatrenie.110

Levočský tkáč Číž, ktorého z tejto práce už dobre poznáme, v ná
vrhu podanom obchodnému výboru krajinského snemu z r. 1791 
žiadal vybudovanie domu práce v Levoči. Podľa jeho predstáv mal 
mať tento ústav, ktorý by dodával priadzu pre jeho manufaktúru, 
tri oddelenia. V prvom oddelení malý byť dievčatá z okolia. Malý 
sa učiť priasť na vlastné náklady tak dlho, ako sa im bude páčiť. 
Do druhého oddelenia chcel Číž zaradiť siroty, vdovy a chudobu, do 
tretieho zlodejov, tulákov, cigánov a zločincov, „ktorých vydržova- 
nie zbytočne zaťažuje štátnu pokladnicu“, kým tu by dostávali 
mzdu;111 akú, to už Číž neoznámil. Isté je, že mzdy by ani tu neboly 
lepšie ako v košickom dome práce.

Fakt, že v trnavskom dome invalidov vyrábali priadzu pre bra
tislavskú súkenku P. E. Strassera, núti nás predpokladať, že i cho
vancov mnohých ďalších podobných ústavov používali na práce pre 
manufaktúry. Tak to bolo napr. v rakúskych dedičných krajinách, 
najmä vo väčších mestách. (Časť priadze šaštínskej kartúnky bola 
upradená vo viedenských nemocniciach.) Gróf Bouquoi, ktorý 28.

los Tu si priadzu dávala vyrábať napr. čeklíska kartúnka.
109 Zdôrazňujeme, že na pradenie používali predovšetkým ženy, potom deti. 
no Priemerná robotníčka zarobila týždenne 1 zl., čiže na ostatné potreby jej 

ostalo iba 10 kr.
Demian, c. d., 246 nazýva bedárov sústredených v tomto dome práce leniv

cami. Týmto názvom často označovali podobných ľudí i v Anglicku. Tu sa chu
doba sústredená v domoch práce regrutovala zo sedliakov vyhnaných z pôdy, 

m Mérei, Magyar iparfejlôdés> 50.
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Vlil. 1785 založil v Banskej Štiavnici ústav pre chudobných, kde 
bolo 20 osôb,112 iste nebol taký hlúpy a humánny v jednej osobe, 
aby chovancom dával zadarmo jesť v čase, keď potrebovali toľko 
priadze a aby ju mali, zapriahli do jej výroby poddaných roľníkov, 
mestskú a dedinskú chudobu, trestancov, siroty, ba i vojakov.

Záver

Na základe materiálu, ktorý doteraz poznáme, nemožno robiť 
ešte nijaké ďalekosiahlejšie závery o manufaktúrnej výrobe. Manu
faktúrna výroba sa začína v prvej polovici XVIII. stor., hoci už 
i predtým došlo k málo významným, nevydareným pokusom.113

Dve najstaršie manufaktúry (šaštínska a holičská), ktoré vznik
ly v tejto dobe, založil kapitál panovníckeho dvora. Organicky ne
prerušený vývoj začína však iba od šesťdesiatych rokov XVIII. 
stor., keď manufaktúry začínajú vznikať z prirodzených domácich 
hospodárskych pomerov, na základe akumulácie kapitálu z domá
cich zdrojov. Obchodný kapitál podmaňuje a ovláda domácku plá
tennícku výrobu, najmä na Spiši.

Pre nepriaznivú politiku Habsburgovcov bol rozvoj manufaktúr 
veľmi pomalý. Brzdila ho však i všeobecná hospodárska zaostalosť 
Slovenska, nízka úroveň výrobných síl. Z týchto príčin mala väčšina 
manufaktúr len veľmi krátky život. Postupné prerastenie manu
faktúr do tovární bolo u nás veľmi neduživé; väčšina manufaktúr 
prestala existovať skôr, než sa mohla stať továrňami.

Pre XVIII. stor. sú najtypickejšie textilné manufaktúry. Najväč
šie z nich zaměstnávaly stovky pradiarov, pracujúcich nákladníc- 
kym systémom. Najmä toto pradenie privádza k životu zárodky 
proletariátu v mestách. Sú to osobne slobodní ľudia, pracujúci za 
mzdu a ekonomicky na ňu úplne odkázaní.

Všestranná kríza a rozklad cechového zriadenia sú už veľmi jasné, 
najmä u cechov súkenníckych a plátenníckych. Časť majstrov sa 
mení na kapitalistických podnikateľov, časť sa stáva závislou od

112 PZ 1785, č. 69, 7. IX.
113 R. 1666 sa pokúsil ostrihomský arcibiskup Szelepcsényi založiť manufak

túru na súkno v Hubiciach (predtým Gomba) na Žitnom Ostrove. Jeho pokus sa 
nevydaril. Manufaktúra skoro zanikla. (Korabinsky k heslu Gomba).
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kapitálu. Pre mnohých mladých remeselníkov niet miesta v cechoch, 
sú prinútení pracovať v manufaktúrach.

Na konci XVIII. stor., pozorovať i u nás počiatky priemyslovej re
volúcie. V manufaktúrach sa objavujú prvé stroje, z ktorých naj
významnejšie sú spriadacie. V súvislosti s tým ustupuje do pozadia 
i nákladnícky systém, ktorý na jednej strane nahradzujú strojovým 
pradením, na druhej strane systémom pradiarní, v ktorých robot
níci nepracujú svojimi, ale podnikateľovými nástrojmi. Námezdná 
práca je hlavný zdroj ich živobytia, a to i na dedinách. Táto práca 
vyžaduje úplné odtrhnutie od poľnohospodárstva.

Ďalšie podrobnejšie a presnejšie závery sa budú môcť urobiť len 
po podrobnom preštudovaní složitých problémov tohto obdobia, 
ako napr. sociálneho složenia miest a dedín, pomerov v cechoch a 
domáckej výrobe, vnútornej štruktúry manufaktúr, výrobných vzťa
hov ap.


