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ÚVOD 

Koncom roka 1994 (5. novembra) zorganizovala naša spoločnosť odborno-metodický 
seminár s názvom Ústne pramene a techniky genealogického výskumu s podtitulom 
Rozhovory ovlastnejrodine. PodujatiepripravenéakopríspevokkUNESCO-mvyhlásenému 
Medzinárodnému roku rodiny sa uskutočnilo počas 5. matičného stretnutia genealógov 
a heraldikov v Martine. Jeho cieľom bolo priblížiť rozhovor (interview) ako techniku 
aprameň genealogického výskumu, ako prostriedok na získavanie informácií o pôvode, 
príbuzenských vzťahoch a vývoji našich rodín. Zmyslom seminára bolo v neposlednom rade 
poskytnúť praktické rady laickým genealogom a súčasne vzbudiť záujem o orálne metódy 
výskumu aj medzi širšou verejnosťou. Príspevky, ktoré na ňom odzneli, publikujeme 
v predkladanom čísle Genealogicko-heraldického hlasu (pri zachovaní zaužívaného 
členenia časopisu a ďalších pravidelných rubrík). Robíme tak aj v presvedčení, že nás 
posúvajú o ďalší krokblizsiektvorbe dlho očakávanej praktickej príručky genealogického 
výskumu na Slovensku. 

Rodina pri stole (drevorez zr.l 790) 
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ŠTÚDIE 

ÚSTNE PRAMENE A TECHNIKY 
GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU 

Milan Sišmiš 

Podľa definície je genealógia vedou, ktorá sa zaoberá rodinným (rodovým) pôvodom 
a príbuzenskými vzťahmi ľudských jedincov, historickými, právnymi, spoločenskými, 
biologickými a dalšími dôsledkami, ktoré z nich vyplývajú. V centre jej pozornosti stojí 
indivíduum v sieti príbuzenských vzťahov alebo skupina navzájom spríbuznených osôb 
- rodina, rod. Základným predpokladom bádania je rekonštruovanie týchto príbuzenských 
väzieb. Pri rozšírenom (rodinno-historickom) výskume sledujeme aj životné dráhy 
rodinných príslušníkov a celý komplex dejov a vzťahov, do ktorých vstupovali a ktoré 
vytvárali. Genealógia tak hraničí s dalšími vednými disciplínami, s ktorými sa delí 
o pramene, výskumné metódy a techniky. 

Akby sme chceli genealogický výskum rozdeliť podľa období, v ktorýchsa uskutočňuje, 
môžeme hovoriť o genealógii stredovekej, novovekej a najnovšej. Nejde pritom iba 
o formálnu periodizáciu. Za touto diferenciáciou sa skrýva i diferenciácia prameňov, 
výskumných metód a techník, ktoré možno uplatniť pri štúdiu v tom-ktorom období. 

Genealogický výskum by sme mohli ďalej členiť podľa toho, ktorej sociálnej, náboženskej, 
etnickej, profesnej a pod. skupiny sa týka. Vzhľadom na sociálnu štruktúru slovenskej 
spoločnosti v minulosti má dnes väčšina súčasníkov roľnícky, vidiecky pôvod a vývoj ich 
rodín možno sledovať len v novoveku (približne od 17. storočia). K dispozícii sú spravidla 
iba veľmi strohé informácie: mená, dátumy narodení, sobášov, úmrtí predkov, údaje o ich 
povolaní, chorobách, sociálnej príslušnosti, hospodárskej situácii a kontaktoch v rámci 
miestnej komunity a pod. Len o málo priaznivejšia je situácia pri štúdiu meštianskych 
a šľachtických rodín a rodov (prvé môžeme rekonštruovať ojedinelé od 16., druhé podľa 
obdobia nobilitácie, najstaršie však od 12. storočia). 

Pramene genealogického výskumu v širšom slova zmysle môžeme rozdeliť napramene 
zaznamenané (fixované) a nezaznamenané (nefixované, voľne šírené informácie)1. Za 
pramene v užšom slova zmysle sa vo všeobecnosti považuj ú len zaznamenané informácie. 
Podľa spôsobu fixácie, môžeme hovoriť o prameňoch písomnej povahy (rukopisné, 
strojopisné, počítačovo apod. zachytené informácie),zvukových (fenických, auditívnych; 
informácie zaznamenané napr. na magnetofónovom páse, gramoplatni), obrazových 
(vizuálnych) alebo zvukov o-obrazový ch (audiovizuálnych; ozvučené filmové záznamy, 
videozáznamy). 

