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duje vlastné informačné fondy. 
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jenie: VÚB Martin 17237-362/0200. 



ŠTÚDIE - ČLÁNKY 

HEINRICH SCHLIEMANN A JEHO RUSKÍ POTOMKOVIA 
Galina Andrusovová-Vlčeková"1 

Heinrich Schliemann, archeológ svetového mena, patrí k osobnostiam, o ktorých sa veľ
mi vefa hovorilo už za ich života. Bol mimoriadnym človekom mimoriadneho storočia, obdi
vovaným pre svoju húževnatosť, pracovitosť, cieľavedomosť, nadanie, vynikajúcu pamäť. Aj 
keď si jeho záujmy a aktivity (obchodné podnikanie, cestovanie, štúdium historických pamia
tok, archeologické výskumy) navzájom zdanlivo protirečili, smerovali k jedinému cieľu - doká
zať historické opodstatnenie antických mýtov(2). 

V januári r. 1846 pricestoval H. Schliemann ako obchodný zástupca amsterdamskej fir
my B.H. Schrôder a Co. do Sankt Peterburgu a o rok neskôr sa stal ruským občanom. To bol 
začiatok jeho skoro dvadsaťročného pôsobenia v tejto krajine. Znalosť domáceho jazyka a zá
zemie veľkej nemeckej kolónie, existujúcej v tom čase na severe Ruska i v St. Peterburgu sa
motnom, mu otvorili bránu k mimoriadne úspešnej obchodnej činnosti a tým aj neskoršiemu 
bohatstvu(3). 

Dvadsiateho štvrtého (resp. podľa starého štýlu 12.) októbra 1852 uzavrel manželstvo 
s Jekaterinou Petrovnou Lyžinovou, "dedičnou čestnou občiankou Ruska" zo starého šľachtic
kého rodu, členovia ktorého už za čias Petra Veľkého zaujímali významné postavenie na cár
skom dvore. 

Rod Lyžinovcov pochádzal z oblasti Cholmogor pri Severnej Dvine, juhovýchodne od 
Archangeľská. Do 16. storočia jeho členovia žili vo Velikom Novgorode a po pripojení Permu 
a severného Uralu k Rusku, v súvislosti s osídľovaním novozískaných území, s mnohými ďalší
mi rodmi presídlili na sever Ruska. V oblasti Cholmogor vlastnili lesy, manufaktúry na spraco
vanie dreva, píly a iné drobnejšie prevádzky, neskôr sa stali vlastníkmi nájomných domov 
v Archangeľskú, Moskve a St. Peterburgu. Popri iných rodoch boli Lyžinovci spríbuznení 
s Baženinovcami, tiež starým a významným rodom ruského severu. Jeho najznámejšími pred
staviteľmi boli bratia Osip (1655-1723) a Fedor Andrejevičovci (1663-1726). Žili v dobe pano
vania cára Petra Veľkého, boli prvými staviteľmi ruských obchodných lodí 
a spoluzakladateľmi pravidelných námorných stykov severného Ruska a západnej Európy. 
Významne sa zúčastňovali aj na hospodárskych reformách Petra Veľkého. 

Neskôr sa Lyžinovci dostali do príbuzenského vzťahu aj s kniežacími rodmi Puťatinov-
cov, Golicynovcov(4) i ďalšími a sami sa stali typickou rodinou peterburskej aristokracie. Udr
žiavali styky s cárskym dvorom a jemu blízkymi kruhmi, stretávali sa so spisovateľmi, maliar
mi, akým bol napr. Repin(5), vedcami. 

Otec Jekateriny Petrovny, Peter Alexandrovič Lyžin, sa narodil r. 1792 alebo 1793 
v Moskve. Navštevoval nemeckú strednú školu v St. Peterburgu, neskôr žil a dlhší čas študo
val v Londýne. Po návrate pracoval ako komerčný právnik - významne sa angažoval ako pro
kurátor a právny zástupca v obchodných sporoch. Pôsobil tiež vo viacerých radách pri cárskom 
dvore a získal titul dedičného čestného občana Ruska. V r. 1824 sa oženil so Sofiou Ivanovnou 
Meskovskou zo schudobnelého poľského šľachtického rodu. Z mnohých ich detí ostali nažive 
len tri - Jekaterina, Pavel a Nikolaj. Sám Peter Alexandrovič zomrel v r. 1855 v Dráždanoch, 
kde bol aj pochovaný. 

Jekaterina Petrovna Lyžinová sa narodila 7. septembra (26. augusta) 1826 v St. Peter
burgu. Navštevovala chýrnu nemeckú "Die Sankt-Peterschule" v St. Peterburgu, ktorej vtedaj-
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ším riaditeľom bol prof. Friedrich Lorentz, neskôr Schliemannov dobrý-priateľ. Jekaterina bola 
vzdelaná, hlboko veriaca žena, vychovaná podobne, ako mnohé ostatné ruské dievčatá z vyššej 
spoločnosti. Heinrich Schliemann sa s ňou zoznámil prostredníctvom jej otca a brata Pavla, 
ktorí boli jeho dôvernými obchodnými partnermi. Istú úlohu pri ich zoznámení zohral aj mos
kovský kupec Živago, Schliemannov známy z Amsterdamu(ó). 

Heinrich a Jekaterina Schliemannovci mali tri deti: Sergeja, Natáliu a Nadeždu. 
Sergej sa narodil 28. (16.) septembra 1855 v St. Peterburgu. Školu začal navštevovať 

v rodisku, v gymnaziálnych štúdiách však už od jesene r. 1871 pokračoval v Kyjeve (po roz
chode s otcom sa jeho matka rozhodla zmeniť prostredie St. Peterburgu, kde jej každé miesto 
pripomínalo spoločný život s H. Schliemannom, čo ju psychicky veľmi vyčerpávalo. Presídle
nie do Kyjeva urýchlila aj náhla smrť dcéry Natálie v decembri r. 1869)(7). Sergej, citovo via
zaný na otca, trpel po jeho odchode ťažkými depresiami, viackrát musel prerušiť štúdia a do
končil ich až v júli 1875. Na jeseň r. 1876 sa stal poslucháčom práva na Moskovskej univerzite 
a po ich zavŕšení začal od decembra 1881 vykonávať súdnu prax u prokurátora súdneho dvora 
v Kyjeve. Od r. 1882 pôsobil ako vyšetrujúci sudca na súdnom dvore Kazanskej gubernie 
v Carevokokšajsku (dnes Joškar-Ola), v júni 1885 prijal tú istú funkciu v Radoškeviči vo Vil-
ňuskej gubernii (dnes v Bielorusku) a v nasledujúcom roku v Ošmjanoch v tej istej gubernii 
(dnes v Litovskej republike). Niekedy v období 1912-14 sa vrátil do St. Peterburgu, kde praco
val na ministerstve vnútra (nieje nám známe, aké postavenie zastával). 

Pravdepodobne v októbri 1885 sa Sergej oženil s profesorkou spevu a koncertnou umel
kyňou Anastáziou Grigorjevnou Demčenkovou. "Nakoľko viem", napísala vtedy jeho sestra 
Nadežda otcovi, "zarába (Anastázia) statočným spôsobom, za hodiny (spevu) jej dobre platia. 
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Okrem toho hodne času venuje štúdiu na konzervatóriu..."(8). Aj napriek takémuto dobrozda-
niu H. Schliemann nedal k uzavretiu sobáša súhlas a odmietol aj stretnutie s mladomanželmi. 
Táto okolnosť veľmi schladila Sergejov vzťah k nemu. 

Sergejovi a Anastázii sa pravdepodobne v r. 1889 narodil syn Andrej. Podľa informácií 
Marianny Afanasievovej-Andrusovovej údajne slúžil v Červenej armáde a padol v občianskej 
vojne, alebo zomrel na týfus v rokoch 1920-25. Sergej mal zrejme aj druhého syna (Vladimír), 
presné údaje o ňom však nepoznáme. V listoch z frontu r. 1916 sa spomína tiež istý Dmitrij 
Schliemann, o ktorom jednoznačne nevieme, či bol Sergejovým synom, iných Schliemannov-
cov - okrem Sergejovej rodiny - však v Petrohrade nebolo. Isté je, že v rokoch 1924-31 žili 
Sergej s Anastáziou v Leningrade vo veľmi ťažkých podmienkach, vo veľkej biede a hlade. 
Nadežda, Sergejova sestra, ktorá v r. 1920 spolu s manželom a deťmi emigrovala do Francúz
ska, im až do r. 1935 posielala potravinové balíky v rámci americkej pomoci Rusku (American 
Russia Aid - ARA). Anastázia zomrela asi v tomto roku (1935), Sergej niekedy v období 
1938-39. 

Prvou dcérou a druhým dieťaťom manželov Schliemannovcov bola Natália, narodená 
24. (12.) januára 1859 v St. Peterburgu. Zomrela náhle, 10. decembra 1869, na osteomyolitídu 
a otravu krvi(9). H. Schliemann bol o priebehu choroby informovaný listom napísaným v deň 
úmrtia dievčatka (písal ho syn Sergej, niekoľko slov k nemu pripojila tiež Schliemannova man
želka). Z nasledujúcej korešpondencie sa dozvedel aj o lekárskych nálezoch a výsledkoch pit
vy, ktorá potvrdila správnosť diagnózy (H. Schliemann o nej pôvodne veľmi pochyboval a ob
viňoval svoju manželku z ľakomyselnosti a nedbalosti o deti). Úryvky jedného z týchto listov 
odrážajú vnútorný vzťah Jekateriny k H. Schliemannovi a stavajú ho do iného svetla, v akom 
ho videli niektorí Schliemannovi životopisci(lO). Stoja preto za povšimnutie: "...napísal si mi 
iba krátky list, ale Tvoje slová plynú z hĺbky Tvojho srdca a našli si cestu k môjmu srdcu", 
píše Jekaterina Petrovna, "...je mojou povinnosťou povedať Ti o Nataši nasledovné ... Mala 
pevnú stavbu tela, znášala akúkoľvek klímu a nebála sa chorôb a prechladnutí. V poslednej do
be pribrala na váhe a opeknela, bola ako ruža ... už dlhšie som mala pocit, že nie je stvorená 
pre tento svet. Príliš rýchle jej kolovala krv v žilách, jej krv v žilách vrela. Nataša ináč skákala, 
ináč tancovala, odlišne ako iné deti. Nebolo tých síl, ktoré by ju boli zastavili ... Boh mi to 
dieťa vzal, ale jedinou útechou mi je, že to nebolo mojou vinou. Nebolo súdené, aby dlhšie 
žila." List končí slovami: "Maj sa dobre, matka Tvojich detí a Tvoja žena Katarína Schlie-
mann"(ll). 

Druhou dcérou a tretím dieťaťom Schliemannovocov bola Nadežda. Narodila sa 2. au
gusta (21. júla) 1861 v Petergofe pri St. Peterburgu. Od r. 1870 do júla 1871 študovala na 
gymnáziu v St. Peterburgu, potom v Kyjeve a od r. 1876 na gymnáziu p. Alferoffovej v Mos
kve. Ukončila ho v júni 1879 so zlatou medailou. V októbri 1880 sa zapísala na fyzikálno-
matematické oddelenie Vyšších ženských kurzov(12), kde jej prednášali významní ruskí vedci 
a vzdelanci ako Beketov(13), Butlerov(14), Wagner(15) a i. Tieto štúdiá ukončila v apríli 1885 
záverečnými skúškami z matematiky, fyziky, chémie, zoológie, anatómie, fyziológie s histoló
giou, botaniky, geológie, geografie, kozmografie a stronómie - všetky s najlepším prospechom. 

Nadežda bola inteligentným, veľmi nadaným a vážnym dievčaťom. Svojou energiou, 
múdrosťou, talentom a húževnatosťou sa podobola na otca, ktorého si vždy vážila, uznávala ho 
a obdivovala. V rokoch 1885-86 spolu s matkou, ktorá sa po smrti Natálie venovala iba jej, 
veľa cestovala. V r. 1888 počas cesty po Švajčiarsku a Taliansku začas študovala porovnávaciu 

1. Heinrich Schliemann (1822-1890). 
2. Jekaterina Petrovna Schliemannova, rod. Lyiinová (1826-1896), manželka H. Schliemanna 

(okolo 1890, ALU MS). 
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anatómiu u prof. Karia Vogta v Ženeve(16). Po návrate do St. Peterburgu učila istý čas na 
gymnáziu p. Stojuninovej. Tu sa zoznámila so svojim budúcim manželom a vo februári 1889 
sa zasnúbila. V liste datovanom 7. februára 1889 vo Florencii o ňom i o celej situácii píše otco
vi: "Požiadali ma o ruku a ja som túto ponuku prijala. Podfa mojej mienky budeš s ním spokoj
ný - môj ženích spĺňa všetky Tvoje nároky. Pôvodom je Švéd a volá sa Nikolaj Andrusov." 
Ďalej uvádza jeho životopis a list končí slovami: "...veľmi by ma zarmútilo, milý otec, ak by si 
nebol spokojný a odsúdil moje počinanie"(17). Z ďalšieho Nadeždinho listu 
z 24. marca 1889, v ktorom ďakuje svojmu otcovi za súhlas k sobášu a posiela mu fotografiu 
svojho snúbenca, vyplýva, že H. Schliemann nemal proti zväzku námietky. 29. júla 1889 v Se-
vastopoli sa Nikolaj a Nadežda zosobášili. Tak sa začala ich spoločná cesta životom. 

Nikolaj Ivanovič Andrusov sa narodil 19. decembra 1861 v Odese. Jeho otec, Ivan An-
drejevič, pôvodom z Narvy, slúžil ako navigátor na lodiach Ruskej paroplavebnej a obchodnej 
spoločnosti na Čiernom mori a zahynul pri búrke 5. septembra 1870. Jeleňa Filipovna, rod. Be-
laja, Nikolajova matka, ostala po manželovej smrti sama s piatimi deťmi, takmer úplne bez 
prostriedkov. Aj napriek takýmto okolnostiam Nikolaj úspešne zmaturoval na Alexandrov-
skom gymnáziu v Kerči a r. 1884 sa zapísal na univerzitu v Odese. Za vynikajúce výsledky 
získal v závere štúdia štipendium na dvojročný zahraničný pobyt, ktorý strávil v Rakúsku, Ne
mecku, Taliansku a v Chorvátsku. Po návrate do vlasti začal od r. 1888 pracovať na univerzite 
v St Peterburgu, kde r. 1890 obhájil magisterskú a o sedem rokov neskôr (1897) aj doktorskú 
prácu. 

Nikolaj Ivanovič Andrusov sa stal významným ruským vedcom - geológom a paleonto
lógom, zakladateľom geológie ruského neogénu a ruskej paleografie. Čiernomorská expedícia, 
ktorú v r. 1890 viedol, urobila dva nové, významné objavy - odhalila posterciárnu faunu kas
pického typu a sírovodíkové zamorenie hĺbok Čierneho mora. Nikolaj prednášal na viacerých 
univerzitách Ruska - v Odese (1889-92), v St. Peterburgu (1894-1896), Jurjeve (dnes Tartu v 
Estónsku, 1895-1905), v Kyjeve (1905-1912), v Petrohrade (1912-1919) a v Simferopoli 
(1919-20). R. 1914 bol zvolený za člena Ruskej akadémie vied, v r. 1914-19 pôsobil vo funkcii 
riaditeľa Geologického múzea v Petrohrade, r. 1918 sa stal členom Ukrajinskej akadémie vied. 
Pod vplyvom revolučných udalostí sa rozhodol s celou svojou rodinou z Ruska emigrovať. 25. 
marca 1920 Andrusovovci svoju vlasť opustili. Do r. 1922 žili v Paríži, potom sa časť rodiny 
spolu s Nikolajom Ivanovičom presťahovala do Prahy. V hlavnom meste Česko-Slovenska 
prednášal na tzv. ruskej univerzite, zriadenej vtedajšou vládou pri Českom vysokom učení 
technickom pre ruských vysokoškolákov-emigrantov(18). V Prahe Nikolaj I. Andrusov 27. ap
ríla 1924 aj zomrel. Je pochovaný v ruskej časti Olšanského cintorína(19). Jeho manželka Nad
ežda Genrichovna zomrela 6. júna 1935 v Lausanne vo Švajčiarsku a je pochovaná na Cimetié-
re des Bois de Vaux. 

Rok po sobáši Nikolaja a Nadeždy Andrusovových, 26.12.1890 v Neapoli, Heinrich 
Schliemann zomrel. Deťom z ruského manželstva ako aj manželke-vdove Jekaterine Petrovne 
zanechal značné majetky. Sergej zdedil dva nájomné domy v Paríži a 50-tisíc frankov v zlate. 
Oboje si však nadlho neudržal - domy predal a o peniaze prišiel na burze. Nadeždiným dedič-

3. Nadežda Genrichovna Schliemannová, vyd. Andrusovová (1861-1935), najmladšia z detí Heinricha 
a Jekateriny P. Schliemannovcov (St. Peterburg, asi 1880, ALU MS). 

4. Nikolaj Ivanovič Andrusov (1861-1924), ruský geológ a paleontológ, manžel Nadeždy G. Schliemanno-
vej (Kyjev, asi 1910, ALU MS). 

5. Leonid Nikolajevič Andrusov (1891-1919), najstarší syn Nikolaja 1. a Nadeždy G. Andrusovovcov 
(St. Peterburg, 1912-1914, ALU MS). 

6. Vera Nikolajevna Somová, rod. Andrusovová (1893-1979), staršia dcéra Nikolaja I. a Nadeždy 
G. Andrusovovcov (Praha, 1944, ALU MS). 
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ským podielom bol iný nájomný dom v Paríži, menší dom v Indianapolise a tiež 50-tisíc fran
kov v zlate. Dom v USA, kedze neprinášal vefa zisku, Nadežda časom predala (získala tým 
prostriedky na cestu do Francúzska r. 1920). Rovnaký osud stihol i nájomný dom v Paríži, kto
rý bol predaný počas Svetovej hospodárskej krízy, aby rodina v emigrácii mala z čoho žiť. Ok
rem uvedených majetkov zdedili deti z ruského manželstva aj iné, menšie nehnuteľnosti, kniž
nicu, obrazy a ďalšie cennosti, ktoré H. Schliemann zanechal v Rusku(20). 

Nikolaj a Nadežda mali päť detí: Leonida, Veru, Vadima, Dimitrija a Mariannu. 
Leonid sa narodil 13. mája 1891 v Odese. Po ukončení gymnázia v Kyjeve študoval na 

Prírodovedeckej fakulte tamojšej univerzity a pokračoval na Fyzikálno-matematickej fakulte 
univerzity v St. Peterburgu, kde zostal pracovať ako asistent. Zaoberal sa zoológiou, už ako 
vysokoškolák bol dobrým znalcom fauny Čierneho mora a zúčastnil sa na jej výskumoch (naj
mä počas expedícií svojho otca). Po vypuknutí 1. svetovej vojny bol povolaný do armády, bo
joval na juhozápadnom fronte a neskôr v severnom Rusku. Počas občianskej vojny pôsobil ako 
desiatnik v špeciálnych rusko-francúzskych jednotkách. Zahynul 2. novembra 1919 pri Peter-
gofe (dnes Jekaterinodvorec) v bojoch o Petrohrad. Prostredníctvom americkej služby (Active 
Service - American Expedition of Navy Forces) a YMCY ho jeho otec márne hľadal mnoho 
mesiacov. Keď skutočnosť v apríli r. 1920 vyšla najavo, bola to veľká tragédia pre celú rodinu. 

Vera sa narodila 1. marca 1893 vo Viedni, počas druhej študijnej cesty svojho otca do 
zahraničia. Navštevovala klasické gymnázium A.V. Žekulinovej v Kyjeve a súčasne študovala 
hru na klavír. V r. 1912 sa stala poslucháčkou dejín umenia na peterburskej univerzite, štúdium 
však pre vojnové udalosti nedokončila. Počas 1. svetovej vojny, kedy všetci jej bratia bojovali 
na frontoch, spolu so sestrou Mariannou sprevádzala rodičov. V r. 1918-20 pracovala ako dob
rovoľná zdravotná sestra a súčasne knihovníčka v univerzitnej knižnici v Simferopoli. Po 
emigrácii z Ruska r. 1922 absolvovala štúdium francúzskeho jazyka na Alliance francaise 
v Paríži (21) (získala Diplome d'Études Francaises Modernes). Dokonale ovládala aj viacero 
ďalších cudzích jazykov. Neskôr sa usadila v Prahe, kde s menšími prestávkami žila až do smr
ti 16. júna 1975. Druhého júna 1924 sa vydala za Pavla Osipoviča Somova, stavebného inži
niera, s ktorým mala dcéru Irinu, neskôr diplomovanú architektu. Z jej manželstva s Ing. Já
nom Skokánkom dnes žijú dcéry Helena (nar. 1949), Nataša (1952) a syn Vladimír (1953). 
Druhé jej manželstvo s Ing. Jozefom Pavlíkom bolo bezdetné. Zomrela 16.10.1979 v Prešove, 
kde je aj pochovaná. 

