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Dňa 29. mája 2018 zastihla česko-slovenskú akademickú komunitu obzvlášť smutná sprá-

va. V ten deň umrel vo veku 79 rokov jeden z najlepších európskych právnych romanistov, 

excelentný vedec i pedagóg Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. Práve on patril k tým 

najdôležitejším osobnostiam, vďaka ktorým sa podarilo zachovať rímskoprávne dedičstvo 

v našej krajine v ťažkých časoch socialistického režimu, a dbalo sa naň aj po Novembri 1989.  

Profesor Peter Blaho sa narodil 1. januára 1939 v Nitre a základné i stredoškolské vzdela-

nie nadobudol v Topoľčanoch. Po úspešnej maturite na tamojšom gymnáziu nasledoval profe-

sijnú dráhu otca a vybral si štúdium práv na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. Absurdnosť doby si vybrala svoju daň a pre nevyhovujúci triedny profil musel 

Peter Blaho štúdium v roku 1960 nútene zanechať. Odvahu bojovať a odhodlanie preukázal, 

keď sa mu dva roky nato podarilo dosiahnuť zrušenie rozhodnutia o vylúčení a pokračovať 

v štúdiu. Právnické štúdiá napokon úspešne dokončil v roku 1965 a vďaka vynikajúcemu pro-

spechu mu bol udelený pre romanistu tak dôležitý titul „JUDr.“  

Začiatky profesijnej kariéry Petra Blahu sa spájajú najskôr s prácou podnikového právnika 

a potom súdneho čakateľa na bratislavskom krajskom súde. Tí, ktorí pána profesora lepšie 

poznali, dobre vedeli, že jeho najväčším snom bola dráha právneho romanistu, a teda pôsobe-

nie v akademickom historickoprávnom prostredí, ktoré nebolo až tak zaťažené dobovou ideo-

lógiou a umožňovalo rozvíjať myšlienky slobodného ducha starovekých rímskych právnikov 

a ich stredovekých nasledovníkov. Tento cieľ dosiahol v roku 1967, keď získal pozíciu asis-

tenta na svojej alma mater, konkrétne na Katedre dejín štátu a práva. Osud mu prial i v tom, 

že mohol úzko spolupracovať so svojim vzácnym učiteľom Dr. h. c. prof. JUDr. Karolom 

Rebrom, DrSc., vďaka ktorému pretrvala v Bratislave výučba rímskeho práva aj počas týchto 

náročných čias. Práve on presadil i zriadenie osobitnej Katedry rímskeho práva, ktorá však 

pretrvala len dva roky. Záštita Karola Rebra zároveň Petrovi Blahovi umožnila venovať sa 

v relatívnom pokoji tomu, čo mal skutočne rád – právnej romanistike.  

Od toho času sa Peter Blaho neúnavne pokúšal preniknúť do myšlienkového bohatstva 

rímskych právnikov a osvojiť si ho nielen v pedagogickej, ale tiež vedeckej činnosti. 

O úspešnosti jeho snáh vypovedá nielen postupne pribúdajúci počet vedeckých výstupov, ale 

tiež nadviazanie úzkych vzťahov s najvýznamnejšími československými právnymi romanis-

tami, z ktorých možno osobitne spomenúť Prof. Dr. Václava Budila, Prof. Dr. Miroslava Bo-

háčka a Prof. Dr. Jiřího Cvetlera. Napriek dobe, v ktorej Peter Blaho žil, obdivoval predovšet-

kým západný akademický svet a jeho metódy, považujúc ich vo vedeckej práci za tie najdôle-

žitejšie. Aj z toho dôvodu pôsobili jeho vedecké články na prvý pohľad akosi ináč oproti prá-

cam viacerých jeho kolegov a každému mohlo byť jasné, že v ňom rastie osobnosť európske-

ho formátu, neobmedzujúca sa na nútené opakovanie dobre naučených socialistických fráz. 

Petrovi Blahovi sa zároveň v našom prostredí podarilo rozvinúť rímskoprávne štúdiá i 

v Košiciach, kde bola v roku 1973 zriadená Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafári-

ka a výučbu tohto predmetu na nej zabezpečil práve on. Pokiaľ ide o vedeckú činnosť, z rané-

ho obdobia možno osobitne spomenúť jeho diela „Niektoré teórie o držbe a ich kritika“, „La-
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tinské právne definície, citáty a aforizmy“ (v spolupráci s Karolom Rebrom) a „Súčasný stav 

a ciele právnej romanistiky v Československu“.  