Špecifickú skupinu prameňov genealogického výskumu, ktoré sa vyskytujú vo všetkých 
uvedených formách (s výnimkou obrazovej) predstavujú tzv. orálne, ústne - tiež známe 
ako tradičné - pramene1. Za orálne pramene v širšom slova zmysle možno považovať 
akékoľvek informácie primárne šírené ústnym podaním (napr. aj tradície zaznamenané 
v dávnej minulosti - stredoveké legendy o pôvode rodov, pohrebné reči a pod.). V užšom 
slova zmysle ide o živé, v prítomnosti alebo v nedávnej minulosti šírené a fixované 
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svedectvá jednotlivcov, v našom prípade členov rodiny a ich súpútnikov. Tieto predstavujú 
východisko genealogického výskumu v najnovšom období. 

Orálne pramene sú často jediným zdrojom informácií o živote rodiny v prítomnosti. 
Kvalita i množstvo týchto informácií závisí od mnohých okolností - od povahových 
vlastností informátorov, od ich veku, vzdelania, príslušnosti kurčitej sociálnej a profesnej 
skupine, pohlavia, postavenia alebo vzťahu k skúmanej rodine, pamäti a pod. Úroveň 
získaných informácií o rodine závisí tiež od jej "kolektívnej pamäti", vlastností a počtu 
informátorov v nej, od kvality jej vnútorných vzťahov a v neposlednom rade od kvalít 
výskumníka, jeho vzťahu k rodine a schopnosti komunikovať s jej členmi a súpútnikmi. 

Nadobudnuté informácie sa teda môžu kvalitatívne i kvantitatívne velmi odlišovať. Ich 
spoločnými vlastnosťami sú subjektívny až intímny charakter, egocentrické zameranie 
výpovedí, časová ohraničenosť (od súčasníkov dnes sotva získame informácie spred 
začiatku 20. storočia), smerom k prítomnosti väčšia informačná nasýtenosť, výberovosť 
a pod. K týmto z híadiska odborného výskumu skôr negatívnym charakteristikám možno 
na druhej strane pripočítať ich relatívne ľahkú dostupnosť, možnosť rýchlej konfrontácie 
a relatívnu nevy čerpateínosť (súčasníkov sa môžeme prakticky donekonečna pýtať na rôzne 
stránky života ich rodiny a získané údaje takmer bezprostredne overovať v rozhovoroch 
s inými informátonni, pri vzájomných konfrontáciách informátorov alebo - menej - z iných 
prameňov, napr. z tlače, z dokumentov v rodinnom archíve a pod.). 

Pri inom delení genealogických prameňov na úradné (vzniknuté úradnou činnosťou) 
alebo súkromné (vzniknuté činnosťou súkromných osôb) by sme orálne pramene mohli 
umiestniť v oboch skupinách. Svojou povahou však skôr patria do druhej z nich. Rozdiel 
medzi uvedenými prameňmi spočíva v tom, že kým úradné majú viac objektívny charakter 
a umožňujú nám rekonštruovať „úradnú" štruktúru príbuzenských vzťahov a „úradné" 
curriculi vitae členov rodiny, rodu (patria sem napr. cirkevné matriky, školské matriky, 
kúpnopredajné zmluvy, cechové písomnosti, vojenské záznamy, úradná korešpondencia a 
i.), súkromné pramene sú viac subjektívne (intímnejšie), viac naratívne, čím vytvárajú 
príležitosť nahliadnuť viac do vnútorného života rodiny (z písomných prameňov k nim 
patria napr. denníky, osobná a rodinná korešpondencia, autobiografie, memoáre a pod.). 
Medzi oboma druhmi prameňov sa však nie vždy dá urobiť striktná hranica. Týka sa to 
najmä staršieho obdobia, kedy sa napr. v matričných záznamoch, kúpnopredajných 
zmluvách či testamentoch, teda vo výsostne úradných písomnostiach, objavuje aj vela 
súkromných, často až intímnych informácií. Podobne súdne svedectvá (ktoré tiež patria do 
skupiny orálnych prameňov) alebo náhrobné nápisy svojou povahou môžu stáť na pomedzí 
uvedených dvoch skupín prameňov. Pramene obsahuj úce informácie súkromného charakteru 
- čo platí aj o orálnych prameňoch - sú pre genealógov prínosné o. i. v tom zmysle, že im 
umožňujú „zaľudniť" či - azda presnejšie povedané - "poľudštiť", zintímniť dejiny skú
manej rodiny. 