Druhý syn Andrusovovcov - Vadim - sa narodil 30.8.1895 v St. Peterburgu. Gymnaziál
ne štúdia začal v Kyjeve a v r. 1913 dokončil v St. Peterburgu. Mal mimoriadny výtvarný ta
lent a už od 13 rokov sa venoval modelovaniu a drobnej sochárskej práci. Po neúspešnom kon
kurze do Akadémie umenia v St. Peterburgu ho rodičia chceli poslať do Paríža k Rodinovi 
a Bourdellovi, známym francúzskym sochárom(22). Zabránila tomu však 1. svetová vojna. Po 
jej vypuknutí začal Vadim študovať dejiny umenia, históriu a neskôr aj právo na petrohradskej 
univerzite. V júli r. 1916 narukoval do armády - slúžil v osobnej garde Pavlovovho regimentu, 
od r. 1917 na fronte v Haliči. Od februára 1919, počas občianskej vojny, bojoval v severnom 
Rusku, neskôr v slovansko-britskom regimente na murmanskom fronte. Pri osade Kareľskaja 
Masselga bol aj zranený a za statočnosť v boji vyznamenaný britským vojnovým krížom (Mili-
tary Cross). V auguste r. 1920, niekoľko mesiacov po odchode rodičov a súrodencov, odišiel za 
nimi do Francúzska, kde v r. 1921-22 pokračoval v štúdiách na Bourdellovej Académie de la 
Grande Chaumiére(23). Aj keď mu ich zlá finančná situácia v rodine neumožnila dokončiť, pri 
sochárstve už ostal natrvalo. 

Spočiatku sa venoval tvorbe drevených plastík, neskôr najmä plastík a basreliéfov z te
rakoty s rôznymi námetmi. Robil aj dekoračné elementy pre interiéry osobných lodí. Používal 
širokú škálu materiálov (drevo, eben, keramiku, kameň, štuk, pri zariadeniach interiérov 
bronz). Spolupracoval s mnohými francúzskymi umelcami, najmä s André Arbusom(24). 
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Vlastnou umeleckou tvorbou sa po prvýkrát predstavil verejnosti na výstave Salón ďautomne 
v r. 1925 a potom na početných výstavách francúzskych a ruských umelcov parížskej školy / 
Salón ďautomne 1926, 1928, Salón des Independants 1927, Salón des Tuilleries 1937, Artistes 
décorateurs 1931, 1933, 1936 a i.(25)/. V r. 1937 sa zúčastnil tiež na Medzinárodnej výstave 
v Paríži. Vadimove umelecké diela by sme dnes našli v mnohých výstavných sieňach sveta -
v americkej Philadelphii, v Paríži, v Toulousse, v Agene, v Holandsku, Belgicku, Nemecku, 
Švajčiarsku i v Egypte. Aj jeho basreliéfy (haut-reliéfy) dekorujú početné budovy v Paríži 
a v mnohých francúzskych provinciách. Jeden z nich (z r. 1954) zdobí tiež interiér francúzske
ho veľvyslanectva v Tokiu. 

Za celoživotné dielo získal Vadim Andrusov titul Chevalier des Arts et Lettres, ktorý sa 
udeľuje najvýznamnejším umelcom(26). Zomrel 16.9.1975 v Paríži. Bol dovedna trikrát žena
tý, z jeho posledného manželstva s Elisabeth Germainovou (1914-1962) pochádza syn Patrice. 
Dnes je právnikom a s manželkou Catherinou Dupouyovou má dve deti - Natáliu (nar. 1976) 
a Vadima (1978). 

Tretím synom manželov Andrusovovcov bol Dimitrij, ktorý sa narodil 7.11.1897 v Jur-
jeve (dnes Tartu v Estónsku). Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa r. 1915 zapísal na Prírodo
vedeckú fakultu Petrohradskej univerzity. Štúdium, podobne ako jeho súrodenci musel pre 
vojnové udalosti prerušiť a r. 1916 narukoval na front ako ženista. V r. 1919-20 bojoval v De-
nikinovej armáde, až kým r. 1920 spolu s rodičmi a súrodencami neemigroval do Francúzska. 
Tu pokračoval v štúdiách u prof. Hauga(27) na parížskej Sorbonne a získal licenciát prírod
ných vied. Neskôr spolu s otcom odišiel do Prahy, kde pokračoval v štúdiách na tzv. ruskej 
univerzite, neskôr na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. Tu r. 1925 získal doktorát. 
V r. 1925-30 sa zúčastňoval na geologických výskumoch Štátneho geologického ústavu 
v Prahe, potom pracoval ako asistent, neskôr docent na geologickom ústave Prírodovedeckej 
fakulty Karlovej univerzity. Veľký medzník v jeho živote znamenalo jeho menovanie za mi
moriadneho profesora na novozriadenej Slovenskej vysokej škole technickej v Košiciach 
(1938), ktorá sa neskôr presťahovala do Martina a potom do Bratislavy. Dimitrij Andrusov sa 
tak definitívne usídlil na Slovensku, kde žil a pracoval až do smrti - 1. apríla 1976. 

Bol významným západokarpatským geológom, vedcom svetového mena. Geológii sa 
začal venovať pod vplyvom svojho otca, s ktorým sa zúčastnil viacerých geologických expedí
cií v Zakaspicku, Strednej Ázii a na polostrove Mangyšlak. Vo Francúzsku a Švajčiarsku sa 
zdokonaľoval v mapovaní zložitých území. Od r. 1923 začal uskutočňovať samostatný geolo
gický výskum v Povltaví a v oblasti Zbirožska. V tom istom roku prišiel spolu s prof. Kettne-
rom(28) na Slovensko. Od r. 1927 tu robil samostatný geologický výskum, ktorý sa stal jeho 
celoživotnou náplňou. 

V prvom období sa zameral na najkomplikovanejší fenomén Západných Karpát - brad
lové pásmo a v 5-zväzkovej monografii objasnil jeho stratigrafiu a tektoniku (v zásade platí 
dodnes). Neskôr skúmal flyšové pásmo Západných Karpát. Na základe podrobných paleonto
logických štúdií detailne spracoval stratigrafiu jeho jednotlivých sérií. V spoločnej publikácii 
s A. Matéjkom, vydanej pre 3. zjazd Karpatskej geologickej asociácie, ktorý sa v r. 1931 konal 
aj na Slovensku, podal syntetický prehľad stavby Karpát. Dielo znamenalo istý medzník v po
znaní geologickej stavby Západných Karpát. 

Dimitrij Andrusov sa zaoberal aj tektonickými problémami stavby Západných Karpát, 
najmä ich príkrovovou stavbou, a k 23. medzinárodnému geologickému kongresu, ktorý sa r. 
1968 konal v Česko-Slovensku, vydal súborné dielo "Grundriss der Tektoník der nordlichen 
Karpaten". Zhrnul v ňom svoje celoživotné poznatky z tejto oblasti. Spolu vydal vyše 300 od
borných prác, z ktorých - okrem už spomenutých - osobitne významnými sú trojzväzková Geo
lógia československých Karpát a dielo venované medzinárodnej stratigrafickej lexike Lexique 
stratigraphique internationale. 
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Dimitrij Andrusov sa významne zapojil aj do organizácie geologickej vedy a výskumu, 
je nestorom modernej geologickej školy na Slovensku. V r. 1940 stál pri zrode Geologického 
ústavu (dnešného Geologického ústavu Dionýza Štúra) v Bratislave a bol jeho prvým riadite
ľom. O rok neskôr sa stal profesorom na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity a pred
nostom jej Geologicko-paleontologického ústavu. V r. 1952 spolupôsobil pri založení Geolo-
gicko-geografickej fakulty Univerzity Komenského, v r. 1953-56 pri založení Geologického 
ústavu SAV (v tomto období bol menovaný za člena SAV, v r. 1956 tiež za člena-korešpon
denta ČSAV). Zaslúžil sa aj o rozvoj odborného geologického časopisectva, redigoval viaceré 
odborné periodiká (Práce Geologického ústavu, Geologický sbomík a i.), tvoril vysokoškolské 
učebné texty. Riadil tvorbu dlhodobých programov geologického výskumu na Slovensku, ini
cioval a viedol rozsiahle biostratigrafické a paleontologické štúdiá, zaviedol nové metodiky. 
Podieľal sa tiež na expertíznych prácach v aplikovanej a inžinierskej geológii - pri stavbe tune
lov, železničných tratí, priehrad, pri vyhľadávaní nerastných ložísk a pod. 

Bol členom mnohých domácich a zahraničných spoločností a nositeľom početných oce
není a vyznamenaní. Z nich si najviac cenil medailu Gustáva Steinmanna, ktorú mu v r. 1976 
udelili v Nemecku, a medailu Eduarda Suessa za vynikajúcu geologickú činnosť, ktorú získal 
vo Viedni(29). 

Dimitrij Andrusov bol dvakrát ženatý. V prvom manželstve s Valentínou Alschwango-
vou(30) mal dve dcéry - Galinu (nar. 1928)(31), povolaním mineralogickú, a Ninu (1933)(32), 
zootechnickú. Galina z manželstva s Martinom Halahyjom má dvoch synov. Alexander (nar. 
1956) je ovocinár a z jeho manželstva s Máriou Minčíkovou pochádzajú dve deti - Terézia 
(1985) a Katarína (1986). Druhý syn Juraj (nar. 1961) je kybernetikom-programátorom. 

Z druhého manželstva Dimitrija Andrusova s Vandou Kollárovou(33) pochádza dcéra 
Tatiana (nar. 1954). Je veterinárnou lekárkou a, vydatá za Františka Buriana, má dvoch synov -
Marka (1977) a Jiŕího (1981). 

Poslednou z detí Nikolaja a Nadeždy Andrusovovcov bola Marianna. Narodila sa 13. 
októbra 1899 v Jurjeve. Stredoškolské štúdiá začala v Kyjeve, ukončila ich na gymnáziu 
Schaffe v Petrohrade. V r. 1919-20 bola poslucháčkou hudby a kreslenia na univerzite v Sim-
feropoli, po odchode do emigrácie študovala na Filozofickej fakulte sorbonnskej univerzity 
a získala licenciát z literatúry (Licenciés des Lettres). R. 1925 sa vydala za Nikolaja Nikolaje-
viča Afanasieva (Afanassieffa), pravoslávneho farára a teológa. Najskôr žili v Skopje v Juho
slávii (Marianna tu vyučovala matematiku a francúzštinu na gymnáziu), r. 1930 sa vrátili do 
Paríža, kde N.N. Afanassieff pôsobil ako profesor na teologickej pravoslávnej fakulte Serge-
jevského inštitútu, počas druhej svetovej vojny sa zdržiavali v Tunise. Marianna mala jediného 
syna Anatolija (nar. 1930). Je lekárom-chirurgom a so svojou manželkou Geneviévou Michau-
tovou (1933) má štyri deti: Nicolasa (1966), Anne-Claire (1968), Damien (1969) a Beatrice 
(1971). 

To je krátky prehľad genealógie ruskej vetvy rodiny Heinricha Schliemanna. 

7. Vadim Nikolajevič Andrusov (1895-1975), francúzsky sochár a maliar v mladších rokoch života, 
druhý syn Nikolaja I. a Nadeždy G. Andrusovovcov (Parít asi 1925, ALU MS). 

8. Vadim Andrusov v neskoršom veku (Aiguillon, leto 1965, ALU MS). 
9. Marianna Nikolajevna Afanassieffová, rod. Andrusovová (1899-1979), najmladšia dcéra Nikolaja I. 

a Nadeždy G. Andrusovových (Praha, 1924, ALU MS). 
10. Dimitrij Andrusov (1897-1976), slovenský geológ, najmladší syn Nikolaja a Nadeždy Andrusovovcov 

(foto ČSTK, ALU MS). 
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POZNÁMKY 

1/ Autorka príspevku (nar. 1928 v Dolnom Kubíne) pôsobila od r. 1951 ako pedagogička 
a vedecká pracovníčka Katedry mineralógie a petrografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Je autorkou odborných štúdií z oblasti výskumu rudných ložísk, vyso
koškolských skript z mineralógie, ako členka autorského kolektívu sa zúčastnila na tvorbe troj
zväzkovej Topografickej mineralógie Slovenska (Bratislava 1986-1990). V poslednom období sa 
systematicky zaoberá aj genealogickým výskumom, s príspevkom o ruskej rodine H. Schliemanna 
vystúpila o.i. počas osláv 100. výročia jeho úmrtia v nemeckom Ankershagene. 

2/ Osudy H. Schliemanna (1822-1890), moderného objavitefa prehistorického Grécka, sú všeobecne 
známe. Pre úplnosť príspevku rekapitulujeme len niektoré základné údaje. Narodil sa v Neubuko-
we v Meklenbursku, v rodine chudobného ev. farára, 12-ročný začal študovať na gymnáziu, 
z existenčných dôvodov prešiel po 3 mesiacoch na reálku, neskôr sa stal učňom v obchode, po 
príchode do Hamburgu tu pôsobil ako predavač. Po stroskotaní lode, ktorou sa chcel dostať do 
Ameriky, vystriedal viacero povolaní v Holandsku, kde nakoniec našiel stabilné zamestnanie 
u firmy B.H. Schrôder a Co. Venoval sa obchodu, neskôr štúdiu jazykov (ovládal ich 15), cestova
niu (3-krát navštívil Ameriku, severnú Afriku, Indiu, Japonsko, Čínu, východné Stredomorie, Špa
nielsko, Egypt a i.), od r. 1866 štúdiu archeológie na parížskej Sorbonne (promoval r. 1869 v Ros-
tocku). V r. 1870-90 uskutočnil rozsiahle výskumy v Tróji, v r. 1876 v Mykénach, neskôr 
v Orchomenose a Tyrinse. 

3/ Schliemanna priviedol do Ruska najmä záujem jeho firmy o obchod s indigom (išlo 
o dovoz indiga pre ruský textilný priemysel). Spoločnosť B.H. Schrôdera mala vlastné plantáže 
v Holandskej Indii, obchodné loďstvo a filiálky v Le Havri, Terste, Smyme, Riu de Janeiro 
a v Nemecku. H. Schliemann sa stal jej zamestnancom - pomocným účtovníkom v r. 1844 a po
stupne sa vypracoval na vedúceho zahraničnej korešpondencie. Po príchode do Ruska sa oriento
val hlavne na obchod s indigom, neskôr aj na iný tovar, najmä čaj. Začiatkom r. 1847, už ako rus
ký občan, sa dal zaregistrovať aj ako samostatný obchodník. 

4/ Obidva rody odvodzujú svoj pôvod od potomkov panovníka a christianizátora Ruska, veťkoknie-
žaťa Vladimíra Svjatoslaviča: Puťatinovci od kniežaťa Puťaťu, Golicynovci od kniežaťa Michaila 
Ivanoviča Golicu. Z Puťatinovcov sú známi napr. Dmitrij Ivanovič, od r. 1503 kyjevský vojvoda, 
Jefim Vasiljevič (1804-1883), štátnik, moreplavec a diplomat, z Golicynovcov Boris Alexejevič 
(1654-1714) a Vasilij Vasiljevič (1643-1714), obaja poprední štátnici za vlády Petra I. Veľkého, 
a Boris Borisovič (1862-1916), ruský fyzik, jeden zo zakladateľov seizmológie. 

5/ Repin, Iľja Jefimovič (1844-1930), významný ruský maliar, začas profesor historickej maľby na 
Akadémii umení v St. Peterburgu. Zobrazoval najmä námety z ruských dejín. 

6/ Živago, Sergej Afanasjevič - moskovský kupec druhej gildy. V r. 1845 sa pokúšal získať Schlie
manna pre vytvorenie spoločného podniku pre obchod v Rusku, ale firma B.H. Schrôder a Co. mu 
nedala povolenie. Podľa O.V. Daševskej (pozri literatúru) bol príbuzným J.P. Lyžinovej, podľa 
matriky v kostole sv. Nikolaja v St. Peterburgu krstným otcom Schliemannovej dcéry Natálie. 

7/ V apríli r. 1864 Schliemann získal titul "dedičného čestného občana" Ruska. V tom istom čase 
začal postupne likvidovať svoje obchody v St. Peterburgu. Po odchode z krajiny cestoval po svete 
a na jar r. 1866 sa usadil v Paríži. Odtiaľto sa pokúšal presvedčiť svoju manželku, aby sa spolu 
s deťmi prisťahovala k nemu. Kedze Jekaterina Petrovna nebola ochotná za podmienok, ktoré jej 
kládol, Rusko opustiť, riešil Schliemann záležitosť civilným rozvodom v júli 1869 v americkom 
štáte Indiána. V cárskom Rusku bol cirkevný sobáš medzi pravoslávnymi a protestantskými veria
cimi možný len za určitých podmienok, ktoré sa H. Schliemann asi zaviazal plniť, a cirkevný roz-
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vod sa povoľoval len za výnimočných okolností. Civilný rozvod v USA preto nenadobudol v Rus
ku platnosť a Jekaterina Petrovna sa tu vždy považovala za Schliemannovu právoplatnú manželku. 
Po ďalšom sobáši Schliemannovi v Rusku hrozil ťažký trest. Bigamia sa podľa tunajších vtedy pia
tych cirkevnoprávnych zákonov trestala zbavením všetkých osobných práv, prepadnutím majetku 
v prospech štátu a vyhnanstvom na Sibíri v trvaní 1-7 rokov pre celú rodinu. 
V septembri 1869 sa Schliemann oženil po druhýkrát, s Grékyňou Sofiou Engastomenosovou, 
s ktorou mal neskôr syna Agamemnona a dcéru Andromachu. Jeho potomkovia 
z tohto manželstva vymreli v mužskej i ženskej línii; posledný vnuk zomrel asi v r. 1969. 

8/ Písomná pozostalosť H. Schliemanna v archívoch Gennadion Bibliothek - American Inštitúte of 
Classical Studies, Atény (dalej len Gennadion Bibliothek), fasc. 97, list č. 733. 

9/ Údaje overené podľa dokumentov v Gennadion Bibliothek. 
10/ Niektorí životopisci, vychádzajúc najmä zo Schliemannovej autobiografie, ktorá bola písaná ako 

jeho spoločenská obrana, tento vzťah značne zjednodušili. 
11/ Gennadion Bibliothek, fasc. 64, list č. 468; predchádzajúce, v texte spomínané listy majú č. 412 

a 428. 
12/ Vysšije ženskije kursy - vysokoškolské zariadenia pre ženy v dorevolučnom Rusku. Vznikali pod 

vplyvom revolučno-demokratických pohybov v 60-tych rokoch 19. stor., prvé od r. 1869 v St. Pe-
terburgu a v Moskve, ďalšie v r. 1876 v Kazani a v r. 1878 aj v Kyjeve. Po nových revolučných 
udalostiach v 70-tych rokoch ich vláda chcela zatvoriť a v r. 1886 ďalšie prijímanie do nich zasta
vila. Činnosť nových kurzov, ktoré vznikali v St. Peterburgu, v Moskve a v r. 1905-16 tiež v Ode
se, Charkove, Kyjeve, Varšave, Derpte, v Kazani, Tbilisi, Novočerkassku a Tomsku, bola už znač
ne obmedzená. Ich absolventi boli spôsobilí vyučovať na dievčenských stredných školách a v niž
ších triedach stredných škôl pre chlapcov. Školy zohrali veľmi významnú úlohu pri rozvoji vzde
lanosti žien v Rusku. 

13/ Beketov, Nikolaj Nikolajevič (1827-1911), ruský chemik, vynikol prácami v termochémii, zaslú
žil sa o rozvoj fyzikálnej chémie ako samostatnej vednej disciplíny. Od r. 1886 pôsobil v chemic
kom laboratóriu peterburskej Akadémie vied a súčasne prednášal na Vyšších ženských kurzoch. 

14/ Butlerov, Alexander Michajlovič (1828-1886), ruský chemik, tvorca teórie stavby organických 
zlúčenín, objaviteľ terciámych alkoholov, zakladateľ prvej ruskej (kazanskej) školy organických 
chemikov. Považuje sa aj za priekopníka vysokoškolského vzdelávania žien v Rusku; v r. 1878 sa 
podieľal na založení Vyšších ženských kurzov v St. Peterburgu, kde vybudoval chemické labora
tórium. V r. 1868-85 bol riadnym profesorom chémie na st. peterburskej univerzite. 