Titul kandidáta vied (CSc.) Peter Blaho získal v roku 1978 obhájením kandidátskej dizer-

tačnej práce s názvom „Sociálna a triedna funkcia ochrany držby v antickom Ríme“. Už v nej 

preukázal nielen schopnosť samostatne vedecky pracovať na vysokej úrovni, ale taktiež svoju 

záľubu v téme držby, ktorá ho sprevádzala po celý život. Vynikajúci vedecký rast prispel 

k tomu, že už v roku 1980 obhájil habilitačnú prácu „Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyús-

tenie v súčasnosti“. Poznajúc pravidlá socialistického režimu si však zároveň veľmi dobre 

uvedomoval, že získaním titulu docent (doc.) dosiahol jeho kariérny rast vrchol. Keďže nebol 

členom komunistickej strany, profesorom sa jednoducho stať nemohol. Z toho dôvodu sa ešte 

viac zameral na kvalitnú vedeckú prácu a nadväzovanie kontaktov s európskou romanistickou 

elitou, absolvujúc študijné pobyty vo významných univerzitných mestách ako Štrasburg, Rím, 

Pécs, Halle a Krakov. Peter Blaho sa totiž aj napriek viacerým prekážkam vždy usiloval udr-

žať krok s vývojom svojho odboru za západnými hranicami. I preto sa, na rozdiel od mnohých 

svojich kolegov, nikdy neobával aktívne vystupovať ani na zahraničných konferenciách, kde 

dokazoval, že aj na Slovensku môže vyrásť vynikajúci právny romanista. O ďalší rozvoj 

a zvýšenie popularity svojho odboru v právnickej komunite sa v rámci československých hra-

níc zase zasluhoval publikovaním pravidelných bibliografických romanistických štúdií. Ok-

rem uvedených dvoch kvalifikačných prác možno z tohto obdobia jeho vedeckej činnosti oso-

bitne vyzdvihnúť diela „Nadobudnutie držby prostredníctvom otrokov v rímskom práve“, 

„Lucrum cessans im römischen und gegenwärtigen tschechoslowakischen Recht“, „Praktické 

cvičenia z rímskeho práva“ (v spolupráci s Karolom Rebrom) a „Súdna a mimosúdna ochrana 

držby v rímskom práve“.  

Nové možnosti pre vedeckú prácu a osobnostný i profesijný rozvoj znamenal pre Petra 

Blahu pád socialistického režimu. Osobitne mu k tomu pomohlo i vymenovanie do funkcie 

profesora (prof.), k čomu došlo na základe iniciatívy vtedajšieho prezidenta Václava Havla. 

Bol to práve Peter Blaho, kto bol najskôr poverený vykonávaním funkcie prodekana a v roku 

1991, ako symbol novej slobodnej doby, zvolený na bratislavskej právnickej fakulte za deka-

na. O úspešnosti jeho pôsobenia v tejto funkcii a rešpekte akademickej obce vypovedá najmä 

skutočnosť, že v nej nakoniec zotrval až do roku 1998. Počas tohto obdobia sa mu po západ-

nom vzore podarilo zaviesť do výučby viacero tradičných i moderných foriem, z ktorých sú 

viaceré dodnes ctené a uplatňované. Z jeho ďalších aktivít možno spomenúť najmä v roku 

1991 založenú tradíciu konania významnej medzinárodnej konferencie Lubyho právnických 

dní a v roku 1992 zriadenie Vydavateľského oddelenia Právnickej fakulty Univerzity Komen-

ského. V snahe o prehĺbenie spolupráce medzi slovenskými a českými právnymi romanistami 

zase v roku 1994 inicioval konanie pravidelných romanistických konferencií, ktoré sa na plat-

forme striedania slovenských a českých právnických fakúlt realizuje od roku 1998 až dodnes. 