Získavanie údajov od súčasníkov (príslušníkov rodiny a jej súpútnikov) je špecifickým 
výskumným procesom. Vyžaduje si osobitný prístup, osobitné techniky, pomocou ktorých 
sa potrebné údaje dajú získať a zaznamenať. Výskumník-genealóg má v podstate k dis
pozícii dve výskumné techniky: prieskum formou dotazníka alebo prostredníctvom 
rozhovoru. 

Pri dotazníkovom prieskume môžeme použiť rôzne typy dotazníkov. Klastickým 
podkladom genealogického dotazníka je vývod. Jeho pravzor nachádzame v stredovekých 
šľachtických próbach. V rôznych formách a intenzite sa u nás používal v podstate od 
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začiatkov rozvoja genealogického výskumu v 19. storočí. Formulár vývodu vo všeobecnosti 
slúži na zaznamenávanie údajov o priamych predkoch sledovanej osoby (probanta), 
umožňuje evidovať základné údaje o 4-5 generáciách rodiny. Ak ho chceme využiť pri 
dotazníkovom prieskume, je potrebné pripojiť k nemu sprievodný list s vysvetľujúcim 
komentárom. 

Rovnakým spôsobom sa dá využiť aj rodinný list, známy tiež už z obdobia 1. ČSR. 
V dotazníkovej verzii ním možno získať základné údaje o členoch nukleárnej - dvojgeneračnej 
rodiny (o otcovi, matke a deťoch)3. Stretli sme sa aj s modifikáciami umožňujúcimi získať 
údaje o 3 generáciách rodiny4. 

Pomocou genealogických dotazníkov možno získať údaje o menách, dátumoch a mies
tach narodení (krstov), sobášov, úmrtí (pohrebov), prípadne povolaní sledovaných osôb 
spolu s naznačením ich príbuzenských vzťahov. Prostredníctvom iných typov dotazníkov 
možno získať aj ďalšie, podrobnejšie údaje o jednotlivých členoch rodiny (rodu). Z mi
nulosti sú známe viaceré genealogicko-biografické i čisto biografické dotazníky. Pomocou 
takýchto napr. v r. 1888 a 1905 uskutočnila dotazníkový prieskum medzi potomkami 
uhorskej šľachty Maďarská genealogická a heraldická spoločnosť (výsledky boli publikované 
v Magyar nemzetiségi zsebkôny v, 1905)5. Za posledné storočie sa u nás uskutočnilo veľa 
biografických dotazníkových prieskumov najmä v súvislosti s tvorbou biografických 
slovníkov, spoločenských adresárov a budovaním báz biografických údajov6. Poslednou 
a dosiaľ najrozsiahlejšiou dotazníkovou akciou tohto druhu je prieskum, ktorý od 70-tych 
rokov uskutočňuje Biografický ústav Matice slovenskej. Použitý dotazníkumožňuje získať 
podrobné údaje o živote a diele pýtaného vrátane základných údajov o jeho rodičoch, 
manželke (manželkách), deťoch, súrodencoch a významnejších príbuzných. 

Dotazníkový prieskum sa uskutočňuje buď korešpondenčné (rozoslaním zvolených 
formulárov vytypovanému okruhu respondentov, napr. nositeľom jedného priezviska), 
alebo priamym rozhovorom. Prvý spôsob je jednoduchší, časovo i materiálne menej 
náročný, na druhej strane nebýva veľmi efektívny (napr. pri našom výskume sme od vyše 
50 respondentov v priebehu pol roka získali bez dodatočného urgovania len päť odpovedí). 
Oveľa lepšie výsledky sa dajú dosiahnuť pri dotazníkovom prieskume rozhovorom (ktorý 
je na druhej strane časovo i finančne náročnejší)7. 