15/ Wagner, Nikolaj Petrovič (1829-1907), ruský zoológ a spisovateľ, objaviteľ pedogenézy (bezpo-
hlavného rozmnožovania) niektorých bezstavovcov. Od r. 1871 bol profesorom zoológie na uni
verzite v St. Peterburgu. 

16/ Vogt, Karí (1817-1895), nemecký prírodovedec, politik a spisovateľ, profesor v Giessene, Berne, 
neskôr v Ženeve. Prednášal zoologickú anatómiu a fyziológiu, venoval sa aj geológii. Prívrženec 
tzv. vulgárneho materializmu a darwinizmu, v práci "Herr Vogt" s ním polemizoval Karol Marx. 
V 2. polovici 19. stor. bol aktívny aj v politickom živote Švajčiarska, od r. 1878 člen jeho Národ
nej rady. 

17/ Listy uložené v Gennadion Bibliothek. 
18/ ČSR po svojom vzniku venovala ruským emigrantom osobitnú pozornosť (ich počet postupne 

vzrástol na 16-tisíc). Zo škôl tu boli pre nich zriadené Ruská právnická fakulta 
v Prahe, ruská vyššia škola technickej komunikácie, ruský ústav poľnohospodárskeho družstevníc
tva a viacero ruských stredných škôl. 

19/ Výskumy N.I. Andrusova v Rusku mali veľký hospodársky význam a prispeli o.i. k rozvoju paleo-
ekológie (N.I. Andrusov sa považuje za jedného z jej zakladateľov v Rusku). Výsledky jeho práce 

13 



si mimoriadne cenila i vláda nového Ruska; po revolúcii r. 1917 patrrl k málu emigrantov, ktorí 
nefigurovali na zoznamoch nežiadúcich osobnosti. Bližšie o ňom pozri napr. v Boľšaja sovetskaja 
enciklopedija 2. Moskva 1970 (2. vyd.), s. 23. 

20/ Časť predmetov z ruskej pozostalosti H. Schliemanna sa dnes nachádza v ruských múzeách. Jeho 
potomkovia vo Francúzsku, v Českej republike a na Slovensku opatrujú archívne dokumenty, fo-
toalbumy a iné menšie cennosti z dedičstva Jekateriny Petrovny a Nadeždy Schliemannových. 

21/ Alliance francaise - súkromný spolok, založený v r. 1883 skupinou francúzskych prominentov na 
čele s Paulom Cambonom, diplomatom, neskôr veľvyslancom Francúzska vo Veľkej Británii 
(1843-1924). Cieľom spolku bolo podporovať výučbu francúzskeho jazyka, jeho rozširovanie, 
upevňovanie kontaktov s cudzincami a pod. 

22/ Rodin, Auguste (1840-1917), časť výtvarnej kritiky ho považuje za najväčšieho portrétistu v deji
nách sochárstva. 
Bourdelle, Émile-Antoine (1861-1929), Rodinov žiak. Sochárskou tvorbou neprekonal svojho uči
teľa, vynikol však ako výtvarný pedagóg; vo svojom ateliéri, ktorý pretvoril na Académie de la 
Grande Chaumiére, vychoval celý rad významných umelcov. 

23/ Pozri pozn. 22. 
24/ Arbus, André (1903-?), francúzsky dekoratér a sochár, autor mnohých búst a nábytku inšpirované

ho štýlom Ľudovíta XVI. a Direktória. Zariadil a vyzdobil niekoľko sál Elyzejského paláca v Parí
ži, sídla francúzskeho prezidenta. 

25/ Francúzske encyklopédie ho uvádzajú pod menom Androussov (Grand Larousse encyclopédique 
1. Paris 1960). 

26/ Titul udeľuje Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky (od 1957) za zásluhy o rozvoj francúz
skeho umenia a literatúry. Ide o tretí stupeň najvýznamnejšieho francúzskeho vyznamenania v ob
lasti kultúry (1. Commandeur, 2. Officier, 3. Chevalier). Jeho nositeľmi sú významné osobnosti 
z Francúzska i zo zahraničia, od nás napr. bývalý minister zahraničných vecí Milan Kňažko 
(Commandeur), bývalý minister kultúry Ladislav Snopko (Chevalier). - Za informáciu ďakujeme 
p. Anne Beniakovej z Francúzskeho inštitútu v Bratislave. 

27/ Haug, Émile (1861-1927), francúzsky geológ, zakladateľ modernej stratigrafie, dlhoročný profesor 
na sorbonnskej univerzite. 

28/ Kettner, Radím (1891-1967), český geológ, tvorca modernej českej geologickej školy, profesor na 
Karlovej univerzite v Prahe, neskôr akademik ČSAV. Od r. 1921 vykonával priekopnícky geolo
gický výskum na Slovensku, jeho ťažiskom tu boli Tatry, najmä Nízke. Na jeho pozvanie prišli do 
ČSR aj Nikolaj a Dimitrij Andrusovovci. 

29/ D. Andrusov bol napr. členom Rakúskej akadémie vied, Nemeckej prírodovednej akadémie Leo-
poldina v Halle, čestným členom rakúskej, maďarskej, poľskej, anglickej, francúzskej a nemeckej 
geologickej spoločnosti. Jeho práce sú často citované v zahraničnej odbornej literatúre. Viac 
o ňom pozri napr. v Slovenský biografický slovník 1. Martin 1986, s. 64-65. 

30/ Andrusovová, Valentína Sigismundovna, rod. Alschwangová (1898-1989), pôvodným vzdelaním 
geologická, neskôr prekladateľka do ruského a francúzskeho jazyka, autorka vysokoškolských 
učebných textov ruštiny, pôsobila ako odborná asistentka na Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave. 

31/ Pozri pozn. 1. 
32/ Andrusovová, Nina (nar. 1933), pôsobila v stredisku veterinárnej genetiky v Nitre. Zúčastňovala 

sa na celoslovenskom genetickom výskume hovädzieho dobytka. 
33/ Andrusovová, Vanda, rod. Kollárova, CSc. (nar. 1921), geologická, biostratigrafka, pracovníčka 

Geologického ústavu SAV v Bratislave. 
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(Vspolupráci s autorkou poznámky spracoval M. Sišmiš) 



PRAMENE 

Gennadion Bibliothek - American Inštitúte of Classical Studies, Atény (korešpondencia Jekateriny P. 
Schliemannovej s Heinrichom Schliemannom z r. 1867-1889; korešpondencia Sergeja Schliemanna s He-
inrichom Schliemannom z r. 1865-1889; korešpondencia Nadeždy Schliemannovej s Heinrichom Schlie
mannom z r. 1867-1889); 

Súkromný archív Anatolija Afanassieffa, Boneville (pamätník Jekateriny P. Lyžinovej z r. 1843-1852 zo 
St. Peterburgu; rukopisné spomienky "Les Vagabonds" a iné dokumenty Marianny Andrusovovej-Afa-
nassieffovej); 

Súkromný archív Galiny Andrusovovej-Vlčekovej, Pezinok (denník Nikolaja I. Andrusova z r. 1916-
1922; listy ruských geológov Nikolajovi I. Andrusovovi z r. 1920-1924; rodokmeň rodu Lyžin-Baženin a 
iné rodinné dokumenty zostavené v r. 1937 v Prahe - kópie; korešpondencia a dokumenty Dimitrija An
drusova); 

Súkromný archív Helene Lyginovej, Paríž (archív a fotoalbumy rodiny Lyžinovcov); 

Súkromný archív Heleny Vyskočániovej-Skokánkovej, Praha (pamätník Sofie I. Meskovskej, rukopisné 
spomienky "Moji vospominanija" a iné dokumenty Very N. Somovej-Andrusovej); 

Súkromný archív Patricea Andrusova, Paríž (listy Leonida Andrusova Nikolajovi I. Andrusovovi z ruské
ho frontu: listy Leonida Andrusova matke z frontu z r. 1917-1919; doklady o predaji domov v Indianapo-
lise a v Paríži). 

LITERATÚRA (VÝBER) 
Andrusov, N.I.: Vospominanija. Paris 1925; 
Babanov, I.J. - Sujetov, L.A.: Novyje dokumenty k biografii Šlimana. In: Vestník drevnej istorii, 1968, č. 

1 (103), s. 195-198; 
Daševskaja, O. V.: Novoje o Genriche Šlimane. In: Vestník drevnej istorii, 1968, č. 1 (103), s. 191-195; 
Deutsches Geschlecht Buch 105. 1939, s. 313-385,659-699; 
Faure, P.: Heinrich Schliemann - une vie ďarchéologue (Les trésors de Mycénes et de Troies). Paris 

1982; 
Herrmann, J.: Heinrich Schliemann - Wegbereiter einer neuen Wissenschaft. Berlín 1974; 
Jegorov, L.N.: Genrich Šliman (Heinrich Schliemann). Leipzig - St. Petersburg 1923; 
Korrés, G.S.: Bibliographie Heinrich Schliemanns (griechisch). Athen 1974; 
Lavater-Sloman, M.: Das Gold von Troja. Leben und Gluck des Heinrichs Schliemanns. Zúrich 1969; 
Lilly, E.: Schliemann in Indianapolis. Indianapolis 1961; 
Ludwig, E.: Geschichte eines Goldsuchers. Berlin-Wien-Leipzig 1932; 
Mecklenburgisches Geschlecht Buch 4. Berlín 1933; 
Meyer, E.: Heinrich Schliemann, Kaufmann und Forscher. Gôttingen 1969; 
Poole, L. - Gray: Schliemann a la découverte de Troie. Paris 1969; 
Propyläen Weltgeschichte 2. Berlin 1933; 
Rossija Encyklopedičeskij slovar. Leipzig - St. Petersburg 1898 (reprint 1991), s. 874; 
Schliemann, H.: Selbstbiographie, herausgegeben von E. Meyer. Wiesbaden 1979 (12. vyd.); 
Stoll, H.: Sen o Tróji. Bratislava 1981 (2. vyd.); 
Stone, I.: Grécky poklad. Bratislava 1978; 
Zamarovský, V.: Objavenie Troje. Bratislava 1976 (3. vyd.). 
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Heinrich Schliemann 
(1822-1890) 
Jekaterína Petrovna Lyžinová 
(1828-1896) 

Sergej 
(1855-1939) 
Anastázia 

Andrej 
(1890-1939) 

Natália 
(1858-1869) 

Nadežda 
(1861-1935) 
Nikolaj Ivanovič Adrusov 
(1861-1924) 

Leonid 
(1891-1919) 

Vera 
(1893-1975) 
Pavel Osipovič Somov 
(1892-1979) 

Íri na 
(1925-1979) 
1 Ján Skokánek 
(1921-) 
2JozefPavlík 
(1923-) 

Vadim 
(1895-1975) 
1 Katja Metalnikova 
2 Eugénie Gluckmann 
3 Elisabeth Germain 
(1914-1962) 

3 Patrice 
(1942-1971) 
Catherine Dupouy 
(1942-) 

1 Helena 
(1949-1975) 
Vlastimil 
Vyskočáni 
(1948-) 

Vlastimil 
(1977-) 

Nataša 
(1952-1978) 
Hikmat al Hakim 
(1945-) 

Naďa 
(1980-) 

Vladimír Natálie Vadim 
(1953-1978) (1976-) (1978-) 
Hana Ptáčková 
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POTOMKOVIA 
HEINRICHA SCHLIEMANNA 
Z RUSKÉHO MANŽELSTVA 

Vt 

1 
Dimitrij 
(1897-1976) 
1 Valentína Sigismundovm 
Alschwangová 
(1898-1987) 
2 Vanda Kollárova 
(1921-) 

1 
1 Galina 
(1928-1954) 
1 Martin Halahyja 
(1929-) 
2 Ladislav Vlček 
(1920-1984) 

1 
Alexander 
(1956-) 
Mária Minčíková 
(195í -) 

1 1 1 
Terézia Katarína Marek 
(1984-) (1985-) (1977-) 

1 
Nina 
(1925-) 

1 
Juraj 
(1961-) 

1 
Jin 
(1981-) 

2 T atiana 
(1954-) 
František Burian 
(1959-) 

1 1 
Nicolas Anne-Claire 
(1966-) (1968-) 

1 
Marianna 
(1899-1979) 
Nikolaj Nikolajevič 
Afanasieff 
(1893-1966) 

Anatole 
(1930-1965) 
Geneviéve Nichaut 

(1933-) 

1 1 
Damien Beatnce 
(1969-) (1971-) 
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PEČATE NIEKTORÝCH OBCÍ ZÁHORIA 
ZO 17. STOROČIA 

Mária Kohútová 

V archíve rodiny Coborovcov(l) sa zachovalo viacero listov, ktoré sa týkajú 
sporu grófa Adama Cobora s viedenským obchodníkom Jakubom Openhaimom. Sú 
výrečným svedectvom o úradovaní niektorých obcí na Záhorí a používaní ich pečatí 
už v 17. storočí. 

Adam Cobor(2) roku 1687 uzavrel s J. Openhaimom dohodu na dodávku 33 
tisíc centov múky pre svoj regiment s podmienkou, že ju budú vážiť na coborov-
ských majetkoch za prítomnosti Openhaimovho zástupcu a zástupcu panstva alebo 
regimentu. Múka sa vozila z viacerých mlynov na Záhorí, odkiaľ ju coborovskí pod
daní vozili do Devína a do Bratislavy a odtiaľ loďou do Budína. Keď J. Open-
haim videl, že jej cena klesá, začal robiť rôzne prekážky, menil kvalitu múky, nie
ktoré váženia uskutočnil bez prítomnosti zástupcov panstva alebo regimentu, až na
pokon kontrakt zrušil. Zároveň ale uzavrel s A. Coborom ďalšiu dohodu na dodávku 
10 tisíc centov múky. Spor, ku ktorému medzi nimi došlo, sa teda viedol o cenu, 
kvalitu a množstvo múky a sprevádzali ho rôzne komplikácie. J. Openhaim si pre ne
platenie Coborových dlhov napr. dovolil dať uväzniť jedného z jeho dôstojníkov, kto
rý prišiel do Viedne v inej veci. Problém nebol uzavretý ešte ani roku 1695, teda 4 
roky po smrti Adama Cobora(3). 

K vyriešeniu celej záležitosti mali prispieť svedectvá obcí z panstva Šaštín, 
z ktorých poddaní nakúpenú múku vozili. Išlo o Sekule, Moravský Ján, Borský Mi
kuláš, Borský Peter, Borský Jur, Lakšársku Novú Ves, Závod, Kuklov, Brodské, Kú
ty, Koválov(4), Štefanov a Dojč(5). Jednotlivé svedectvá, boli písané po slovensky 
a uvádzali, koľko múky v ktorý deň roku 1689 odkiaľ a kam viezli. 

Text všetkých svedectiev bol veľmi podobný, s dvoma typmi úvodu. Obce 
Dojč, Štefanov, Koválov, Kúty a Brodské ho začínajú intituláciou "My purgmistr, 
úrad i všecka poctivá obec", pokračujú textom "známost dávame s túto attestáciú, že 
naša poctivá obec" a ďalej uvádzajú konkrétny dátum a cieľ cesty. Ostatné obce pou
žili v podstate rovnakú intituláciu "My pudmistr, fojt, úrad i všecka poctivá obec die-
diny...", inskripciu "známost dávame s túto attestáciú, obzvlášte tu kde toho potreba 
ukazovali bude" a uvedenie príslušnosti k panstvu - "že naša poctivá dedina z panstvi 
Šaštínskeho i velikomožného pána pána grófa Czobora de Czobor Szent Michael...". 
Okrem svedectva Kuklová začínajú takýmto úvodom aj potvrdenia Borského Miku
láša, Borského Petra, Borského Jura, Moravského Jána, Lakšárskej Novej Vsi a Zá-
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vodu, teda tých obcí, ktoré patrili do coborovského panstva Ostrý Kameň s centrom 
v Moravskom Jane. Ani ďalšie zachované písomnosti k problému kontraktu 
s J. Openhaimom však neobjasňujú, prečo tieto obce uvádzajú, ako by celé patrili 
k panstvu Šaštín. V skutočnosti ich časti patrili Mikulášovi Keglevičovi, manželovi 
Evy Coborovej(ó), a mali samostatnú správu. 

Záver atestácie sformulovali všetky obce rovnako: "A že tomu tak jest a ne ji-
nače potvrzujeme toto našim dobrým svedomím a pritisknutu obecní pečeti". Potom 
nasleduje názov obce, dátum a všeobecná subskripcia "Pudmistr, fojt i všecka pocti
vá obec", ale bez mien richtára, fojta alebo svedkov a teda i bez podpisov(7). Všetky 
potvrdenky sú písané rovnakým rukopisom ako viacero latinských a nemeckých lis
tov z coborovského archívu, adresovaných Adamovi Coborovi. Podpísal ich Martin 
Ružička, manu propria, úradník v Holíči. Na liste z 5.9.1689 sa dokonca zachoval aj 
odtlačok jeho pečatidla v červenom vosku - v osemuholníku šípom preniknuté srdce, 
z ktorého vyrastajú tri ruže, po stranách s iniciálami M a R(8). 

Na všetkých svedectvách sú kryté odlačky pečatidiel. Väčšinu z týchto pečatí 
už uverejnili J. Novák(9) a novšie R. Irša(lO). Poväčšine ich však dokladajú písom
nosťami z neskoršieho obdobia (18. storočie). 

Podľa svedectva z Borského Jura, datovaného 10. septembra 1689, používala 
táto obec pečať s vyobrazením svätého Juraja na koni, ktorý kopijou cez otvorenú pa
puľu prepichuje hlavu drakovi. Kruhopis znie ".DALA.TAUTO.PECET.OBEC. 
S.IRIH.DELATľ'(ll). 

Borský Mikuláš a Borský Peter vystavili spoločné potvrdenie, ale obe obce po
užili vlastné pečate. Na pečati Borského Mikuláša je zobrazený smrek s líškou v po
predí. Z kruhopisu je čitateľný text ".RUB.S.NICOLAVS"(12). Pečať Borského Petra 
obsahuje postavu svätého Petra, držiacu v pravej ruke kľúč, v ľavej obrátený kríž. 
Vľavo od nej sa nachádza kvet s piatimi lupeňmi. Kruhopis znie".SANCTVS 
.PETRVS.BURENSIV."(13). 

Pečatné vyobrazenie na potvrdenke z Brodského sa nedalo rozoznať. Kruhopis 
z nerovnako vysokých písmen zodpovedá zneniu, ktoré už publikoval J. Novák: 
"PEZET OBEZNI.DIEDI. BRODSKEHV"(14). 

Obec "Doičanska" vystavila svoju atestáciu 12. septembra 1689. Na odtlačku 
jej pečatidla možno zreteľne vidieť veľké písmeno S medzi dvomi ružičkami. Kruho
pis, písaný gotickou minuskulou, je veľmi slabo odtlačený, takže nečitateľný(15). 

Poddaní z Kováľova, ktorí viezli múku do Devína, potvrdili svoje prehlásenie 
pečaťou, na ktorej je postava svätca so svätožiarou, v odeve siahajúcom mu po člen
ky nôh. V rukách drží ondrejský kríž (jeho ramená sa nekrižujú v pravom uhle), po 
bokoch postavy sú písmená S a A. Kruhopis znie ".S.DE.MA.KOVALOV."(16). 

Na správe z Kuklová je odtlačok pečate slabo viditeľný. Veľmi nejasné vyobra
zenie možno interpretovať ako jablko s krížikom umiestnené na štíte/?/. Z väčšej čas
ti čitateľný kruhopis ".PECET .DIEDINY.KUKLOWA. " ukončuje rovnaká fi
gúra - jablko s krížikom(17). 
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Kúty použili pečať s lemešom na štíte. Kruhopis je slabšie čitateľný 
".SIGILUM.PAGI.KVK.-64-."(18). 

Na pečati "z diediny Novej Vsi" (ide o Lakšársku Novú Ves) vidieť mužskú 
postavu v nohaviciach, ktorá má po ľavej ruke kvetinu s tromi kvetmi na dlhej stopke 
a po pravej ruke rošt. Kruhopis znie ".S.L.S.DEN.LOBLICHEN.KIRCHEN."(19). 

Na potvrdenke z mestečka Moravského Jána, odkiaľ vozili múku už v apríli, y 
na pečati pomerne dobre vidieť hlavu svätého Jána Krstiteľa so svätožiarou, nad ňou 
kríž a pod ňou šatku. Z kruhopisu je čitateľná iba časť USIGILL..."(20). 

Sekule potvrdili sedem ciest s múkou. Obsah ich pečate, ktorú pritlačili na 
atestáciu, tvorí obrnené rameno s mečom a troma hviezdičkami. Celý obrazec je 
oproti známemu odtlačku pečatidla z roku 1910 mierne pootočený(21). Predlaktie na 
našej pečati má vodorovnú polohu, hviezdičky sa preto nachádzajú opačne - dolu 
jedna, hore dve. Hrot meča sa skoro dotýka hornej časti ramena. Kruhopis uvádza aj 
rok vyhotovenia pečatidla: ".SIGILLUM.PAGI.SECULAI.1610.". 