S cieľom posunúť česko-slovenskú romanistiku ešte ďalej a zamedziť jej izolovaniu zriadil v 

roku 1995, v spolupráci s kolegami z Českej republiky, časopis Orbis iuris Romani – Journal 

of Ancient Law Studies, ktorý je s prestávkami vydávaný do dnešných dní. O ďalší rozvoj 

medzinárodnej spolupráce na akademickej úrovni sa Peter Blaho zaslúžil prácou v Európskej 

akadémii pre vedy a umenie (Salzburg) a koordináciou medzinárodného vedeckého projektu 

Európskej únie Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften, na ktorom 

spolupracoval s Inštitútom Maxa Plancka pre európske právne dejiny (Frankfurt nad Moha-

nom). Výborné vzťahy s ďalšími vedeckými pracoviskami upevňoval aj v tomto období po-

bytmi na univerzitách v Grazi, Viedni, Regensbrugu a Amsterdame.  

Keď bola v roku 1998 Katedra rímskeho práva na jeho alma mater zrušená, rozhodol sa 

Peter Blaho pre odvážny krok. Spolu s ďalšími excelentnými profesormi opustil svoje domov-

ské pracovisko s cieľom obnoviť spolu s historickou Právnickou fakultou Trnavskej univerzi-

ty v Trnave aj rímskoprávne štúdiá na nej. Smelo a s istotou môžeme povedať, že nebyť jeho 
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osobnostného vkladu, k jej založeniu by určite nedošlo. I z toho dôvodu to bol práve on, kto 

bol najskôr poverený funkciou štatutárneho orgánu Právnickej fakulty a napokon sa v roku 

1999 stal jej vôbec prvým dekanom. Keď sa ešte v tom istom roku volil rektor Trnavskej uni-

verzity, akademická obec preukázala svoje uznanie voči nemu tým, že voľba vyznela jasne 

v jeho prospech. V tejto funkcii nakoniec vytrval až do roku 2007 a možno povedať, že sú-

časná univerzita nesie stále pečať jeho osobnosti. V roku 2001 založil Peter Blaho aj v Trnave 

univerzitné vydavateľstvo s názvom Typi Universitatis Tyrnaviensis, ktoré funguje ako spo-

ločné pracovisko s Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied VEDA dodnes. Jeho zásluhou 

bol zároveň v tom istom roku zriadený Ústav dejín Trnavskej univerzity a v roku 2004 ako 

univerzitné pracovisko Trnavskej univerzity Slovenský historický ústav v Ríme. Snahy Petra 

Blahu o živé prepojenie rímskeho práva so slovenskou právnou praxou možno ilustrovať jeho 

dlhoročným členstvom v komisii pre rekodifikáciu slovenského Občianskeho zákonníka. Aj 

napriek vyťaženosti v akademických funkciách nezvoľnil ani vo vedeckej tvorbe, z ktorej 

možno osobitne vyzdvihnúť najmä vzácne preklady justiniánskych Inštitúcií a Digest (v spo-

lupráci s PhDr. Jarmilou Vaňkovou, neskôr s Mgr. Nicol Sipekiovou, PhD.). K jeho ďalším 

dôležitým dielam z tohto obdobia patria „O vzťahu občianskeho zákonníka k právu rímske-

mu“, „Praktické štúdie z rímskeho práva“ (v spolupráci s Prof. Dipl. Dom. Dr. Dr. h. c. Her-

bertom Hausmaningerom), „Aequitas ako correctio iuris v rímskom súkromnom práve“, 

„Rímske právo“ (v spolupráci s Karolom Rebrom), „Základy rímskeho práva“ (v spolupráci s 

doc. JUDr. Michalou Židlickou, Dr. a JUDr. Ivanom Haramiom, PhD.) a „Držba v dejinách 

práva“.  

Po ukončení funkcie rektora sa Peter Blaho nechal na svojom domovskom pracovisku pre-

svedčiť k pôsobeniu vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú a edičnú činnosť. V nej zos-

tal do roku 2014, keď sa rozhodol venovať už len výučbe a vedeckej tvorbe. Dva roky nato 

zanechal i pedagogickú činnosť, pokračujúc však naďalej v písaní vedeckých článkov 

a prekladaní najdôležitejších prameňov rímskeho práva. Aj v tomto období tak Peter Blaho 

patril k najlepším vedcom fakulty. I keď úraz z roku 2016 a rozvíjajúca sa choroba spomalili 

jeho aktivity, neprestával pracovať na nových vedeckých štúdiách, v čom vytrval prakticky až 

do konca života. Ešte v marci tohto roku mi tak odovzdal svoj posledný vedecký článok, ktorý 

bude súčasťou pripravovanej monografie o držobných koncepciách v rímskom a kánonickom 

práve. Možno teda naozaj povedať, že svojej obľúbenej téme zostal verný po celý život.  