Rozhovor ako spôsob získavania informácií od súčasníkov je vo všeobecnosti najproduk
tívnejšou výskumnou technikou. Jeho prostredníctvom môžeme získať podstatne viac 
informácií ako pri dotazníkovom prieskume. Ako žáner (interview) sa po prvýkrát objavil 
v polovici minulého storočia v žurnalistike. V tomto období ho ako výskumnú techniku 
začali používať bádatelia v oblasti národopisu, od ktorých ho niekedy na prelome storočí 
prevzali a zdokonalili sociológovia. Rozhovor ako spôsob skúmania sa všakpoužíval napr. 
aj v lekárstve a v ďalších prírodných a spoločenskovedných disciplínách. Hoci historickej 
vede bol tento spôsob získavania informácií známy oddávna, systematicky, ako výskumná 
technika, sa začal uplatňovať len v poslednom období v súvislosti so štúdiom najnovších 
dejín. S rozvojom a rozšírením moderných médií (magnetofónov, diktafónov, video
rekordérov) začala sa od 60-tych rokov formovať aj osobitná disciplína - oral history 
(orálna alebo ústna história), zameraná na zaznamenávanie a sprístupňovanie svedectiev 
súčasníkov. Ide o disciplínu s blízkym vzťahom ku všetkým vedným odborom využíva -

Genealogický dotazník (podľa staršieho českého vzoru) 
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DOTAZNÍK O VAŠOM RODE 

A. Vaše priezvisko meno 
narodený (dátum, miesto) 
povolanie vierovyznanie 
Váš sobáš (dátum, miesto) 
manželka - rodné priezvisko 
narodená (dátum, miesto) 
žije alebo zomrela (dátum, miesto) 

meno 
vierovyznanie 
miesto pochovania 

Vaša súčasná adresa 

B. Priezvisko Vášho otca meno 
narodený (dátum, miesto) 
žije alebo zomrel (dátum, miesto) 
povolanie 

miesto pochovania 
vierovyznanie 

svadba (dátum, miesto) 
manželka - rodné priezvisko 
narodená (dátum, miesto) 
žije alebo zomrela (dátum, miesto) 

meno 
vierovyznanie 
miesto pochovania 

súčasná alebo posledná adresa 

C. Priezvisko Vášho starého otca (zo strany otca) meno 
narodený (dátum, miesto) 
žije alebo zomrel (dátum, miesto) 
povolanie 

miesto pochovania 
vierovyznanie 

svadba (dátum, miesto) 
manželka - rodné priezvisko 
narodená (dátum, miesto) 
žije alebo zomrela (dátum, miesto) 

meno 
vierovyznanie 
miesto pochovania 

súčasná alebo posledná adresa 

D. Ak sú Vám známe údaje o ďalších generáciách z otcovej strany - o prastarom otcovi, 
praprastarom otcovi, atrf. (prípadné údaje o prastarej matke, praprastarej matke atď.), 
uveďte ich na osobitnom papieri. Na ňom tiež pokračujte v odpovediach na nasledujúce 
otázky, pokiaf Vám miesto na tomto formulári nestačí. 

E. Vaše deti: 
Údaje o jednotlivých deťoch uveďte v tomto poradí: 1. meno, 2. dátum a miesto narodenia, 
3. žije alebo zomrel(a) (dátum a miesto úmrtia, miesto pochovania, 4. povolanie, 5. viero
vyznanie, 6. sobáš (dátum a miesto), 7. priezvisko a meno manžela(ky), 8. dátum 
a miesto narodenia manžela(ky), 9. žije alebo zomrel(a) (dátum a miesto úmrtia, miesto 
pochovania), 10. povolanie manžela(ky), 11. vierovyznanie manžela(ky), 12. súčasná 
alebo posledná adresa. 



Vaši súrodenci: 
Údaje o jednotlivých súrodencoch uveďte v tomto poradí: 1. meno, 2. dátum a miesto 
narodenia, 3. žije alebo zomrel(a) (dátum a miesto úmrtia a miesto pochovania), 4. sú
časná alebo posledná adresa a ak už súrodenci nežijú, tak adresy ich detí. 

G. Súrodenci Vášho otca: 
Údaje o jednotlivých súrodencoch uveďte v tomto poradí: 1. meno, 2. dátum a miesto 
narodenia, 3. žije alebo zomrel(a) (dátum a miesto úmrtia, miesto pochovania), 4. súčasná 
alebo posledná adresa a ak už súrodenci nežijú, tak adresy ich detí. 

Súrodenci Vášho starého otca z otcovej strany: 
Údaje o jednotlivých súrodencoch uveďte v tomto poradí: 1. meno, 2. dátum a miesto 
narodenia, 3. žije alebo zomrel(a) (dátum a miesto úmrtia, miesto pochovania), 4. súčasná 
alebo posledná adresa a ak už súrodenci nežijú, tak adresy ich detí. 