Štefanov so slabšie odtlačenou pečaťou má v jej poli postavu s korunou na hla
ve, spoza ktorej vidieť väčšiu časť kolesa. Z krukohpisu je čitateľná časť 
"...SWATA.KATARZINA."(22). 

"Obec diediny Závodu", ktorá tiež potvrdila svoju účasť na preprave múky, má 
na pečati osemspicové koleso, po jeho stranách písmená C a Z a v kruhopise text 
".SIGILUM.ZABWODENSY.ANNO.1622.". R. Irša publikoval pečať tejto obce 
z písomnosti z 19. storočia, ale s iným vyobrazením(23). J. Novák pripísal našu pečať 
Závade v okr. Topoľčany(24). Súbor všetkých potvrdení z r. 1689, ale najmä text 
svedectva obce Závod so zdôraznením príslušnosti k panstvu Šaštín však takéto ur
čenie jednoznačne vylučujú. 

Z hľadiska obsahu až 7 z 12 obcí použilo na pečatiach zobrazenie patróna svoj
ho kostola. V Borskom Jure je to svätý Juraj, v Borskom Petri svätý Peter a Pavol, 
v Borskom Mikuláši svätý Mikuláš, v Moravskom Jane svätý Ján Krstiteľ, v Lakšár-
skej Novej Vsi svätý Vavrinec, v Koválove svätý Ondrej a v Štefanove svätá Katarí
na. Z Kuklová a Brodského nebol nájdený odtlačok s jasným obrazom. Je zaujíma
vé, že hoci ide o poľnohospodársku oblasť, poľnohospodársky motív sa vyskytol iba 
v prípade Kútov. 

Na základe obecných svedectiev z coborovského archívu a v porovnaní so zis
teniami iných autorov sa ukazuje, že v 17. storočí bolo potrebné, aby obce vlastnili 
a používali svoju pečať(25). Počet dochovaných písomností s ňou však nemožno po
važovať za rozhodujúce kritérium pri určovaní významu jednotlivých obcí vo vtedaj
šej spoločnosti. Dôkladnejší výskum v našich a zahraničných archívoch, ktoré obsa
hujú materiály z nášho územia, iste prinesie ďalšie dôkazy o úradovaní obcí a použí
vaní ich pečatí aj v staršom období. 

Potvrdenie s pečaťou obce Závod z r. 1689 (originál v MOL, Budapešť). 
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POZNÁMKY 

1/ Magyar országos levéltár, Budapešť, E 171 Archivum familiae Czobor (dalej len MOL); 
Coborovci patrili k najstarším uhorským rodom, vlastnili majetky v rôznych stoliciach 
Uhorska, na Slovensku panstvá Ostrý Kameň, Holíč, Šaštín (od konca 15. stor.), časti 
panstiev Smolenice, Dobrá Voda a i. V mužskej línii vymreli v 18. storočí vnukom v 
našom príspevku spomínaného Adama Cobora - Jozefom. Bližšie o rode pozri napr. 
DUDÁS, Gy.: A Czobor család és birtok viszonyai Bács-Bodrogh vármegyében. Turul, 
12,1894, s. 23-34. 

2/ Cobor, Adam (1645-1692), majitef holičského a šaštínskeho panstva, generál, r. 1688 
zriadil prvý pravidelný husársky pluk v Uhorsku. 

3/ MOL, 43. csomó, II. classis, fasc. 3, anno 1690/1, 44. cs., II. cl., fasc. 4, anno 1690, 
1691,1693,1694,1695. 

4/ MOL, 37. cs., I. cl., fasc. 926. 
5/ MOL, 37. cs., I. cl., f. 927. 
6/ Keglevič, Mikuláš (7-1701), dedičný turniansky župan, Jeho manželka Eva Coborová 

bola sestrou Adama Cobora (pozn. 2). 
7/ Podobnú skladbu obecných listín uvádza MELNÍKOVÁ, M.: Správa poddaných obcí a 

jej písomnosti v období neskorého feudalizmu. Slovenská archivistika, 22, 1987, č. 1, s. 
76. 

8/ MOL, 37. cs., I. cl, f. 932. 
9/ NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Martin, Osveta 1972, 451 s. 
10/ IRŠA, R.: Pečate a znaky obcí Senického okresu. Skalica, Záhorské múzeum 1988, 95 s. 
11/ IRŠA, R.: c.d., s. 27 uvádza, že originál pečatidla je v zbierkach Záhorského múzea v 

Skalici. NOVÁK, J.: c.d., s. 113 dokladá jeho najstaršie použitie v urbári z r. 1768. 
12/ NOVÁK, J.: c.d., s. 113 neuvádza kruhopis. IRŠA, R. ho pozná z písomnosti z r. 1737, 

c.d., s. 28, vyobrazenie č. 8. 
13/ IRŠA, R.: c.d., s. 29 dokladá odtlačok pečatidla na písomnosti z r. 1737. 
14/ NOVÁK, J.: c.d., s. 122. 
15/ IRŠA, R.: c.d., s. 38 uvádza aj kruhopis +0+OR+DOYCJJE+++. 
16/ IRŠA, R.: c.d. má túto pečať na s. 48, vyobrazenie č. 69. 
17/ NOVÁK, J.: pečať Kuklová neuvádza, IRŠA, R. takúto pečať tiež nemá. 
18/ NOVÁK, J.: c.d., s. 122 uvádza starší typ. IRŠA, R.: c.d., s. 50, obr. 74 má iný typ ešte 

staršej pečate. 
19/ NOVÁK, J. túto obec neuvádza. IRŠA, R.: c.d., s. 51 pozná iba mladšiu pečať. 
20/ IRŠA, R.: c.d., s. 53 uvádza odtlačok do vosku z r. 1768. 
21/ NOVÁK, J.: c.d., s. 313, tab. XXIII, č. 7. IRŠA, R. neuvádza iné pečate ako J. NOVÁK. 
22/ Ani J. Novák, ani R. Irša tento typ pečate neuvádzajú. 
23/ IRŠA, R.: c.d., s. 92, obr. 200. 
24/ NOVÁK, J.: c.d., s. 389 a tab. XI, č. 9. 
25/ KLAPITA, M.: Pečate niektorých obcí Žilinského okresu. In: Vlastivedný zborník Po

važia 10, 1970, s. 55 predpokladá, že vo väčšine obcí, ktorých pečate uverejnil, kance
lárska činnosť existovala a pečate sa používali najneskôr koncom 17. storočia. 
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GENEALÓGIA RODU TRANOVSKÝCH 

Wiadysiaw Milerski* 

l.TŔANOVICE 

Kolískou rodu Tranovských bola dedina Tŕanovice (dnes súčasť obce Hnojník, 
okr. Frýdek Místek, ČR - pozn. zost.), založená pravdepodobne krátko po roku 1305 
kedy vznikli viaceré obce v okolí. Najstarší známy zápis názvu obce - vo forme " 
z Trzenkowicz" - však nachádzame až v roku 1431 v českom kopiári dokumentov, 
ktorý je uložený v Štátnom archíve v Cieszyne (v Poľsku). V roku 1523 a v 16. sto
ročí sa v prameňoch vyskytuje forma Trzankowice a počnúc rokom 1610 Trzanowi-
ce. 

Názov Trzankowice patrí medzi patrónymické osadné názvy. V dávnej minu
losti poľská prípona -ic označovala vo všeobecnosti príslušnosť k niekomu alebo pô
vod od niekoho. "Dziedzic" (slovensky dedič) bol napríklad nástupcom deda, "pa
nic" synom pána, mladým pánom, Wieceslawic potomkom Wieceslawa, Wlodkowic 
synom Wlodka a pod. Túto funkciu prípona plnila aj v osadných názvoch. Už 
v predhistorickom období a potom v ranom stredoveku existoval najmä v úrodných 
poľnohospodárskych oblastiach osobitný typ sedliackych sídel, ktoré zakladali a de
dične vlastnili príslušníci jedného rodu. Obyvateľov takýchto usadlostí začali nazývať 
podľa mena alebo prezývky ich spoločného predka. Ak sa napríklad volal Sobiesz, 
všetkých potomkov a poddaných, ktorí bývali v jeho osade, volali Sobieszowicy, čo 
znamenalo "ľudia Sobiesza". 

Od 14. storočia začali tieto skupinové antroponymá (vlastné mená osôb) pre
chádzať do názvov príslušných lokalít, pričom, samozrejme, dochádzalo k zmene 
osobného rodu na neosobný. V tomto období sa takto zmenila aj pôvodná forma ná
zvu Trzankowicy na Trzankowice. 

*Autor príspevku (nar. 1919 v Tfinci) pôsobil ako učiteľ na poľských základných školách, neskôr 
na poľskej strednej škole v Českom Téšíne. Venuje sa výskumu zemepisných názvov a osobných mien 
v oblasti tešínskeho Sliezska. Je stálym prispievateľom do rubriky "Wedowki Nazewnicze" v mesačníku 
Poľského kultúmo-osvetového zväzu Zwrot a pripravuje prácu s názvom Nazwiska Cieszyňskie. 

Príspevok o pôvode Juraja Tranovského (1592-1637) vznikol pri príležitosti 400. výročia narode
nia tohto významného skladateľa duchovných piesní a nedávno vyšiel aj v poľštine (Genealógia rodu Tr-
zanowskich. In: Ks. Jerzy Trzanowski - žycie, twórczošc i znaczenie. Czeski Cieszyn 1992, s. 6-10). 
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Osadný názov Trzankowice pochádza od osobného mena"Trzanek, odvodené
ho od prezývkového vlastného mena Trzan (Trzankom sa volal syn Trzana). Meno 
Trzan vzniklo z dnes už zabudnutého staropoľského všeobecného podstatného mena 
trzan, ktoré v 14.-16. storočí označovalo nádobu používanú pri varení soli, panvu. 
Keď pisár českej kniežacej kancelárie v Tešíne v r. 1431 zapísal pôvodný názov osa
dy (Trzankowice) v tvare "Trzenkowice", zrejme ho spájal s českým apelatívom tŕen 
alebo tiŕeň (čren, hlúb huby). Český jazykovedec Rudolf Šrámek považoval osadný 
názov v tvare Trzenkowice za prvotný a vyslovil názor, že je odvodený od mena Tŕe-
bohost alebo ešte skôr od slovesa tfíti (trieť). Neskoršiu akostnú výmenu samohlásky 
-e- (v tvare Trzenkowice) na -a- (v tvare Trzankowice) však už nevysvetlil. Je zná
me, že české názvy v tešínskom Sliezsku mali v 15. a na začiatku 16. storočia zväčša 
kancelársky, "papierový" charakter, t.j. nevychádzali zo živých jazykovo-etnických 
pomerov, preto sa nezaužívali. Tak aj tvar Trzenkowice postupne vytlačila pôvodná, 
v hovorovom jazyku používaná forma Trzankowice a neskôr Trzanowice. 

Ak zhrnieme uvedené, môžeme načrtnúť predpokladaný vývin názvu obce Tŕa-
novice nasledovne: z všeobecného podstatného mena trzan sa vyvinula prezývka Tr
zan, z nej meno jeho syna Trzanek, ktorého ľudia sa nazývali Trzankowicy. Podľa 
nich dostala osada, v ktorej žili, názov Trzankowice a konečne Trzanowice (nie je 
vylúčené, že oba tieto názvy sa po určitú dobu používali súčasne). 

2. PREDKOVIA JURAJA TRANOVSKÉHO 

Na začiatku 16. storočia stál v Tŕanoviciach dom, ktorý patril istému Adamovi. 
Bol to sedliak, ktorý ešte nemal priezvisko, pretože medzi príslušníkmi jeho spolo
čenskej vrstvy bolo ich používanie v tomto čase zriedkavé. Len výnimočne sa pri ich 
mene objavovalo aj druhé vlastné meno, ktoré malo charakter prezývky. Adam nepo-
chybne patril k nadpriemerným hospodárom, pretože sa mu podarilo oslobodiť od 
povinnosti pracovať na panskom a z nariadenia tešínskej kniežacej vrchnosti začal 
v Tŕanoviciach pôsobiť ako richtár a sudca (v oblasti Tešína sa hovorilo, že sa stal 
fojtom a sudcom). Jeho právomoci neboli veľmi rozsiahle, ale bol to práve on, pros
tredníctvom ktorého obec udržovala styky s kniežacou mocou v Tešíne. 

Prídavné meno od názvu Tŕanovice znie v podtešínskom nárečí "trzanowski". 
Tak tomu bolo v 16. storočí a tak je tomu i dnes. Adamovi sa teda hovorilo "trza
nowski fojt" alebo Adam Trzanowski. Toto prídavné meno sa v priebehu rokov ustá
lilo a zmenilo na priezvisko. Proces tvroby takýchto tzv. detoponymických priezvísk 
(odvodených z miestnych názvov) urýchľovala migrácia obyvateľov (v novom pros
tredí ich často pomenúvali podľa miesta pôvodného bydliska), ktorej sa nevyhli ani 
Adamovi potomkovia. 
Adam Tranovský, ako slobodný sedliak tešiaci sa z relatívnej slobody, im ako dedič
stvo mohol poručiť svoju pôdu a gazdovstvo. Gazdovstvo ešte za života (zomrel vo 
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vysokom veku 103 rokov) odkázal nám po mene neznámenu synovi, ktorý ho neskôr 
odovzdal staršiemu zo svojich dvoch synov. Kým jeden Trzanovský hospodáril na 
otcovizni v Tŕanoviciach, druhý, ktorý sa volal Walenty (Valentín), vybral sa "do 
mesta", čiže do neďalekého Tešína. Po vyučení sa kotlárskemu a kováčskemu remes
lu našiel prácu v tešínskom kniežacom pivovare, kde z medeného a bronzového ple
chu zhotovoval potrebné nádrže a kotly. 

V tom čase sa mladý Valentín Tranovský aj oženil. Za manželku si vzal Jadwi-
gu (Hedvigu) Zietkovú, dcéru jedného zo zámožnejších sedliakov z obce Smilovice 
(dnes súčasť obce Hnojník, okr. Frýdek -Místek, ČR - pozn. zost.), ktorá leží neďale
ko Tŕanovíc. Žiaf, dátum ich sobáša určiť nemožno, pretože príslušné evanjelické 
matriky boli zničené pravdepodobne v roku 1654, v dobe protireformácie v tešín
skom Sliezsku. 

3. PRIEZVISKO ZIETEK 

V svetských knihách a dokumentoch je priezvisko Zietek v Smiloviciach dolo
žené v roku 1614 (podía tešinskeho historika Franciszka Popiotka sa tu však údajne 
vyskytovalo už v roku 1592). V roku 1646 sa v Smiloviciach spomína istý Andrys 
Ziontek zvaný Gorzatka. Ďalší Andrys Zientek sa v rokoch 1614-1617 vyskytuje 
v záznamoch o Ŕeke, ktorá bola súčasťou Smilovíc pravdepodobne až do roku 1644 
(nie je vylúčené, že ide o tú istú osobu; Ŕeka je dnes, rovnako ako Tfanovice a Smi
lovice súčasťou Hnojníka v okr. Frýdek-Místek - pozn. zost.). Iného Zieteka-Blasska 
Zienteka - v roku 1632 zapísali do pozemkovej knihy v Smiloviciach. Pravdepodob
ne všetci uvedení Zietkovci boli najbližšími príbuznými Hedvigy Zietkovej, neskor
šej matky Juraja Tranovského. 

Priezvisko Zietek patrí k staropofským deapelatívnym priezviskám. Je zapísané 
už v tzv. Knihe henrykowskej z rokov 1269-1276, ktorej narátor rozpráva o dejinách 
kláštora cisterciátov sv. Panny Márie v sliezskom Henrykowe (v terajšom Vratislav
skom vojvodstve). Priezvisko je odvodeninou priezviska Zieč, ktoré vzniklo z rovno
menného apelatíva zieč t.j. zať, manžel dcéry a od ktorého sú odvodené aj ďalšie poľ
ské priezviská: Zigitek, Zietek, Zieciek, Ziecik, Ziecina, Zietak, Zietal, Zietara, Ziet-
kowicz. Z podobných apelatív (zeť, zeťák, zeťáček, zetíček; zať, zaťko) vznikali priez
viská aj v českom a slovenskom jazykovom prostredí. Fonologické štruktúry priez
viska Zietek (Ziatek) ako i prezývky Gorzalka, odvodenej od apelatíva gorzatka (pá
lenka) a dávneho príčastia minulého slovesa gorzeč (páliť), gorzaty, však nasvedčujú, 
že v tomto prípade ide o poíské mená. (Súčasný výskyt priezviskových foriem Zietek 
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a Zi^tek by nemali udivovať, keďže k rovnakej výmene nosovielc dochádza aj v poľ
ských apelatívach, napr. v slovesách ziebič a ziabič). Ich pôvod, tvar i výskyt priez
viska Zietek (i prezývky Gorzatka) v 16. storočí osvetľujú etnicko-jazykové pomery 
v tešínskom Sliezsku, z ktorých vyšli predkovia Juraja Tranovského i on sám. 

4. DETI VALENTÍNA A HEDVIGY TRANOVSKÝCH 

Valentín Tranovský kúpil v Tešíne dom so záhradou. Podľa svedectva Juraja 
Tranovského v Odarum Sacrarum jeho otcovský dom stál "vedľa domu, ktorý jed
ným rohom hraničil s pivovarom", teda na mieste, kde sa dnes nachádza dom č. 1 
(predtým dom č. 207) - na rohu Starého Rynku (Starého Targu) a Polskej (dnes Gle-
bokej) ulice (v dnešnom poľskom Cieszyne - pozn. zost). Tu sa 9. apríla roku 1592 
(podľa vtedy už záväzného gregoriánskeho kalendára) narodil Juraj - Jerzy ako prvé 
dieťa Valentína a Hedvigy Tranovských. Dátum jeho narodenia, ktorý z matričných 
záznamov nepoznáme, pretože sa nezachovali, možno určiť podľa zmienky v Tranov
ského práci Slovo k budúcim. V spomienke na svoj pobyt v Tešíne na jar roku 1621 
tu Tranovský uvádza: "Bolo to dňa 9. apríla, ked som oslavoval tridsaťročné narode
niny v mojej otčine, v rodnom dome, pred niekoľkými mesiacmi osirelom smrťou 
matky". 

Nie všetky deti Valentína a Hedvigy Tranovských ostali nažive. Dospelého ve
ku sa - okrem Juraja - dožili ešte tri alebo štyri ich dcéry. Jednu si vzal za manželku 
Petr Svadba (Swadba), druhú (pravdepodobne) Adam Socha a tretiu Adam Chodu-
rowski. Vyplýva to z testamentu Hedvigy Tranovskej z roku 1620, v ktorom sa spo
mína ešte aj dcéra Zuzana, v tom čase slobodná. 

Testament zapísaný v knihe evidujúcej rôzne majetkovo-právne záležitosti te-
šínskych mešťanov z rokov 1580-1650, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Štátnom ar
chíve v Cieszyne, prináša aj ďalšie zaujímavé informácie o rodine Tranovských. Je 
napísaný v moravskom jazyku, blízkom starej poľštine, a medziiným sa z neho doz
vedáme, že Hedviga Tranovská "dom spolu s vinným šenkom Petrovi Svadbovi, za
ťovi svojmu, v sume za 700 florénov hotových peňazí odkupuje. Záhradu tiež Petrovi 
púšťa, za 50 fl., z ktorých bude povinný dcérke Zuzane na svadbu 30 fl. vyplatiť, a 20 
fl. za rok, s tým zvyškom za dom, to jest dohromady 320 fl. jej vyplácať má a je po
vinný. Item (ďalej - pozn. zost.) dve strieborné lyžice, všetky strieborné retiazky, koľ
ko sa ich nájde, dcérke svojej porúča. Item Zuzane hrniec na pálenku a dvoch brav-
kov porúča. Ďalej, Adamovi Sochovi kotlík, čo je v peci a jedného bravka porúča. 
Item, čo sa plátna, odevov, súkna a rozmanitých drobností týka, aby sa tým deti do 

Prvá strana testamentu Hedvigy Tranovskej z 3.8.1620 (originál v Štátnom archíve v Cieszyne, Poľsko). 
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rovnosti rozdelili. Item dve kravy náleží predať rovným dielom nech sa deti rozde
lia." Nakoniec spomína aj to, že jej zať Adam nielen že nič nezarobil, ale že sama 
ešte musela zaplatiť jeho dlhy. 