Význam osobnosti Petra Blahu nielen v akademickom, ale tiež širokom spoločenskom pro-

stredí možno ilustrovať prostredníctvom viacerých ocenení. K tým najvýznamnejším patria 

rád rytiera commandatora sv. Gregora Veľkého, ktorý mu udelil v roku 2001 pápež Ján Pavol 

II., a v roku 2004 prezidentom Rudolfom Schusterom priznaný Pribinov kríž I. triedy, ako 

vyznamenanie za významné zásluhy o hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenska. 

Jeho dôležitosť a význam v slovenskej societe sa preukázali aj v pozíciách člena Komisie vlá-

dy Slovenskej republiky pre posúdenie kladov a nedostatkov v riadení miestnej samosprávy 

a štátnej správy a vedúceho pracovnej skupiny odborníkov pre prípravu Základnej zmluvy 

medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou, ktorá bola napokon úspešne uzavretá v roku 

2001. V roku 2004 bol zase zvolený za sudcu Disciplinárneho súdu Najvyššieho súdu Sloven-

skej republiky. Česť udelenia titulu Doctor honoris causa scientiarum iuridicarum mu potom 

v roku 2008 preukázali varšavská Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského a v roku 2016 

i domovská Trnavská univerzita v Trnave. O mimoriadnej obľúbenosti a uznaní Petra Blahu 

medzi najbližšími spolupracovníkmi vypovedajú najmä dve knižné pocty vydané k jeho se-

demdesiatym (Ius Romanum – schola sapientiae) a sedemdesiatym piatym (Constans et per-

petua voluntas) narodeninám. Pripravovaná pocta k narodeninám osemdesiatym bude vydaná 

ako pamätník na uctenie si jeho celoživotného diela.  

Peter Blaho bol odjakživa vysoko cenený ako bravúrny pedagóg, o čom vypovedajú viace-

ré študentské ankety, ktoré napriek svojej povestnej prísnosti pravidelne vyhrával. Opodstat-
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nene totiž zastával názor, že bez znalosti rímskeho práva nemôže byť dobrého právnika, oso-

bitne civilistu. Chýrnymi boli jeho prednášky, ktoré v prestávkach vypĺňal skvelými vtipmi zo 

súdnych siení, respektíve právnického prostredia ako takého. Aj keď niektorí študenti majú 

v pamäti práve obavy z náročnosti skúšky z predmetu Rímske právo, väčšina z nich si Petra 

Blahu určite zapamätá ako toho, kto im ukázal správny smer k dosiahnutiu statusu kvalitného 

právnika. A práve jeho snaha o dobré dielo by mala byť tou, ktorá povedie kroky jeho nástup-

cov v akademickom prostredí rozvíjajúcich rímskoprávny odbor, ale taktiež jeho študentov – 

právnikov pôsobiacich v praxi.  

Aj najbližší spolupracovníci si na Petra Blahu spomínajú len v tom najlepšom, vnímajúc ho 

ako noblesného, galantného, zásadového a vystupovaním i životnými postojmi stále mladého 

človeka, ktorý sa nikdy nedal odradiť negatívami a pozeral stále s optimizmom vpred. 

I z môjho pohľadu musím napísať, že sme ho považovali za človeka, ktorý nás drží na Kated-

re rímskeho a cirkevného práva pohromade a že nás berie doslova ako členov vlastnej rodiny. 

Vždy bol totiž pre nás prísnym, no zároveň láskavým, trpezlivým a chápajúcim učiteľom. 

Jeho múdrosť, rozhľad, elegancia – to všetko z neho robilo človeka v mnohých ohľadoch ide-

álneho. Aj preto sme ho obdivovali, vzhliadali k nemu, učili sme sa od neho, nedali na neho 

nikdy dopustiť a najviac nás mrzelo, keď sme ho sklamali. Peter Blaho zostane navždy našim 

vzorom. Ako mi raz povedal, najviac bol hrdý a ctil si svoju katolícku vieru, potom svoju ro-

dinu a napokon rímske právo, ktorého rozvíjaniu v akademickom prostredí zasvätil celý svoj 

život. Requiesce in pace, professore, magister noster!  
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