I. Uveďte mená a adresy ostatných žijúcich príbuzných rovnakého priezviska: 

J. Ak poznáte ešte iné osoby s rovnakým priezviskom, uveďte ich adresy: 

Udržuje sa u Vás vedomie (rodinná tradícia), o pôvode Vášho rodu, prípadne o pôvode 
Vášho mena? Vlastníte na to sa vzťahujúce nejaké staršie rodinné pamiatky, napr. listiny, 
obrazy, dokumenty, fotografie a podobne? Stretli ste sa s výskytom svojho priezviska 
v niektorých knihách, časopisoch alebo na nejakom verejnom mieste (pamätné tabule, 
pomníky padlých, náhrobné kamene, kríže pri cestách a podobne)? 
Ak áno, bližšie popíšte: 

L. Vaše prípadné pripomienky a rozširujúce poznámky uveďte na osobitnom liste. 

dátum a podpis: 



júcim rozhovor ako výskumnú techniku, a teda aj ku genealógii najnovšieho obdobia. 
Pri genealogickom výskume môžeme využiť všetky zo známych typov a foriem interview 

(štandardizovaný rozhovor podľa vopred pripravených otázok, pološtandardizovaný, 
neštandardizovaný rozhovor založený prevažne na improvizácii). Pre prípravu 
genealogického interview vo všeobecnosti platia rovnaké zásady ako pre interview 
uskutočňované v rámci iných výskumných disciplín8. 

Rovnako dôležitá ako príprava otázok (ich voľba a formulácia) je tiež vofba a príprava 
partnera (informátora, interviewovaného; doporučujeme rozhovor vopred dohodnúť a pri 
interviewovaní rodinných príslušníkov začať najstarším, u ktorého je predpoklad, že si 
najviac pamätá), vofba prostredia a času (odporúčajú sa vofné dni, najlepšie víkendy, počas 
dňa popoludňajšie alebo podvečerné hodiny, doba po práci), spôsob zaznamenávania 
rozhovoru, vofba dĺžky rozhovoru a pod. Celý rozhovor možno začať otázkami o základ
ných údajoch a príbuzenských vzťahoch pýtaného (počas rozhovoru si možno zakresliť ich 
schému a túto používať pri ďalšej orientácii). Interviewovanú osobu necháme postupne 
rozprávať o najstarších známych predkoch, o blízkych i vzdialených príbuzných, o sebe, 
o manželke, deťoch a vnúčatách. 

Takto môžeme získať informácie o 5-6, či viacerých generáciách rodiny, zasahujúce do 
druhej polovice 19. storočia, kedy na ne nadväzujú iné, písomne zaznamenané údaje. 
Stretneme sa s informáciami rôznej kvality. Bude preto závisieť od nás, našej erudície, 
intuície i schopnosti kritiky, ako ich zhodnotíme a využijeme. Môžu nám poslúžiť, ako 
východisko ďalšieho výskumu. Môžu tiež spestriť vlastné genealogické práce, stránky 
rod inného časopisu (publikované interview) alebo program rod innýchstretnutí (rozprávania 
zaznamenané na magnetofónovom páse, audiovizuálne pásma, filmové a videodokumenty 
0 rodine)9. 

Poznámky 
1 Ku klasifikácii prameňov pozri napr. Práce s prameny. In: HROCH, M. a kol.: Úvod 

do studia dejepisu. Praha 1985, s. 118-114, tiež PETRAŇ, J.: Teórie a klasifikace 
historických prameňu. In: PETRAŇ, J. a kol.: Úvod do studia dejepisu III. Náuka 
o historických pramenech. Praha 1983, s. 17-33, tiež Prameny genealógie. In: 
KREJČÍKOVÁ, J.-KREJČÍK, T.: Základy heraldiky, genealógie a sfragistikv. Brno 
1987, s. 213-219. 

2 O ústnych (orálnych, tradičných) prameňoch a ich mieste v systéme prameňov pozri 
MYŠKA, M.: Vzpomínky pamétníkú jako historický prameň. In: MYŠKA, M.-ZÁMECNÍK, 
S.-HOLÁ, V.: Práce s pamétníky a vzpomínkami. Ostrava 1967, s. 5-18, tiež PETRAŇ, 
J.: Prameny dochované' tradicí. In: PETRAŇ, J. a kol: c.d., s. 57-60 (uvedená aj ďalšia 
literatúra), tiež Ústni podaní. In: KREJČÍKOVÁ, J.-KREJČÍK, T: c.d., s. 213-214. 
Stručné údaje uvádzajú aj staršie genealogické príručky: Horníček, L: Kniha 
o rodopisu. Vyškov 1939, s. 85-87, MARKUS-RATKOVICH, A.: Príručka rodového 
kronikáfe. Praha 1938, s. 30-31. 