Pri čítaní testamentu vzbudzuje pozornosť, že sa tu vôbec nespomína syn Juraj. 
Usudzujeme z toho, že matka zrejme považovala jeho dedičný podiel za vyčerpaný 
počas nákladných štúdií v lužickom Gubine, poľskom Kolobrzegu a nemeckom Wit-
tenbergu v rokoch 1604-1612. 

Dátum smrti rodičov Juraja Tranovského nepoznáme. Z prípisu pod testamen
tom sa dozvedáme, že jeho matka Hedviga zomrela onedlho po napísaní poručen-
stva, teda ku koncu roku 1620. O otcovi Valentínovi Tranovskom vieme iba to, že 
zomrel ešte za života svojej manželky. 

5. MANŽELKA, DETI A SKON JURAJA TRANOVSKÉHO 

V roku 1615, teda dvadsaťtriročný, uzavrel Juraj Tranovský manželstvo s An
nou Polaniovou z Polansdorfu, dcérou bývalého notára v Banskej Štiavnici a v tom 
čase už evanjelického kazateľa v Budéjoviciach. Anna a Juraj Tranovskí mali spolu 
osem detí. Dcéra Mária (nar. 1618 vo Valašskom Mezinčí) a synovia Konštantín 
(nar. 1621 v Tešíne) a Eliáš (nar. 1623 vo Valašskom Meziríčí) zomreli na mor v ro
ku 1624 vo Valašskom Mezinčí. Tu sa v roku 1625 narodil aj Tranovských v poradí 
tretí syn Samuel. Počas ich pobytu v Bielsku v rokoch 1626-27 prišli na svet ďalší 
synovia - štvrtý Dávid a piaty Timotej, a na Oravskom zámku ešte dve dcéry - Zuza
na a Rozina. 

Keď Juraj Tranovský na prahu svojho 46. roku, 26. mája 1637, v Liptovskom 
Mikuláši zomrel, zanechal po sebe manželku, spomínaných troch synov a obidve 
dcéry. Jeho životopisec, kňaz-senior Ján Mocko pripúšťa, že Dávid a Timotej zomreli 
v mladom veku. Zo Samuelovho života, ktorý bol v čase otcovej smrti dvanásťročný, 
poznáme jeden zaujímavý údaj z "účtovných registrov" mesta Tešína. Na strane 180 
v rubrike "vydanie almužny" sa tu pod rokom 1647 uvádza nasledovná položka: "23. 
mája jednomu exulantovi Samuelovi Trzanowskému vypláceno 6 strieborných gro
šov." Tento pravdepodobne jediný syn Juraja Tranovského, ktorý sa dožil dospelého 
veku, zomrel roku 1684 ako farár a senior v Liptovskom Mikuláši. 

Zdá sa, že rod Juraja Tranovského, jedného z najväčších mužov sliezskeho 
evanjelického fudu, ktorý svojou tvorbou a kňazským pôsobením spájal a dodnes 
spája Čechov, Moravanov, Slovákov a Poliakov, vymrel v mužskej línii ešte v 17. 
storočí (pri výskume urbárov, pozemkových a matričných kníh v tešínskom Sliezsku 
sme sa v neskoršom období s priezviskom Tranovský nestretli). 
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ATYPICKÝ ŠĽACHTIC 

Gabriela Dudeková 

Je pozoruhodné, ak niekto zasvätí celý život jedinej myšlienke. Ešte zaujíma
vejšie je, ak tak koná šľachtic, ktorý venuje svoj um a prostriedky na zlepšenie života 
robotníkov. A výnimočné je, ak nejde o občasné dobročinné akcie, ale o systematic
kú prácu na základe vlastného programu sociálnych reforiem. 

Juraj Schulpe (1867-1936) vyrástol v hmotnom blahobyte a v kultúrnom pros
tredí aristokratickej rodiny. Narodil sa 6.10.1867 na šľachtickom majetku v Novom 
Kneževaci v dnešnej srbskej Vojvodine (vtedy Tôrôkkanizsa v Torontálskej župe). 
Mestečko bolo strediskom tamojšej poľnohospodárskej oblasti, rodina Schulpeovcov 
sa sem presťahovala z nemeckého Vestfálska v 50-tych rokoch 19. storočia a natrvalo 
sa tu usadila. V tom čase v oblasti hospodárili viaceré šľachtické rodiny (Talliánovci, 
Weiszhútovci, Maldeghemovci), s ktorými Schulpeovci udržiavali blízke kontakty. 
Schulpeovci žili v kaštieli s 3000-zväzkovou knižnicou, vzácnymi zbierkami porce
lánu, tepaných strieborných a bronzových predmetov, nábytku, rytín a zbraní(l). 
Tento veľký neskorobarokový kaštieľ, jeden z prvých svojho druhu vo Vojvodine, 
dal v roku 1793 postaviť Marko Servický. Keď jeho syn Juraj roku 1855 bez 
priamych dedičov zomrel, majetok neočakávane zanechal Kataríne, vyd. Schulpeo-
vej a jej deťom Vilhelmovi, Emilovi a Albertíne. Druhým manželom Kataríny Schul-
peovej sa stal vojenský stotník Lukáč. 

Najstaršia dcéra Vilhelmína sa vydala za Ondreja Talliána, ktorý v Novom 
Kneževaci postavil kuriu, známu svojou knižnicou a poľovníckymi trofejami z Ázie, 
Ameriky a Afriky. Talliánovci získali šľachtictvo neskoro, 17. februára 1866. Ich syn 
Bela pôsobil neskôr ako podžupan Torontálskej župy a krátko bol uhorským minis
trom poľnohospodárstva. S najmladšou z rodiny Schulpeovcov, Albertínou, sa oženil 
major Kajetán Bauer. 

Emil Schulpe, zrejme po otčimovi vojenský stotník, sa oženil s barónkou Ma-
tildou Ňáriovou, ktorá pochádzala zo širokorozvetveného rodu s majetkami v Turci, 
Novohrade, na Orave a v ďalších, prevažne slovenských župách(2). Narodili sa im 
traja synovia - Viliam, v roku 1866 Alfonz a Juraj. Šľachtictvo a prídomok "tôrôkka-
nizsai" (z Nového Kneževacu) získali ešte neskôr ako Talliánovci, 22. júla 1866, 
a 9.10.1897 ho cisár František Jozef I. potvrdil aj pre najmladšieho syna Juraja. 

Juraj Schulpe prežil detstvo v srbsko-madarskom prostredí a už v ranom det
stve ovládal viacero jazykov. Schulpeovci hovorili doma nemecky a dobre rozumeli 

29 



srbsky (svedectvom toho, že sám Juraj Schulpe dobre ovládal" srbčinu, je jeho pre
klad veršov romantického srbského básnika Bránka Radičeviča do nemčiny). Ňáriov-
ci zase v súkromnom styku používali maďarčinu, nemčinu a pravdepodobne aj slo
venčinu^). 

Juraj s bratom Alfonzom sa rozhodli pre právnické štúdium. Rodina sa preto 
dočasne presťahovala do Bratislavy, kde od roku 1883 obývala palác na Kozej ulici 
č. 21(4). O dva roky neskôr tu súrodenci nastúpili do prvého ročníka Kráfovskej 
právnickej akadémie. Po absolvovaní štvorročného štúdia na fakulte právnych a štát
nych vied (Juraj školu úspešne ukončil v roku 1889, Alfonz po prerušení o niečo ne
skoršie) zostal Juraj Schulpe bývať v Bratislave. Dvadsiateho ôsmeho októbra 1894 

Portrét Juraja Schulpeho z mladších rokov. 

sa tu zosobášil s Etelou, rod. Sembergovou, s ktorú sa mu 7.8.1896 narodil syn Emil 
Ľudovít Viliam. Ďalšie podrobnosti o jeho súkromnom živote nepoznáme. 

Ešte v mladom veku Schulpeho uchvátila literatúra. Už v prvom ročníku aka
démie, ako osemnásťorčný, vydal preklad Petôfiho básní v nemčine, za ktorý si vy
slúžil čestné členstvo v Petôfiho spoločnosti. Neskôr naplno rozvinul svoj preklada
teľský a spisovateľský talent. Prekladal maďarské a srbské básnické zbierky do nem
činy, vydával vlastné zbierky poézie, písal aforizmy, drámy, štúdie o prekladateľstve, 
dejinách literatúry, práva a kultúry. Stal sa plodným a uznávaným autorom - medzi 

30 



svojím 18. a 25. rokom, teda za 7 rokov, vydal dovedna 29 titulov v nemčine, maďar
čine, francúzštine, španielčine a v angličtine. 

V polovici 90-tych rokov však nastal v Schulpeho živote významný zlom. 
Dobrovoľne opúšťa sfubnú dráhu spisovateľa a naplno sa začína venovať štúdiu so
ciálnych pomerov. Toto rozhodnutie značne ovplyvnila smrť otca, ktorý zomrel nie
kedy v tomto období (v r. 1893 alebo 1894). Schulpe sa vydáva na cesty po Európe 
(precestoval ju takmer celú), aby sledoval tunajšie sociálne a zdravotné pomery a zá
konodarstvo a zostavil program reforiem, ktorý by zodpovedal zaostalejším pome
rom v Uhorsku. Sústredil sa v ňom predovšetkým na zlepšenie sociálneho postavenia 
novej triedy - robotníkov v priemysle, ktoré zostávalo v mnohom na úrovni pomerov 
za feudalizmu. Viaceré reformy, ktoré zaradil do svojho programu, dovtedy v Uhor
sku ešte nikto nenavrhol. 

Schulpeho program sociálnych reforiem bol komplexný, zasahoval súčasne do 
viacerých oblastí života robotníkov. V oblasti zdravotníctva sledoval pestovanie ve
rejnej hygieny, priemyselnej hygieny a ochrany pri práci ako prevencie pred pracov
nými úrazmi a chorobami z povolania, dožadoval sa poskytovania prvej pomoci pri 
pracovných úrazoch a orientoval sa tiež na boj proti tuberkulóze. Na úrovni sociálnej 
starostlivosti navrhoval riešiť bytovú otázku, bojovať proti alkoholizmu, obmedzovať 
prácu detí, žien a prácu v rizikovom prostredí, zasadzoval sa za právo na pracovné 
voíno, poistenie, sprostredkovanie práce a starostlivosť o deti robotníkov. Vo sfére 
kultúry sa orientoval na budovanie kultúrnych a osvetových inštitúcií na organizova
nie prednášok, kurzov a predstavení, ľudových knižníc, večerných škôl, múzeí atď. 

Svoje návrhy propagoval v početných publikáciách, článkoch a prednáškach, 
získaval sympatizantov a nasledovníkov, vypracúval a predkladal návrhy zákonov. 
Mnohé zo zámerov realizoval v praxi priamo, vlastným pričinením. Na vlastné ná
klady dal takto v Bratislave na Šancovej ulici postaviť a v roku 1894 otvoril robot
nícke sídlisko, ktoré malo na svoju dobu (ale v niektorých ohľadoch i na súčasné po
mery) komfortné vybavenie. Oplotený komplex tvorilo 9 budov, pozemky so záhrad
kami, parkom a detským ihriskom (časť z týchto domov stojí ešte aj dnes na Šanco
vej a Beskydskej ulici v Bratislave, na území bývalých záhradiek sa nachádza budo
va YMCY). Každý byt mal k dispozícii záhradku, povalu a pivnicu. Spoločné boli 
spoločenská miestnosť s knižnicou, práčovňa, mangľovňa, izba pre chorých, skladové 
priestory, kúpeľ a od roku 1903 aj detská opatrovňa. Komplex bol vybavený kanali
záciou, elektrinou a modernými splachovacími záchodmi(5). Robotníci, ktorí ho 
obývali, platili veľmi nízke nájomné, fungovala tu samospráva. Kolónia sa stala vzo
rom pre stavbu ďalších robotníckych bytov v Bratislave (napr. desiatich domov na 
Palárikovej ulici) i v iných mestách Uhorska. V roku 1904 bola na návrh obyvateľov 
pomenovaná Schulpeho kolóniou a na jednom z domov Schulpemu odhalili pamätnú 
tabuľu(6). 
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V druhej' polovici 90-tych rokov sa Schulpe intenzívne zaoberal myšlienkou 
boja proti tuberuklóze a veľa nechýbalo, aby sa v tejto súvislosti stal známym na ce
lom svete. Keď totiž v roku 1901 bakteriológ Róbert Koch predložil svoje návrhy, 
vysvitlo, že sú takmer totožné s tými, ktoré Schulpe predostrel uhorskej vláde ešte 
v roku 1898. Ak by ich vtedajšia vláda bola prijala, mohlo sa Uhorsko stať svetovým 
priekopníkom v boji proti tejto chorobe. V nasledujúcom období Schulpe ďalej prak
ticky rozvíjal svoj program. V jeho duchu bola v Budapešti v roku 1900 založená 
prvá sprostredkovatefňa práce v Uhorsku a pod priamym Schulpeho vedením v roku 
1905 ďalšia v Bratislave (prvá na Slovensku). Práve v tomto meste Schulpe realizo
val väčšinu svojich sociálnych projektov. Podnietil vznik sociálnej (tzv. dobrodej-
skej) komisie a, stojac na jej čele viac ako desať rokov, zaslúžil sa o založenie stre
dísk na rozdávanie mlieka a chleba deťom. Z jeho iniciatívy bola oproti Schulpeho 
kolónii na Karpatskej ulici v roku 1908 otvorená štátna škola, pre ktorú zabezpečil 
bezplatný pozemok a finančnú podporu. V roku 1924 pri nej vznikla osobitná škola, 
prvá v Bratislave a druhá na Slovensku. Schulpe sa podieľal aj na založení kultúrnej 
inštitúcie Ľudový domov (pracoval ako jej podpredseda), a kultúrno-vzdelávacej or
ganizácie, tzv. Uránie, ktorá začala účinkovať v roku 1905. Mal zásluhu aj na založe
ní bratislavskej mestskej knižnice, zasadzoval sa o vznik univerzity v Bratislave, 

Erb Schulpeovcov predstavoval vodorovne delený štít v hornej zlatej polovici s čiernou orlicou, v dolnej 
modrej s troma zlatými hviezdičkami nad strieborným polmesiacom. Klenot tvorila orlica s červeno-bie-
lou zástavou v zobáku. Prikrývadlú boli strieborno-červené a zlato-modré. Juraj Schulpe používal šikmo 
delený erb s variantom klenotu - orlicou, ktorá držala v prvom krídle modrú zástavu so 
strieborným polmesiacom a troma zlatými hviezdami. 
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v roku 1920 odpredajom pozemku záhradiek Schulpeho kolónie za nízku cenu 
umožnil výstavbu budovy YMCY(7). Okrem toho sa angažoval vo viacerých brati
slavských mestských orgánoch a spolkoch. Jeho úsilie v oblasti spoločenských refo
riem v dvadsiatych rokoch vyústilo do vypracovania koncepcie budúceho ideálneho 
svetového politického systému a zaujímavého projektu medzinárodnej mierovej or
ganizácie. Sám však nikdy nebol členom nijakej politickej strany, riadil sa zásadami 
humanizmu a nadstraníckosti. 

Juraj Schulpe sa stal uznávaným praktickým sociológom, priekopníkom práv
nej sociológie v Uhorsku i na Slovensku, známym i v zahraničí. V priamej súvislosti 
so svojimi aktivitami v sociálnej sfére bol v roku 1895 na medzinárodnom kongrese 
o bytovej otázke robotníkov v Bordeaux zvolený za podpredsedu, a na druhom kon
grese v roku 1897 v Bruseli za hlavného tajomníka Medzinárodného združenia pre 
zákonnú ochranu robotníkov. Získal čestné doktoráty viacerých zahraničných uni
verzít, početné ocenenia akadémií a vedeckých spoločností. Doma bol v roku 1898 
vyznamenaný rytierskym krížom Radu Františka Jozefa a roku 1911 mu udelili titul 
"uhorský kráľovský dvorský radca". 

V jeho živote i pri uskutočňovaní jeho sociálnych projektov zohrávali istú úlo
hu aj príbuzenské vzťahy. Skutočnosť, že jeho literárne prvotiny vyšli v Levoči 
a v Mindene, poukazuje na to, že v mladosti udržiaval rodinné styky s Náriovcami 
i so Schulpeovcami vo Vestfálsku. V neskoršom období ho rodina sčasti aj finančne 
podporovala (bratia Viliam a Alfonz úspešne hospodárili na pozemkoch v Novom 
Kneževaci) a určitú podporu vďaka príbuzenským vzťahom mal aj v politických kru
hoch súdobého Uhorska - bratanec Bela Tallián, ktorý v rokoch 1903-1905 zastával 
funkciu ministra poľnohospodárstva, pravdepodobne podporoval Schulpeho návrhy 
v uhorskej vláde. Tieto súčasne korešpondovali s niektorými jeho vlastnými iniciatí
vami (Schulpe sa napr. uznanlivo vyjadroval o Talliánovom návrhu zákona o práve 
robotníkov na podporu v chorobe, po úraze, ako aj na invalidné a starobné poiste
nie). Po čase sa však rodina, nevedno z akých dôvodov a za akých okolností, od 
Schupleho odvrátila a on sa stal jej "čiernou ovcou". 

Po vzniku ČSR ako významný predstaviteľ zvrhnutej monarchie nemal Schul
pe perspektívu, že sa k nemu nové zriadenie bude správať priateľsky. Napriek tomu 
neemigroval, nehľadal útočisko u zámožných príbuzných v zahraničí. Zostal v Brati
slave, ku ktorej ho iste viazali veľmi silné putá. Mesto so zmenou režimu zmenilo aj 
niektoré svoje predošlé rozhodnutia. Nielenže zrušilo záväzok, daný Schulpemu, kto
rým ho oslobodzovalo od platenia dane z robotníckych domov na dobu 25 rokov, ale 
naviac mu ju vyrubilo so spätnou platnosťou (od roku 1894). Schulpeho kolónia, 
v ktorej sám býval, bola v tom čase jediným jeho majetkom. Okolnosti ho postupne 
donútili, aby ju roku 1930 ponúkol mestu. Po štvorročných prieťahoch, počas kto
rých Schulpemu dokonca hrozila dražba, sa mesto nakoniec rozhodlo nemovitosť kú-
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piť. Dovolilo mu zostať naďalej v jednoizbovom byte v kolónii (dnes v Beskydskej 
ul. č. 11) a prisľúbilo vyplácať príslušnú sumu za odkúpené objekty a pozemky v roč
ných splátkach. Z nich však Schulpe stihol prijať len jednu. Zomrel v chudobe, 27. 
marca 1936, v prítomnosti jedinej spoločníčky - svojej domácej V. Knappovej. Poh
reb, na ktorom sa zúčastnili aj obyvatelia kolónie, sa konal v ten istý deň na cintoríne 
pri Kozej bráne. Hrob, o ktorý sa nemal kto starať, časom schátral a v roku 1967 mu 
hrozila likvidácia. Vtedy, po neustálych žiadostiach Schulpeho domácej, dalo mest
ské múzeum postaviť nový náhrobok, ktorý sa tu nachádza dodnes (v oddelení XII, 
číslo 21). 

O niekoľko dní po Schulpeho smrti sa v tlači objavili správy o jeho testamente, 
ktorý spísal ešte v roku 1923. Za jediného dediča v ňom označil mesto Bratislavu, 
ktoré malo zo získanej finančnej čiastky postaviť divadlo Urániu, vydať jeho nepubli
kované spisy a založiť fond na stavbu nemocnice pre pľúcne choroby. Osobitnú čiast
ku z pozostalosti Schulpe vyčlenil pre zatiaľ neexistujúcu vedeckú akadémiu. Mesto 
pozostalosť po prieťahoch nakoniec prijalo, jej podmienky však nesplnilo. 

Na Juraja Schulpeho, kedysi váženého a známeho nielen v Uhorsku, ale i za 
jeho hranicami, sa postupne zabudlo. Jeho pozoruhodné životné osudy, prerod zo zá
možného spisovateľa-aristokrata na sociálneho reformátora, ktorý hlboko chápal pos
tavenie robotníkov, sú vzácnym príkladom, ako sa mladí členovia šľachtických rodín 
včleňovali do civilného života v období prevratných sociálnych i politických zmien. 
Schulpeho prípad nie je v našich dejinách ojedinelým, jeho výnimočnosť však spočí
va v nesmiernom zaujatí, vytrvalosti a veľkodušnosti, s akými sa vložil do úsilia 
o dôstojný život iných. 

Schulpeho kolónia. 
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POZNÁMKY 

1/ Kaštieľ je od r. 1952 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Dnes sa v ňom nachádza 
miestny súd. 

2/ Matilda Ňáriová bola najmladším z detí Antona Ňáriho a Jozefíny, rod. Kubí-
niovej (Július, Albert, Eduard, Adolf, Alexander, Ján, Matilda). Rodina bola 
povýšená do stavu barónov 9.12.1836. 

3/ Je pravdepodobné, že Ňáriovci v súkromí hovorili a korešpondovali po sloven
sky. Aj v nemecky písaných listoch sa oslovujú "Meine Hebe Paulinka, Karol-
ko" a pod. 

4/ Ide o pseudorenesančný palác na Kozej (bývalej Šmeralovej) ul. č. 26, v súčas
nosti asanovaný. 

5/ V robotníckych bytoch sa kúpeľne a splachovacie záchody začali vzácne obja
vovať po r. 1900, v čiastočne väčšej miere až po r. 1918. 

6/ Tabuľa sa stratila pri asanácii troch budov Schulpeho kolónie v r. 1972. 
7/ YMCA mu vyjadrila vďaku dvoma pamätnými tabuľami, ktoré sú dodnes 

umiestnené na priečelí hlavného vchodu jej obnovenej budovy na Šancovej 
(bývalej Malinovského) ul. v Bratislave. 
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HERALDICKY ALBUM 

VARIANTY ERBU BAČKÁDYOVCOV Z BAŠTÍNA 
Miroslav Kollár 

Bačkádyovci patria k viacerým rodom Ponitria, ktoré vznikli v 13. storočí rozvetvením starého 
veľmožského rodu Diviackovcov. Ich spoločným predkom bol istý Baska, spomínaný r. 1330. Na časti 
jeho majetkov medzi Bošanmi a Kmčou vznikla obec, písomne doložená r. 1332, ktorú nazvali Baškovou 
Vsou, neskôr Baštínom (dnes tvorí súčasť obce Bošany v okr. Topoľčany). Baskovi potomkovia používali 
vo svojom prídomku hungarizovaný názov rodového sídla - de Baskafalva, de Baskafalu, de Bacskafalva, 
de Bastyén - a meno svojho predka ako prímenie (v r. 1414 sa spomínajú Ján, Imrich a Martin Baškovci 
z Baštína). Neskôr sa z neho vyvinulo priezvisko Bačkády (Bacskády). 

Baškovo potomstvo sa značne rozrástlo a začalo osídlovať aj ďalšie miesta starého Uhorska. Tí, 
ktorí sa v 15. storočí usadili v Motešiciach (okr. Trenčín), sa stali známymi pod priezviskami Majténi 
a Motešický a prenikli medzi významné šľachtické rody. Jeden z nich, Gregor z Motešíc, získal od kráľa 
r. 1434 za vojenské zásluhy hradné panstvo Sivý Kameň. 

V 15. storočí sa medzi Baškovými potomkami v Baštíne objavuje aj ďalšie prímenie - Kerek. Ne
veľké majetky Bačkádyovcov nemohli zabezpečiť dôstojnú obživu všetkým členom rodu, preto niektorí z 
nich začali vstupovať do služieb svojich bohatších príbuzných, alebo pôsobiť v stoličnej správe. V služ
bách spomínaného Gregora z Motešíc sa spomína istý Anton Kerek z Baštína, v r. 1466-70 slúžny Nit
rianskej stolice. Beňadik z Baštína bol v r. 1436-46 nitrianskym podžupanom, Mikuláš r. 1572 hlavným 
slúžnym Nitrianskej stolice, Pavol Bačkády r. 1755 tekovským podžupanom. Funkciu nitrianskeho pod-
župana zastávali aj František (1763) a Jozef Bačkádyovci (1790). 

Hoci Bačkádyovci patrili k starej šľachte, nikdy neoplývali väčším bohatstvom. Rodové majetky 
rozširovali najmä sobášmi. Na okolí Baštína tak získali majetkové diely v Sádku, Klátovej Novej Vsi, 
Krnči, Bošanoch a v Krásne. V Nitrianskej stolici vlastnili tiež podiely v Čeladiciach, Kolíňanoch a Hos
ťovej (podľa súpisov šľachty r. 1754-55 žili v tejto stolici Ján, Peter, František a Jozef Bačkádyovci; 
v susednej Tekovskej stolici je v tomto období doložený Peter Bačkády). Ich tekovské majetky sa v 18. 
a 19. storočí nachádzali vo Veľkých Uherciach, Nevericiach a Malých Vozokanoch. V r. 1748 sa Bačká
dyovci uvádzajú aj medzi zemepánmi Záhorského okresu Trenčianskej stolice (okolie Bánoviec nad Beb
ravou) a v 19. storočí sa objavili aj v Novohrade (osvedčenie o šľachtictve, ktoré Ján Bačkády, zakladateľ 
tejto vetvy rodu dostal r. 1831 od Nitrianskej stolice, bolo v Novohradskej stolici vyhlásené 21.1.1832). 

Aj napriek migrácii zostal hlavným rodovým sídlom Bačkádyovcov Baštín. Tu uplatňovali svoje 
zemepanské práva až do zrušenia poddanstva v r. 1848, ale i po ňom. V 16. stor. vlastnili v obci kuriu, 
ktorá bola v 17. storočí rozšírená. Podľa tradície sa v nej r. 1708 po prehratej bitke pri Trenčíne zdržiaval 
František II. Rákoci, známy vodca protihabsburského stavovského povstania. Bačkádyovská kúria už 
dnes v Baštíne nestojí, tento rod tu však pripomínajú hroby pri kaplnke sv. Antona Padmánskeho zo za
čiatku 18. storočia, ktorej dvere zdobí vyrezávaný Bačkádyovský erb. Niektoré z nich, napr. hrob Terézie 
Bačkádyovej (1887-1973), sa tu objavili len nedávno. Jedna pamiatka na Bačkádyovcov sa zachovala aj 
v susednom Sádku (dnes časť Klátovej Novej Vsi). Ide o renesančný heraldický epitaf z r. 1656, ktorý -
zasadený do dlažby románskeho kostola nad obcou - zakrýva vstup do ich rodovej hrobky. 

Erb na epitafe v sádovskom kostole z r. 1656 patrí k cenným prameňom dokumentujúcim vývoj 
rodového erbu Bačkádyovcov v staršom období. V spodnej časti jeho renesančného štítu sa nachádza lis
tová koruna, z ktorej vystupuje medveď. Zviera drží v labách pravdepodobne kopiju, na krku má obojok. 
V takomto zobrazení - s obojkom - sa medveď často vyskytuje na najstarších rodových erboch (porovnaj 
napr. erb českej vetvy Záborskovcov). Rovnaká figúra - medveď s kopijou vyrastajúci z listovej koruny -
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tvorí tiež klenot tohto variantu Bačkádyovského erbu. Po bokoch štítu sú bohato členené prikrývadlá a na 
epitafe je vytesaný aj latinský text, ktorý by mohol prispieť k identifikácii vlastníka erbu. Je však ošúcha
ný a preto ťažko čitateuiý. 

Erb na dverách barokovej kaplnky na cintoríne v Baštíne predstavuje mladší variant rodového er
bu Bačkádyovcov. Na jeho vodorovne šrafovanom štíte stojí naturalisticky stvárnený medveď na korune, 
ktorý drží v predných labách palcát. Nad štítom je zemianska koruna. 

Staršia odborná literatúra pozná aj ďalšie varianty erbu. Medveď v nich stojí na zelenej pažiti ale
bo na kopci (koruna chýba), má stirebornú alebo prirodzenú farbu a v predných labách drží zlatý alebo 
strieborný palcát rôznych tvarov. Rovnaká figúra vystupojúca z koruny tvorí klenot. Prikrývadlá bývajú 
modro-zlaté a červeno-strieborné, štít je vždy modrý. 

Figúra medveďa, ktorý v heraldike stelesňuje silu, odvahu a bojovnosť, v kombinácii s inými figú
rami (strom, nebeské znamenia) používali na svojich erboch všetky rody odvodzujúce svoj pôvod od Di-
viackovcov. Je zaujímavé, že erb Bačkádyovcov z nich vykazuje najväčšie odchýlky, dokonca aj v porov
naní s erbom ich najbližších príbuzných - Motešickovcov, ktorí v ňom mali medveďa kráčajúceho pod 
košatým stromom a nebeskými znameniami v rohoch štítu. Príčin tohto javu môže byť viac a bude zaují
mavé ich preskúmať. Nie je vylúčené, že erb Bačkádyovcov sa svojím obsahom najviac približuje pôvod
nému erbu ich predkov - Diviackovcov. 

Literatúra: Andrássy, Gy.: Magyarország címeres kônyve 1. Budapest 1913, s. 4, tab. 42; Búria-
nek, L. - Lukačka, J.: Osemstoročné Bošany. Topoľčany 1983, s. 32-33; Halaša, A.: Zemianske rodiny 
z Trenčianskej. Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 13, 1908, s. 35-43; Kempelen, B.: Magyar ne-
mes családok 1. Budapest 1911, s. 202; Magyarország vármegyei és városai. Nyitra vármegye. Budapest 
(1896), s. 686; Nagy, I.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal 1. Pest 1857, s. 82-
83, Pôtlék. Tamže 1868, s. 39-40; Nováková, V.: Nitrianska stolica do roku 1526 (Vývoj správy a spí-
somňovania). Slovenská archivistika, 19, 1984, č. 2, s. 55-57; Siebmacher, J.- Csergheô, G.: Wappenbuch 
des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone 1. NOrnberg 1885-1887, tab. 18, 
6. Tamže 1885-1892, s. 24; Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava 1967, s. 146, 2. Tamže 1968, 
s. 48; Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1. Bratislava 1977, s. 30-31, 186-187. 

Erb Bačkádyovcov na epitafe v sádockom kostole Erb Bačkádyovcov na dverách kaplnky v Baštíne 
(prekreslil autor) (prekreslil autor) 
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PORTRÉTY 

PAVEL HORVÁTH - historik (nar. 10.10.1926 Sišov, okr. Topoľčany). PhDr., CSc. 
Po absolvovaní štátneho gymnázia v Nitre (1938-46) študoval slavistiku a históriu na Filozofickej 

fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (prof. A. Húščava, D. Rapant a i.). Od r. 1950 pôsobil v Histo
rickom ústave SAV v Bratislave, kde spočiatku pracoval ako asistent, od r. 1960 ako vedecký, neskôr ako 
samostatný vedecký a potom vedúci vedecký pracovník. V r. 1967-72 bol vedúcim oddelenia dejín feuda
lizmu. Žije v Bratislave. 

Vo vedecko-výskumnej práci sa orientuje na dejiny Slovenska obdobia neskorého feudalizmu 
(16.-18. stor.). Venoval sa najmä štúdiu hospodárskeho a sociálneho postavenia poddanského obyvateľ
stva, problematike protitureckých bojov a protihabsburských stavovských povstaní, tiež otázkam starších 
kultúrnych dejín Slovenska, dejinám slovenskej historiografie, regionálno-historickému výskumu a pod. 
Je autorom niekoľkých samostatných knižných publikácií (Listy poddaných z rokov 1530-1848, Poddaný 
ľud na Slovensku v prvej polovici 18. stor., Turci na Slovensku, Rabovali Turci, Bibliografia Oravy), po
četných článkov, štúdií a recenzií v odbornej i vedecko-populárnej tlači, z ktorých časť vyšla aj v zahrani
čí (Nemecko, býv. Juhoslávia). Podieľal sa na tvorbe základných slovenských a čs. historických syntéz 
a encyklopedických prác (Pfehled československých déjin 1-2, Dejiny Slovenska 1 (1967), Dejiny Slo
venska 2 (1987), Encyklopédia Slovenska, Slovenský biografický slovník a i.). Venuje sa aj vedecko-po-
pularizačnej, redakčnej a vedecko-organizačnej činnosti. 

Popri vlastnej vedeckej práci sa od prelomu 70-tych a 80-tych rokov zaoberá tiež genealogickým 
výskumom. Jeho práca o pôvode a príbuzenských vzťahoch Ľudovíta Štúra a ďalších Štúrovcov, ktorá 
predstavuje prvú slovenskú vedeckú rodovú monografiu v povojnovom období, vyvolala živý ohlas v od
borných i laických kruhoch (vyšla v 2 vydaniach) a na Slovensku významne prispela k rehabilitácii gene
alógie ako vedy. V nasledujúcom období spracoval aj genealógie ďalších významných osobností sloven
ského kultúrneho a politického života (M. Bel, J. Hollý, J. Ľ. Holuby, A. Bernolák). 

Bol členom Komisie pre ochranu pamiatok pri Povereníctve kultúry, predsedom historickej sekcie 
Slovenskej rady pre múzeá a galérie, od r. 1964 členom Čs.-poľskej historickej komisie, od r. 1965 Komi
tétu balkanistických štúdií, po r. 1967 redakčnej rady Historického časopisu. Je tiež členom Slovenskej 
historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a od r. 1991 Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnos
ti pri Matici slovenskej v Martine. Za činnosť v oblasti historických a spoločenských vied získal viacero 
ocenení. 

Dielo (z genealógie a heraldiky): samostatné práce: Trenčín a rodina Štúrovcov. Pôvod rodiny 
Ľudovíta Štúra. Trenčín 1983 (reedícia Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov. Bratislava 1988); štúdie 
a články: O potrebe a zásadách slovenskej transkripcie rodových mien a priezvisk. In: Slovenská archi
vistika, 15, 1980, č. 2, s. 199-211; Erby šľachtických rodín z Turca od Jána Kováča. Vlastivedný časopis, 
30, 1981, s. 92-93; Nové poznatky o životných osudoch Štúrovcov. Matka Ľudovíta Štúra. Trenčianske 
noviny, 22, 1981, č. 34, s. 6; Vlastný životopis Daniela Dubravia z r. 1655. In: Literárny archív, 19, 1982, 
s. 163-166; Najmladší zo Štúrovcov. (K 155. výročiu narodenia Janka Štúra). Trenčianske noviny, 23, 
1982, č. 32, s. 4; Pôvod Dionýza Štúra (1827-1893). K 90. výročiu úmrtia. Vlastivedný časopis, 32, 1983, 
s. 39-40; Trenčín a rodina Štúrovcov. Príroda a spoločnosť, 32, 1983, s. 56-59; Rodina Štúrovcov. Ku ge
nealógii Štúrovskej rodiny. Vlastivedný časopis, 32, 1983, č. 4, s. 155-160; Pôvod a podobizne Mateja 
Bela. Tamže, 33, 1984, s. 20-23; Na záver jubilejného roku Johanna Sebastiana Bacha. Nový doklad 
o vzťahoch jeho rodiny k Slovensku. Hudobný život, 17, 1985, č. 24, s. 8; Pôvod a podobizne Jána Hollé-
ho. (K 200. výročiu narodenia). Vlastivedný časopis, 34, 1985, s. 10-15; Jozef Ľudovít Holuby (1836-
1923). Tamže, 35, 1986, s. 32-35; Opravy k príspevku o Jozefovi Ľudovítovi Holubym. Tamže, s. 62; 
Pôvod Mateja Bela. In: Matej Bel, doba, život, dielo. Bratislava 1987, s. 47-50; Pôvod a erb zemianskej 
rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Genealogicko-heraldický hlas, 1, 1991, č. 1, s. 11-20; Pôvod a príbu
zenstvo rodiny Antona Bernoláka. In: Slovenská archivistika, 27, 1992, č. 1, s. 62-72; Novšie poznatky 
o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov. Historický časopis, 40, 1992, s. 32-51; Ku genealógii ro
diny Bernolákovcov. In: Pamätnica Antona Bernoláka. Martin 1992, s. 15-21; Slovenská genealógia rodu 
Petróci z Košece z roku 1640. Genealogicko-heraldický hlas, 2, 1992, č. 1-2, s. 12-19. 
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SPOLOČNOSTI-INŠTITÚCIE 

MAĎARSKÁ HERALDICKÁ A GENEALOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

Pred 110-timi rokmi (článok bol napísaný v r. 1992 - pozn. zost.) na jeseň roku 1882, sa 
stretli niekofld maďarskí vedeckí pracovníci, aby prerokovali možnosti ďalšieho rozvoja heral
dických a genealogických výskumov a vytvorenia ich organizačnej bázy. Pre maďarskú heral
diku a genealógiu sa tak začala nová vývinová etapa. 

Pomocné vedy historické sa v krajine pestovali už predtým, nie však dlhšie ako 100-150 
rokov. Prvými prácami, ktorých údaje sa využívajú dodnes, boli Collectanea genealogico-his-
torica familiarum Hungariae a Analecta Scepusii sacri et profani (1778) od Karola Wagnera, 
a Stemmatographia nobilium familiarum Hungariae (1769-1798) od Ondreja Lehockého. Col
lectanea sa zaoberali rodmi Bánfiovcov, Bátoriovcov, Bebekovcov, Četnekiovcov, Hédervá-
riovcov, Kanižaiovcov, Oláhovcov, Stiborovcov, Ujlakiovcov a Zríniovcov. Analecta zase ge
nealógiami Zápoľských, Turzovcov a Tôkôliovcov. 

Neskôr vznikli tiež dejiny Mariášiovcov. Ich spracovaním bol na zasadnutí rodu povere
ný advokát Michal Kayser, ktorý prácu na náklady rodu dokončil v r. 1803. V r. 1814 vydal 
Peter Kubíni publikáciu o vyšnokubínskom rode Kubíniovcov a za významné dielo tohto ob
dobia možno považovať aj prácu Antona Mocsáryho Nemes Nógrád vármegyének históriai, 
geografiai és statisztikai ismertetése (1826). 

"O rozvoj maďarskej genealógie sa zaslúžil viac ako tím vedeckých pracovníkov - a to 
bez akejkoľvek pomoci a podpory", tak Ladislav Fejérpataky charakterizoval vynikajúceho 
vedca Ivana Nagya (1824-1898), rodáka z Balážskych Ďarmot. Ivan Nagy, knihovník Univer
zitnej knižnice v Budapešti sa stal autorom rozsiahleho diela Magyar nemes családok czíme-
rekkel és nemzékrendi táblakkal. Cieľom jeho práce bolo poskytnúť používateľovi základné 
údaje o pôvode, vývoji a vzájomných väzbách predstavovaných rodov. Väčšinu pramenných 
informácií získal z genealogických tabuliek zo súdnych spisov kráľovskej kurie. Dielo, v kto
rom zachytil 108 starých a 10-12 tisíc dalších šľachtických rodov, predstavuje dôležité výcho
disko súčasného genealogického výskumu. 

Po spomenutých udalostiach sa na scéne uhorskej historiografie objavil Ladislav Fejér
pataky (1857-1922). "Podkutý" štúdiom na univerzitách v Budapešti, Viedni, Paríži a v Berlí
ne, už ako 22-ročný, stal sa súkromným učiteľom diplomatiky. Túto vedu o historických listi
nách - ako sa vyjadril na kongrese historikov v r. 1855 - považoval za najdôležitejšiu z histo
rických vied, na ktorej stoja všetky ďalšie historické disciplíny. Ani tie však neušli jeho pozor
nosti. Na margo genealógie v tom istom roku napísal: "Súčasná literatúra o rodoch, stojaca na 
prísne kritickom základe skoncovala so starými povesťami, legendami o predkoch, ro
dovými tradíciami a verí len tomu, čo s nepochybnou istotou potvrdzujú historické 
listiny. Je to veťký úspech oproti predchádzajúcemu obdobiu." Á bola to práve gene
alógia, v ktorej Fejérpataky vykonal najviac. Jeho význam na tomto poli zhodnotil 
vo svojich prednáškach jeho nasledovník Imre Szentpéteri (1878-1950). Podľa neho, 
dalších Fejérpatakyho pokračovateľov i podľa nášho názoru, najvýznamnejším skut
kom Ladislava Fejérpatakyho v oblasti pomocných vied historických bolo založenie a vede
nie Madarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti. 

Jej existencia a činnosť bola tesne spätá s jeho menom. Na zakladajúcej schôdzi spoloč
nosti 25. februára 1883 ho zvolili do funkcie tajomníka, od roku 1886 bol takmer výlučným 
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redaktorom jej časopisu Turul (vznikol v r. 1883), od r. 1898 podpredsedom a po smrti Ivana 
Nagya od r. 1910 predsedom spoločnosti. V r. 1896 definoval jej poslanie nasledovne: "Očistiť 
dejiny rodov od početných omylov, ktorými ich občačkala doba a častokrát prehnaná pieta, 
zbaviť sa celého radu povestí a legiend viažucich sa k rodovým erbom a namiesto odvážnych 
kombinácií radšej vyhľadávať, študovať a hodnotiť pramene." Z nášho pohľadu je najdôležitej
šie jeho tvrdenie: "Spoločnosť by nemala oživovať zašlé časy a duchom doby pochované poj
my, ale mala by skúmať minulosť v jej celistvosti." 

Z celej činnosti Madarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti stojí za osobitnú 
zmienku projekt Magyar Nemzetségi zsebkônyv (1888, 1905), pozoruhodný najmä pre meto
diku získavania údajov. Spoločnosť rozoslala množstvo dotazníkov žijúcim členom jednotli
vých rodov. Organizátori projektu považovali tento krok za najvhodnejší spôsob ako získať 
pravdivé informácie o žijúcich generáciách príslušných rodov. Väčšia časť dotazníkov, vyplne
ných presnými údajmi, sa vrátila; tie potom vytvorili základ pre zostavenie spomenutej publi
kácie. V prípadoch, kedy sa dotazníky vyplniť nedali (napr. ak rodina vymrela), členovia spo
ločnosti získavali údaje z dostupných prameňov, pričom dbali na to, aby obraz o príslušnej ro
dine bol vierohodný. Kapitolu o každej rodine doplnili o krátky úvod, ktorý obsahoval infor
mácie o pôvode, najdôležitejších momentoch vo vývoji rodu s presnými dátami a verným po
pisom erbu. 

Genealogické výskumy spoločnosti v nasledujúcich rokoch nielenže nepresiahli, ale 
častokrát ani nedosiahli úroveň z prelomu storočia. V období medzi dvoma svetovými vojnami 
genealógiu, napriek významným výsledkom, ktoré sa v tejto oblasti dosiahli, skompromitovali 
násilné tvrdenia o našom pôvode. Práve preto doba po r. 1945 nepriala rozvoju histórie rodov 
a náuky o erboch. Práca spoločnosti bola prerušená, rovnako ako vydávanie časopisu Turul. 
Aj napriek tomu v tomto období vyvíjala svoju činnosť na univerzite v Budapešti katedra po
mocných vied historických - najskôr pod vedením Emmy Ledererovej, neskôr Istvána Sinko-
vicsa, ktorí sa snažili zúčastňovať aj na medzinárodných heraldických a genealogických kon
gresoch. 

Na jeseň v r. 1982 sme sa viacerí nadšenci stretli v súkromnom byte. Z tohto stretnutia 
vzišlo rozhodnutie znovuzaložiť Maďarskú heraldickú a genealogickú spoločnosť pri príležitos
ti 100. výročia jej vzniku. Krátko na to týždenník Magyarország uverejnil článok, v ktorom 
sme zdôvodnili opodstatnenosť tohto kroku. Oficiálne k nemu došlo v r. 1983 na univerzitnej 
pôde v Budapešti za veľkého záujmu verejnosti. Medzi zakladajúcimi členmi bol aj Dr. József 
Antall (súčasný maďarský ministerský predseda - pozn. zost.). 

Počas 10-tich rokov, ktoré odvtedy uplynuli sme pravidelne raz za mesiac usporadúvali 
stretnutia s prednáškami a každé 2-3 mesiace sme si počas spoločných večerov pripomínali na
šich významných predchodcov. Zorganizovali sme i niekoľko medzinárodných kongresov za
meraných na riešenie heraldických, genealogických a faleristických problémov, ktorých sa zú
častnili aj odborníci zo Slovenska. 

Preto s radosťou vítame založenie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnisti, kto
rej želáme veľa zdaru v nádeji ďalšej úspešnej spolupráce. 

István Kállay 

Podľa dalších informácií autora príspevku, maďarského historika a súčasne predsedu Madarskej 
heraldickej a genealogickej spoločnosti, jej čestným predsedom od založenia je Szabolcs de Vajay, dlho
ročný funkcionár UNESCO a bývalý predseda Medzinárodnej konfederácie genealogických a heraldic
kých spoločností (žije vo Švajčiarsku). Podpredsedami sú maďarskí historici Ivan Bertényi a András Ku-
bínyi, hlavným tajomníkom Attila Pandula. Spoločnosť sídli v Budapešti, pôsobí na území Maďarska 
a v súčasnosti má približne 200 členov z Maďarska i zo zahraničia. Je členskou organizáciou Medziná
rodnej konfederácie genealogických a heraldických spoločností. 
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RECENZIE - GLOSY 

Novák, J.: Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava, Prá
ca 1990, s. 168. 

Osobnosť prof. Jozefa Nováka a jeho zásluhy o rozvoj pomocných vied historických, 
zvlášť heraldiky na Slovensku netreba osobitne predstavovať odborným kruhom či širokej laic
kej verejnosti. Dostatočne ju prezentujú viaceré samostatne vydané monografické práce, eru
dované zborníkové a časopisecké štúdie i popularizačné články v periodickej tlači, ako aj mno
horočné pedagogické pôsobenie na Katedre česko-slovenských dejín a archívnictva Filozofic
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ďalšie, najmä prednáškové aktivity v rámci 
rôznych spolkových štruktúr. 

Poslednou monografiou z heraldickej dielne prof. Nováka, ktorá sa stretla s nevšednou 
čitateľskou odozvou, je kniha Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Pa
radoxom ostáva, že táto podnetná a potrebná práca uzrela svetlo sveta až v roku 1990, hoci ju, 
resp. jej podstatnú časť autor pripravil na vydanie už v roku 1970. Na dlhý dvadsaťročný núte
ný priečnikový odpočinok túto monografiu odsúdila nepriaznivá politická situácia v súvislosti 
so smutne známym normalizačným procesom, ktorý z nej spravil nežiadúci titul len preto, že 
prof. Novák celkom oprávnene kritizoval skutočne nešťastnú úpravu štátneho znaku z roku 
1960 a v obrodnom období rokov 1968-1969 iniciatívne predložil vlastné návrhy revízie štát
nej symboliky. Tento fakt o peripetiách vydania rukopisu sme považovali za potrebné zdôraz
niť, aby sme poukázali na absurdnosť, s akou totalitný režim likvidoval snahy o objektívne, 
pravdivé a zasvätené osvetlenie tejto zložitej problematiky a návrhy na jej riešenie. 

V úvodných kapitolách prof. Novák načrtol genézu vzniku štátneho znaku na základe 
vývoja historických erbov sprvu vo všeobecnej vysvetfujúcej rovine, potom, samozrejme, sa 
sústredil na symboly, ktoré sa konštituovali v priebehu storočí na území Čiech a Slovenska 
a ktoré sa použili pri tvorbe vlastných česko-slovenských znakov. Táto úvodná časť patrí me
dzi vefmi zaujímavé, pretože autor v nej analyticky sleduje vývoj od predheraldického obdo
bia, teda od začiatku 9. storočia až po rok 1918, pričom sa predovšetkým orientoval na dokazo
vanie spätosti dvojramenného kríža so Slovenskom. Vychádzajúc z heraldických prác akade
mika Vojtíška, vývoj historických erbov českých krajín podal prof. Novák iba informatívne. 

Najobsažnejšie autor spracoval otázku štátnej symboliky prvej Československej republi
ky. Osobitnú pozornosť venoval vývojovému formovaniu štátneho znaku (malý, stredný, veľ
ký) a štátnej vlajky, vrátane štandardy prezidenta ČSR. Obdobne priblížil i oficiálnu štátnu 
symboliku Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Po roku 1945 boli obnovené, 
až na malé výnimky v súvislosti s pričlenením Podkarpatskej Rusi k ZSSR, pôvodné česko
slovenské štátne symboly, a tak aj prof. Novák sa obdobím do roku 1960 zaoberal veľmi struč
ne a stručne len spomína vylúčenie slovenských národných symbolov po roku 1948 z verejné
ho používania, čo by si možno zaslúžilo bližšie vysvetlenie. Oprávnene negatívny a heraldicky 
kritický postoj prof. Novák zaujal k štátnemu znaku socialistického Československa 
z roku 1960, pretože namiesto odborníkov bol tento nepodarený novotvar produktom ideolo
gických oddelení ÚV KSČ a ÚV KSS. Neudržateľný stav sa v rokoch 1968-1969 usilovali 
zmeniť historici a heraldici v tvorivej atmosfére hľadania obsahu a formy nového štátneho zna
ku, avšak, ako sme už spomenuli v úvode, všetko zabrzdil normalizačný proces. 

Len poslednú časť monografie prof. Novák napísal v rokoch 1989-1990 a organicky ju 
pripojil k pôvodnému rukopisu z roku 1970. Podrobne v nej osvetlil konštituovanie štátnej 
symboliky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, na ktorej tvorbe samotný prof. Novák 
agilne participoval. V prílohe k tejto publikácii autor vybral nariadenia vlády a zákonné ústav
né opatrenia v danej historickej dobe legalizujúce podobu i používanie štátnej symboliky. 
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Na záver prof. Novák zostavil prehľadný súpis literatúry a prameňov dotýkajúci sa tejto proble
matiky. Nemožno opomenúť ani spoluúčasť akad. maliara Ladislava Čisárika, ktorý prekreslil 
znaky bohato ilustrujúce túto prácu, čím sa zaslúžil ojej vysokú výtvarnú úroveň. 

Monografia prof. Jozefa Nováka Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v mi
nulosti je jedinečným edičným počinom, pretože pútavou formou a čitateľsky príťažlivo pribli
žuje doteraz tabuizovanu heraldickú tematiku - vznik, vývoj, premeny, tvorcov a iné zaujímavé 
okolnosti súvisiace s otázkami českej a slovenskej štátnej symboliky. 

Pavel Parenička 

Gerda Schôn: Steierdorf im Banater Bergland. Daten - Fakten - Ubersichten. Eine 
Auswertung der ersten Kirchenbucher 1774-1852. Universität Ulm 1992, 45 s. 

Táto malá knižtička vznikla ako príspevok rodáčky k udržaniu povedomia spolukraja-
nov o pôvode a nenárokuje si byť nijakou prísne vedeckou štúdiou, no napriek tomu poskytuje 
alebo môže poskytovať zaujímavé údaje pre historika či etnografa. Nás zaujala najmä pre svoje 
slovenské reálie. Ide v nej o zhodnotenie prvých cirkevných matrík obce Steierdorf z rokov 
1774-1852. 

Dielku predovšetkým chýba súčasná mapa rumunského Banátu, aby sa čitateľ mohol 
zorientovať. Odtlačené staré mapy sú neprehľadné a nečitateľné. Autorka nikde výslovne neho
vorí o tom, kde Steierdorf leží a ako sa dnes obec volá. I z toho vidieť, že je určená najmä 
krajanom. Dnes je teda Steierdorf súčasťou mestečka Anina, ktoré leží asi 40 km východne od 
srbského Vršca. Banát, rovnako ako priľahlé oblasti Sedmohradska a Vojvodiny i Báčky boli 
osídlené sekundárne rôznymi etnikami najmä v 2. pol. 18. storočia, keď sa kolonizovali územia 
spustošené a vyľudnené po stáročnej tureckej okupácii. Tak aj Steierdorf bol založený v roku 
1773 kolonistami z Bavorska, Rakúska a Sudiet. V tomto období vzniklo, pravda, veľa nemec
kých osád v dnešnom Rumunsku, ktoré vytvorili základ pre nemecký etnický živel 
v Rumunsku, ktorý tu napriek silnému vysťahovalectvu do NSR v ostatných rokoch stále ešte 
žije. 

No mýlili by sme sa, keby sme si mysleli, že tu žili len ríšski Nemci. Do Banátu sa sťa
hovali aj Nemci zo Slovenska, ba i čistí Slováci a prúd sudetských Nemcov strhol so sebou aj 
Čechov a Moravanov. V štatistických prehľadoch sme zistili desiatky mien, ktorých znenie 
jednoznačne ukazuje na ich slovanský pôvod, a to už aj v prvom osídľovacom období (napr. 
Holupp, Klebovics, Rusnak, Demarcsik, Csunderlik, Shilhavi, Kracsik, Pazitka, Javorszki, Zo
vtsák, Tomek, Mihalovits, Bsduch, Tomsits, Floriantsits, Hrúza, Kozlík, Schmerczek, Csérnyi, 
Diado, Hradecky, Marcsinko, Nedved, Zapotocsni, Katsnik, Huszka, Novotni, Omaszta, Jetell, 
Pasitkva, Dubovszky, Mischik, Zajak, Trauniczek, Otyepka, Szeleczky, Hrachovez, Nyisnyk, 
Kovács, Mlinarith, Mischek, Laczo, Kucserka, Matejka, Szedláisek, Surek, Masil, Polinak, 
Schaliga, Tokarr, Chladni, Kudernacs, Juraschek, Huszarcsek, Spevák a iné). Z uvedených 
mien možno vyvodiť záver, že Steierdorf bol najmä v polovici minulého storočia silno premie
šaný Slovákmi a Čechmi (blízko od Steierdorfu je jediná a dodnes živá česká oblasť v Rumun
sku), ktorí zrejme splynuli s nemeckým prostredím. Autorka práce píše na jednom mieste, že 
niektoré mená sa dali zle čítať a naozaj sa dopustila chýb. Podľa nás napr. meno Zajak alebo 
Szedláisek malo znieť Zajac a Sedláček, pravda aj pri zohľadnení maďarsko-nemeckého pravo
pisu zápisov. Zapisovateľmi boli najmä miestni farári alebo dekani z blízkej Oravice. Medzi 
sobášenými z rokov 1849-1852 nachádzame priamo ľudí zo Slovenska, a to spišských Nemcov 
zo Smolníka, Zlatej Idky, Gelnice, Opátky i odinakiaľ a čistých Slovákov z Liptovskej Lužnej 
(Huszarcsek), Lehoty (Mischek), ale najmä Dubovej (Kucserka, Laczo, Mlinarith, Zajak, Zo
vtsák) a prosto zo Slovenska (Mischik, Nyisnyck, Tokarr). O tom, že títo ľudia nevedeli vôbec 
po nemecky a zrejme ani po madarsky, svedčí aj zápis pri mene Zovtsák. Na otázku odkiaľ 
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prišiel, je napísané "Sdubovej". Ide o fonetický zápis toho, čo povedal, lebo iní hovorili Dubo
vá a tak je to aj napísané. Títo Slováci prichádzali až po roku 1845; svedčí o tom jednak už 
uvedený zápis sobášených, ale aj fakt, že po roku 1825 sa začalo v obci ťažiť uhlie, a preto 
prichádzali (najmä po 1845) noví robotníci. (Pôvodne bol Steierdorf založený ako drevorubač
ská osada.) V zápisoch sa najčastejšie vyskytuje povolanie "Bergmann" a "Arbeiter". Vtedy 
došlo aj k prudkému nárastu počtu obyvateľov (r. 1821 žilo v Steierdorfe 356 fudí, r. 1846 837 
ľudí a v r. 1855 už 2945/!/ ľudí). Ojedinelé slovenské rodiny možno žijú v Anine dodnes. Au
torka ďakuje totiž za doplnenie údajov miestnemu farárovi Plavustyakovi /!/. 

Z uverejnených štatistík sa, pravda, dajú zistiť aj iné veci ako etnický pôvod obyvatefov 
obce. Pod názvom cirkevné knihy sa skrývajú farské matriky narodených, sobášených a zo
mretých. Obec bola katolícka, len výnimočne sa nájde človek iného vierovyznania. Za 79 ro
kov analyzovaných v knižke bolo v Steierdorfe 438 sobášov, narodilo sa 1918 detí, z toho 937 
dievčat a 981 chlapcov a umrelo 1140 ľudí. Vefký nárast počtu zomretých v rokoch 1847-1852 
(588 fudí) vyplýva skôr z prírastku v obci ako z epidemických či politických príčin. Pretože aj 
počet zomretých v roku 1847 (30), i v roku 1852 (102) činil približne rovnaký percentuálny 
podiel z počtu obyvatefov obce. Najväčšia úmrtnosť bola v detskom veku (do 1 roku 25,5% 
zomretých, do 10 rokov 50,4%), ale v obci žilo za tú dobu aj 6 storočných fudí. 

V krátkej správe nemožno spomenúť všetko zaujímavé, čo sa dá zo štatistík vydeduko
vať; chceme však spomenúť ešte jednu zaujímavosť. Je ňou výber krstných mien. Pri ňom vždy 
vládla istá módnosť. Zdá sa nám, že mená, ktoré boli módne v tomto dedinskom spoločenstve, 
boli ozvenou veľkých mien Habsburskej ríše i zahraničia. U dievčat prevládali Terezy, Anny a 
Kataríny (spolu 47,5% všetkých mien) a u chlapcov Jozefovia, Jánovia a Františkovia (spolu 
52% všetkých mien). 

Dr. V. Mruškovič 

Kresák, J.: Genealógia Kresákovcov. Praha 1991, 60 s., tab. 4 (2s.) 

Genealógia, ktorú zostavil Ing. Ján Kresák z Prahy, predstavuje jednu zo zaujímavých 
prác tohto druhu, ktoré vznikli v posledných rokoch. Na základe štúdia cirkevných matrík, ur-
bárskych, cechových a mestských písomností a údajov žijúcich členov rodu oboznamuje s jeho 
dejinami od 17. storočia až po súčasnosť. Autorovi sa podarilo zozbierať 382 rôznych zázna
mov o 253 členoch rodu, ktorí žili v období posledných 400 rokov. Pokúsil sa hľadať súvislosti 
s talianskym kamenárskym majstrom Pocabellom prezývaným Kresáč, ktorý pracoval v roku 
1601 na stavbe sobášneho paláca Turzovcov v Bytči. Podľa najstarších cirkevných matrík 
z Dolného Kubína žili Kresákovci, či vlastne Kresáčovci, po roku 1674 na Orave, najmä v Pu-
cove, Bzinách, Dlhej, Dolnom a Vyšnom Kubíne. Pri najstarších doložených nositeľoch tohto 
priezviska sa ešte ťažko dajú určiť rodinné väzby, tieto sú spoľahlivo dokázané až od Štefana 
(1741-1811). Jeho potomkovia žili v Dolnom Kubíne a venovali sa remeslám, najmä obuvníc
kemu a kováčskemu. Ich priezvisko sa uvádzalo ako Kresáč, až od roku 1814 v mestskom pro
tokole a od roku 1821 i v matrikách z Dolného Kubína ako Kresák. Niektorí členovia rodu 
opustili rodisko a stali sa zakladateľmi ďalších vetiev rodu v Rumunsku, Liptove, Košiciach, 
Rakúsku a aj v USA. Z nich autor osobitou kapitolu venoval liptovským Kresákovcom. Medzi 
najvýznamnejších členov rodu patrili Cyril (1863-1945), bankový úradník, člen Slovenskej ná
rodnej rady a signatár Martinskej deklarácie v roku 1918, a jeho syn Svetozár (1893-1966), 
novinár a prekladateľ, ktorých uvádza i Slovenský biografický slovník. Genealógia Kresákov
cov obsahuje aj viaceré prílohy. Okrem zoznamu prameňov je tu tiež nevšedný chronologický 
prehľad dokumentácie a prehľadné genealogické tabuľky. Strojopis práce bol rozmnožený len 
pre členov rodu, jeden jeho exemplár daroval autor Biografickému ústavu Matice slovenskej. 

Z.Ď. 
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KURIOZITY 

V rokoch 1812-1818 vychádzal v Bratislave Týdenník alebo "císaŕsko-králov-
ské národní noviny". Zostavoval a vlastným nákladom ich vydával Juraj Palkovič, 
profesor katedry reči a literatúry československej na ev. lýceu. Noviny boli vo svojej 
dobe vlastne jediným slovenským periodikom - vychádzali v bibličtine. Pri listovaní 
v nich sme sa stretli so zaujímavou genealogickou hádankou, s ktorou by sme sa 
chceli podeliť aj s vami. Vyšla v ôsmom čísle roku 1818 na s. 96: 

"Kterakjest to: máj otec jest máj zeť, a má matka jest má dcéra. Má manželka 
jest má/mi/bába, t.j. stará matka, vlastní matka mé matky, tchyne mého otce a pŕed-
ce i jeho nevesta (synova žena). J á tedy mohu svého otce synem a on mne otcemjme-
novati, tak, jako má manželka mou matku dcérou a matku nazývati múze." 

Palkovič doprial čitateľom celý týždeň, aby si polámali hlavu nad tým, "kte-
rak" teda "jest to". Riešenie uverejnil v nasledujúcom čísle na s. 112: 

"Títus v šedesáti letech veku svého vzal sobé za manželku dcéru jisté mladé 
vdovy, která se potom za Tímotea, mladšího syna Títova vdala. Tím se tedy syn stal 
tchánem svého vlastního otce a dcéra tchyne své vlastní matky. " V závere rozlúštenia 
Palkovič ešte dodal, že "pred nemnoha roky v Kamden, meste englickém, skutečnése 
takovéto dvojí oddavky stali." 

O 178 rokov neskôr, v jednom z mnohých pokračovateľov Týdennika, vyšiel 
príspevok, ktorý sa svojrázne zmocňuje rovnakej témy a iste vierohodne dokladá, že 
nielen v Anglicku, ale i u nás sa podobné veci môžu stať (a stávajú). Ide o poviedku 
Dušana Dušeka Dvaja v jednej osobe, ktorú uverejnil "týdenník" Kultúrny život vo 
svojom dvanástom čísle roku 1990 na s. 11: 

Boli dvaja kamoši, Fero a Dodo, ale to vám boli takí kamoši, že väčších kamo
šov ani nebolo. Možno ste o nich počuli. Všade sa chválili, aké mali šťastie, že sa 
stretli, akí sú len kamoši, Fero a Dodo, jeden aj druhý, teda takí kamoši, že až A čo 
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sa vám nestalo. Títo dvaja kamosi - a akí to už len boli kamosi, títo dvaja, Fero 
a Dodo, pričom nikto nevedel, prečo sú takými kamošmi, lebo nikto sa ich na to ne
pýtal, veď to poznáte, každý má dosť vlastných starostí, takže títo dvaja si zobrali do 
hláv, že budú aj rodina. Prvý z týchto kamošov, čo nemali páru medzi kamošmi, čiže 
Fero, bol dosť dlho ženatý, ale chcel sa rozviesť, čo sa celkom pozdávalo druhému 
kamošovi, čiže Dodovi, ktorý nebol o nič menší kamoš ako prvý, lebo hneď mu pove
dal, že sa o jeho ženu s deťmi postará, nenechá ich na holičkách, veď je predsa ka
moš, vezme si Ferovu ženu za ženu. Teda taký kamoš je naozaj kamoš. A navyše: ten
to druhý kamoš, čo vynikal medzi všetkými kamošmi, čiže Dodo, bol už dávno vdovec 
a žil s dcérou, ktorá sa zase páčila prvému kamošovi, čiže Ferovi, takže sa hneď do
hodli - ako praví kamosi. Dodo sa oženil s Ferovou ženou a ten zase s Dodovou dcé
rou, čo sa mnohým zdalo čudné, lebo nevedeli, že sú kamosi nad kamošov. Iba preto 
si začali vymýšľať - a už dopredu vedeli, čo sa tým dvom stane, ako dopadnú, veď len 
chvíľu počkajte a dávajte pozor, aby vám nič neušlo. Ale z takých rečí si kamosi veľa 
nerobia: keď je niekto kamoš, tak je kamoš - a hotovo. Ako títo dvaja. Onedlho zistili, 
že bývalá žena prvého kamoša sa po jeho svadbe s dcérou druhého kamoša stala je
ho svokrou, lebo bola macochou jeho ženy, ináč dobrou kamoškou, ktorá sa zase sta
la nevlastnou matkou detí a zároveň nevlastnou dcérou otcovej ženy, bývalej manžel
ky prvého kamoša, čím sa tento stal zaťom svojho kamoša a zároveň otcom jeho vnú
čat -a to všetko v jednej osobe, pričom bývalá žena bola matkou ich spoločných detí. 
Možno aj preto boli Fero s Dodom ešte väčší kamosi ako predtým, všetko sa im páči
lo - a najväčšmi to ich kamošstvo. Viac si želať nemohli. A ani si neželali. " 

(-mm-) 

Vážení naši priatelia a čitatelia. Možno ste sa aj vy sami - pri vlastnom genea
logickom výskume alebo v bežnom živote - stretli s podobnými Títami a Timoteami, 
Ferami či Dodami a ich príbuznými. Budeme radi, ak nám o nich napíšete. Najku-
rióznejšie z kurióznych kombinácií príbuzenských vzťahov, ktoré priniesol život 
sám, v tejto rubrike vďačne uverejníme. (Pre zábavu i pre poučenie.) 

45 



KRONIKA 

PEČATE MIEST A OBCÍ NA KYSUCIACH bol názov výstavy, ktorú v dňoch 18. augusta -
30. novembra 1992 sprístupnilo verejnosti Kysucké múzeum v Čadci. Jej návštevníci si mohli 
prezrieť vyobrazenia pečatí 38 lokalít regiónu Kysúc, ktoré sa vo väčšej miere používali od 18. 
storočia (do tej doby - už od konca 14. storočia - používalo pečať pravdepodobne len Kysucké 
Nové Mesto). Výstavu spestrili originálne písomnosti, pečatidla a pečiatky z fondov a zbierok 
Štátneho oblastného archívu v Bytči, Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Kysuckého múzea 
v Čadci. 

AKO PRVÁ A ZATIAĽ JEDINÁ organizácia z krajín bývalého východného bloku bola naša 
spoločnosť prijatá za člena medzinárodnej Federácie rodinno-historických spoločností so síd
lom vo Vefkej Británii. Stalo sa tak na valnom zhromaždení a zhromaždení výboru tejto orga
nizácie 3. apríla 1993 v anglickom Norwichi. Federáciu v súčasnosti tvorí 164 členských orga
nizácii z Európy, Ameriky, Afriky a Austrálie. 

PUTOVNÁ VÝSTAVA Zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby, prezentujúca tvorbu 3 na
šich najvýznamnejších heraldických výtvarníkov - Z. Alexyho, L. Čisárika ml. a J. Šveca, bola 
1. júna 1993 otvorená v Leviciach. Výstava bola po prvýkrát sprístupnená v máji r. 1991 na 
Trenčianskom hrade a dosiaf ju mali možnosť zhliadnuť obyvatelia 11 slovenských miest -
Trenčína, Martina, Prievidze, Nitry, Michaloviec, Modrého Kameňa, Vranova nad Topľou, 
Košíc, Hlohovca, Revúce a Tlmáč. 

VLASTIVEDNÝ SEMINÁR na tému Erby a pečate miest a obcí levického okresu sa 1. júna 
1993 konal v Dome kultúry v Leviciach. S hlavným referátom na ňom vystúpil riaditef Odboru 
archívnictva MV SR PhDr. Peter Kartous, CSc. 

RODINA OSTROLUCKYCH - pod týmto názvom 12. augusta 1993 otvorili v priestoroch 
Vlastivedného múzea vo Zvolene výstavu venovanú pôsobeniu tohto rodu na Slovensku. Pred
stavila jeho vývoj od najstarších čias a po prvýkrát ucelenejšie sprístupnila predmety z pozos
talosti Ostrolúckovcov z Ostrej Lúky a Zemianskeho Podhradia. Autorkou scenára bola Mgr. 
Mária Šorecová. Výstava trvala do 10. októbra 1993. 

NA 25. VEXILOLOGICKOM KONGRESE v Zurichu reprezentoval slovenských vexilológov 
Ing. Zdenko Alexy, člen výboru našej spoločnosti. S prednáškou venovanou problematike sú
časnej tvorby a prijímania mestských a obecných vlajok na Slovensku vystúpil v prvý deň pod
ujatia, ktoré prebiehalo v dňoch 23. - 27. augusta 1993 v priestoroch Švajčiarskeho krajinské
ho múzea. 

PÔVOD RODINY DAXNEROVCOV bol názov prednášky odborného pracovníka Štátneho 
oblastného archívu v Banskej Bystrici PhDr. Jána Žiláka, ktorá sa uskutočnila 12. septembra 
1993 v priestoroch Matice slovenskej v Martine. Súčasťou podujatia, ktoré zorganizovali Ge-
nealogicko-heraldický klub Miestneho odboru Matice slovenskej a Biografický ústav Matice 
slovenskej, bolo aj stretnutie príslušníkov rodiny Daxnerovcov. 
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SIGNUM, jediná firma svojho druhu na Slovensku, sa špecializuje 
na heraldiku, vexilológiu a sfragistiku a ponúka mestám a obciam kom
plexné služby v oblasti tvorby a aplikácie mestských a obecných erbov, 
vlajok a pečatí. 

SIGNUM zabezpečí vyhotovenie návrhov mestských a obecných 
symbolov na základe historických predlôh, získaných v archívoch a mú
zeách na Slovensku i v zahraničí. Pripraví komplexné podklady na posú
denie návrhov v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra Slovenskej re
publiky a na ich prijatie mestským, či obecným zastupiteľstvom. 

SIGNUM dodá najrôznejšie aplikácie mestských a obecných sym
bolov podľa požiadaviek mesta (obce): 
• slávnostné umelecké vyhotovenie mestského (obecného) erbu; 
• plošné i plastické aplikácie mestských (obecných) erbov do exteriérov a interiérov; 
• odznaky, plakety, medaily s aplikáciou mestského (obecného) erbu; 
• drobné reprezentačné predmety s mestskou (obecnou) symbolikou; 
• nálepky, samolepky, plagáty s erbami; 
• úradné hlavičkové papiere s mestskými (obecnými) erbami; 
• umelecky vyhotovenú mestskú (obecnú) pečať; 
• pečatidla a pečiatky s mestským (obecným) erbom obvyklých vefkostí (36,22,17 mm); 
• mestské (obecné) vlajky obvyklých i netradičných rozmerov; 
• znakové zástavy mesta (obce) so symbolmi mesta, či obce; 
• štandardu primátora (starostu); 
• zástavy v mestských (obecných) farbách; 
• korúhvy v mestských (obecných) farbách; 
• kombinované (veľké) korúhvy; 
• krátke zástavy v mestských (obecných) farbách; 
• insígnie primátora (starostu) podľa požiadaviek mesta (obce). 

SIGNUM 
E3 RAJČIANSKA 38, 821 07 BRATISLAVA 

S 07/241173 
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SLOVENSKÝ 
NÁRODOPIS 

Slovenský národopis je štvťročník s dlhou tradíciou, vy
dávaný Národopisným ústavom Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave. Tento zborník publikuje príspevky zo všetkých 
oblastí slovenskej ľudovej kultúry, minulej i súčasnej, vrátane 
ľudovej kultúry menšín a Slovákov v zahraničí. Príspevky po
stihujú širokú škálu tém od výskumu ľudovej kultúry všetkých 
regiónov Slovenska (ľudovej architektúry, umenia, remesiel, 
odevov a odievania, ľudových povestí, piesní, zvykov, tradícií 
atď.) cez informácie o aktivitách národopisných výskumných 
stredísk a múzeí, o archívnych materiáloch, recenzie kníh po 
teoretické a porovnávacie analýzy predmetných tém. Najzaují
mavejšie štúdie sú publikované v angličtine a ku všetkým člán
kom je pripojené anglické resumé. 

Slovenský národopis ako jediné periodikum osobitne za
merané na porovnávací výskum slovenského ľudu prehlbuje po
znanie ľudových kultúr na svete. Jeho pravidelným odberom 
prispejete k vydávaniu tohto renomovaného zborníka venova
ného každému, kto sa zaujíma o slovenskú ľudovú kultúru. 

Cena 39,- Sk (jednotlivé číslo), celoročné predplatné 156,- Sk. 
Rozširuje, objednávky a predplatné (aj do zahraničia) prijíma 

Slovák Academic Press, spol. s r.o., PO BOX 57, Nám. Slobody 6, 
810 05 Bratislava. 
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INHALT 

Im ersten Beitrag verfolgt Galina Andrusovová-Vlčeková, die Urenkelin des weltbekannten deutschen 
Archeologs und Mineralogin der Komenský-Universität in Bratislava die Herkunft der ersten russischen 
Ehefrau von Heinrich Schliemann und die Schicksale seiner Nachkommen aus dieser Ehe. Jekaterína Pet-
rovna Lyžinova-Schliemann stammte aus einer uralten russischen Sippe aus dem Cholmogory-Gegend 
(súdostlich von Archangelsk). Die Mitglieder dieser Sippe nahmen bedeutende Stellung auf dem russis
chen Herrscherhof schon während der Regierung Zars Peter I. des Gro|en ein. Sie nahmen an seinen Wir-
tschaftsreformen teil und trugen zur Bildung des russischen Seeverkehrs mit dem Westeuropa bei. Schlie
mann hatte mit J. P. Lyžinova einen Sohn und zwei Tochter. Sein Sohn Sergej wirkte als Jurist, nach der 
Revolution im Jahre 1917 blieb er in RuBland, wo er etwa in den Jahren 1938-39 in Elend und Not starb. 
Tochter Natália starb noch im Kindesalter. Die letzte Tochter Nadežda heiratete den bedeutenden russis
chen Geologen Nikolaj Ivanovič Andrusov (1861-1924), mit dem sie 5 Kinder hatte. Ihr Sohn Leonid 
kam ums Leben im Jahre 1920 während des Burgerkrieges in RuBland, der Rest der Famílie emigrierte in 
derselben Zeit nach Paris. Ein Teil der Familienmitglieder zog später nach Tschechoslowakei um. In die-
sen Ländern - Frankreich, Tschechische Republík, Slowakei - leben die Nachkommen H. Schliemanns 
aus seiner russischen Ehe bis heute. Beriihmt wurden vor allem Vadim Androussov (1895-1975), fran-
zósischer Bildhauer und Malér, und Dimitrij Andrusov (1897-1976), slowakischer Geologe. 

Die Geschichtsforscherin Mária Kohútová analysiert in ihrer diplomatistisch-sfragistischen Studie 
die Schriftstúcke des Archivs der Famílie Cobor aus dem 17 Jahrhundert (Zeugenschaften der 10 Geme-
inden aus Záhorie uber die Fracht des Mehls fiirs Regiment des General Graf Adam Cobor). Die Siegel, 
die sie beschreibt, waren bis heute meistens nur aus dem 18. Jahrhundert bekannt und nicht alle wurden 
richtig identifiziert (Siegel der Gemeinde Závod). 

Der Amateuronomastiker Wladyslaw Milerski verfolgt in seinem Beitrag den Ursprung und die 
engste Verwandschaft des bedeutenden mitteleuropäischen Kirchenliederdichters, evangelischen Pfarrers 
Juraj Tranovský-Tranoscius (1592-1637), der mit seinem Werk die Evangeliker in Bohmen, Mähren, 
Schlesien, Polcn und in der Slowakei verbunden hat. Die Vorfahren seines Vaters, sowie auch seiner 
Mutter stammten aus Schlesien (das Gebiet ist heutzutage zwischen Tschechische Republík und Polen 
verteilt), er selbst verbrachte den wesentlichen Teil seines Lebens in der Slowakei. 

Die Absolventin der Archivistík Gabriela Dudeková verfolgt den Ursprung, die Lebensschicksale 
und Wirkung des beriihmten ungarischen Sozialreformator Juraj Schulpe (1867-1936). Er stammte aus 
der Famílie, die in den 50-er Jahren des 19. Jahrhunderts vom deutschen Westfalien nach Novi Kneževac 
im heutigen Serbien úbersiedelt hatte. Nach den anfanglichen Aktivitäten in der Literatúr und nach einem 
Rechtsstudium lie| sich Schulpe fúr immer in Bratislava nieder, wo er ein komplexes Sozialprogramm au-
sarbeitete und zu realisieren anfing, das vor allem auf die Verbesserung der Stellung der Arbeiter einges-
tellt war. Im Jahre 1898 stellte er der ungarischen Regierung die Vorschlage zu einem Kampf gegen die 
Tuberkulose vor, die fast identisch mit den durch den deutschen Bakteriologen Róbert Koch im Jahre 
1901 vorgestellten Vorschlägen waren. In der Slowakei ist die sogenannte Schulpe-Kolonie bekannt - ei-
ne Arbeitersiedlung, die Schulpe im Jahre 1894 bauen lie| und die teilweise bis heute in Bratislava steht. 

Der Amateurheraldiker Miroslav Kollár informiert kurz uber die Entwicklung eines der ältesten 
Adelsgeschlechter aus dem Gebiet der heutigen Slowakei - der Famílie Bačkády von Baštín (Bacskády de 
Bacskafalva) und beschreibt die Varianten seines Wappens auf dem Renaissanceepitaph aus dem Jahre 
1656 in Sádok (heute ein Teil von Klátová Nová Ves) und an der Túr der Barockkapelle aus dem Anfang 
des 18. Jahrhunderts in Baštín (heute ein Teil der Gemeinde Bošany im Kreis Topoľčany). 

Das Heft bringt auch das Porträt von Pavel Horváth, der sich als einer der wenigen slowakischen 
Heraldiker auch der genealogischen Forschung gewidmet und zu ihrer Belebung in der Slowakei beiget-
ragen hat. 

Die Ungarische heraldische und genealogische Gesellschaft wird durch ihren Vorsitzender, Pro-
fessor der Budapester Universität István Kállay vorgestellt. 
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SUMMARY 

In the first contríbution great-grand-daughter of the world-known Germán archeologist Galina Andruso-
vová-Vlčeková, mineralogist from Cotnenius University in Bratislava, traces the origin of Heinrích 
Schliemann's Russian wife and the fates of his descendants from this marríage. Jekaterína Petrovna Lyz-
hinova, married Schliemann came from an old Russian house from the región of Kholmogory (south-east 
of Arkhangelsk). Members of this house held prominent posts at ruler's court already dunng the reign of 
Tsar Peter I the Great; they took part in his economic reforms and contríbuted to establishing maríne rela-
tions of Russia and Westem Európe. Schliemann and J.P. Lyzhinova had a son and two daughters. Their 
son Sergei was a lawyer, after the 1917 revolution he stayed in Russia where he died in 1938-39 in pover-
ty and misery. Their daughter Natália died as a child. Daughter Nadezhda married prominent Russian 
geologist Nikolai Ivanovich Andrusov (1861-1924), they had 5 children. Their son Leonid died in 1920 
in the civil war in Russia, the rest of the family emigrated to Paríš at that time. A part of the family later 
moved to Czecho-Slovakia. In these countries, i.e. in France, in the Czech Republic and in Slovakia, H. 
Schliemann's descendants from his Russian marríage háve been living up to the present. Vadim Androus-
sov (1895-1975), French sculptor and painter, and Dimitrij Andrusov (1897-1976), Slovák geologist, be-
long to important members of the family. 

In her diplomatic and sphragistic study historian Mária Kohútová analyzes writings from the 17th 
century Cobor family archives (evidence of 10 villages from Záhorie on the transportation of flour for the 
regiment of General Earl Adam Cobor). The seals that the author describes were hitherto known prevai-
lingly from the 18th century, however, not all of them were identified properly (the seal of the village of 
Závod). 

In his contríbution Wladyslaw Milerski, special-interest onomastic, traces the origin and nearest 
relatives of Juraj Tranovský-Tranoscius (1592-1637), important Mid-European composer of religious 
songs, evangelical parson who has been connecting Protestants in Bohémia, Moravia, Silesia, Poland and 
Slovakia with his works. His predecessors on both father's and mother's sides came from Silesia (at pre
sent partially in the Czech Republic and partially in Poland), though he himself spent major part of his 
life in Slovakia. 

Gabriela Dudeková, graduate from archives keeping, focuses her attention on the origin, life stoty 
and activities of important reformer in social life in former Hungary Juraj Schulpe (1867-1936). He came 
from a family that moved to Novi Kneževac, Serbia, from Westfalen, Germany, in the 1850s. He was ac-
tive in literatúre first, then he read law. Rnally, however, Schulpe settled in Bratislava. There he drew up 
and started putting into practice a complex social programme with the aim to improve social position of 
workers. Thus, in 1898 he presented his proposals for the struggle against tuberculosis to the Hungarian 
govemment (almost identical with those submitted in 1901 by Germán bacteriologist Róbert Koch). In 
Slovakia namely the so called Schulpe colony is known, i.e. workers housing estate that Schulpe had con-
structed in 1894 and part of which can still be seen in Bratislava. 

Special-interest heraldist Miroslav Kollár briefly informs on the evolution of one of the oldest 
noble houses in the territory of Slovakia - Bačkádys from Baštin (Bacskády de Bacskafalva). He descri
bes variants of its coat-of-arms from the Renaissance epitaph from the year 1656 in Sádok (now a part of 
Klátová Nová Ves) and from the door of the Baroque chapel at Baštin (now part of the village of Bošany, 
Topolcany District). 

This issue presents also a portrait of historian Pavel Horváth, who, as one of few Slovák histo-
rians, devotes himself to genealogical research and contríbuted to its revival in Slovakia. The Hungarian 
Genealogical and Heraldic Society in Budapest is being presented by its chairman, Professor of the Uni-
versity of Budapest István Kállay. 
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The Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská (established 1991 
in Martin, Slovakia) encourages the development of genealogy, heraldry, and related 
branches, in particular research on the origin of Slovakia related families and per-
sons. For this purpose it gives consultation, organizes scholarly and educational un-
dertakings, presents results of genealogical and heraldic research and informs on 
events in the related fields, designs und undertakes projects conceming investigation 
into genealogical sources and heraldic monuments, maintains its own information 
holdings. 
Address: Slovák Genealogical-Heraldic Society at the Matica slovenská, Novomes-
kého 32, 936 52 Martin, Slovakia. Telephone: 42-842-31371. Fax: 42-842-33188. 
Bank connection: VÚB Martin 17237-362/0200. 
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