3 V zahraničí sa používajú formuláre podobné tým, ktoré v r. 1993 vydala Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej (ďalej SGHS MS). Archívy 
používajú formuláre prispôsobené vlastným potrebám, požadujúce údaje o hľadanej 
osobe, jej rodičoch a manželskom partnerovi. Starší vzor publikoval Genealogicko-
heraldický hlas (ďalej GHH), 1, 1991, č. 1, s. 7. 

4 Vzory tohto a ďalších formulárov sa nachádzajú v archíve SGHS MS v Martine. 
5 KALLAY, L: Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť. GHH, 3, 1993, č. 1, s. 40. 
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6 Vyplnené dotazníky z uvedených akcií, prípadne ich kópie sú uložené v archíve 
Biografického ústavu Matice slovenskej v Martine. 

7 O technike dotazníkového prieskumu pozri napr. DISMAN, M.: Dotazníkové šetrení. 
In: Vybrané techniky sociologického výskumu. Praha 1969, s. 302-323 alebo 
Dotazníková metóda. In: KATRIAK, M.-MILLY, S.: Metódy a techniky sociologického 
výskumu. Bratislava 1972, s. 103-125. 

8 K metodike vedenia rozhovorov s pamätníkmi pozri MYŠKA, M.-ZAMEČNÍK, S.-
HOIA.V: c.d., s. 19-56 (časti Problémy s lidskou pamétí a nékteré praktické závery 
k práci s pamétníky a Jak pracovat s pamétníky). Z ďalšej rozsiahlej literatúry 
o rozhovore pozri napr.: DISMAN, M.: Rozhovor. In: Vybrané techniky... c.d., s. 222-
302; ŠTORKÁN, K.-BAUMAN, M.: Umení interviewu. (Brno) 1983, HARGAŠOVÁ, 
M.: Interview v poradenskom procese. In: KOŠČO, J. a koi: Poradenská psychológia. 
Bratislava 1979, s.139-172, Rozhlasový rozhovor. In: PERKNER, S.-SLOVÁK.L: 
Teórie a praxe rozhlasové žurnalistiky. (Brno) 1986, s. 93-105, MAGEE, B.: Technika 
televizního interview. Praha 1968. 

9 Spracovaniu a archivovaniu materiálov získaných v styku so súčasníkmi sa nevenujeme. 
K tejto téme pozri MYŠKA, M.-ZÁMEČNÍK, S.-HOLÁ, V: c.d., s.^ 51:61 (časti 
Provérování vzpomínek a Archívni zpracování vzpomínek), tiež SISMISOVA, K: 
Usporiadanie osobného a rodinného archívu. GHH, 3, 1993, č. 2, s. 47-48. 

ŠTRUKTÚRA Á PAMÄŤ RODINY 
V NAŠOM HISTORICKOM PRIESTORE 

Marta Botíková 

Poznanie štruktúry rodiny nám pomáha porozumieť mnohým súvislostiam spôsobu 
života, zvláštnostiam kultúry i správania sa. Doslova odkrýva taje takého nepresného 
a nedefinovaného pojmu ako "národná povaha" - ktorú presne cítime, ale zostáva exaktnými 
vedeckými prostriedkami nepostihnuteľná. Poznanie štruktúry rodiny má zásadný význam 
pritom nielen v širokom rámci národných (etnických) charakteristík, ale aj v ohraničenejšom 
priestore genealogického výskumu. 

Podobne ako celá ľudská kultúra, prechádzala aj rodina v priebehu dejín neustálym 
procesom zmien. Americký etnológ L.H.Morgan koncom 19.storočia prvý v svetovej 
antropologickej literatúre vytvoril periodizáciu ľudských dejín na základe korelácie 
kultúrnych výdobytkov ľudstva a foriem manželstva a rodiny. Táto periodizácia narušila 
dovtedy panujúcu predstavu o stálosti a nemennosti modelu monogamného manželstva, 
ktorý sa ukázal byť len jedným, aj keď v (eurocentrickej) hierarchii doteraz najvyšším 
stupňom vývinu manželskej inštitúcie. 

V našich geografických a historických súvislostiach archeologické doklady a sporé 
správy cestovateľov i kronikárov objasňujú súdobé formy manželstva a rodiny len veľmi 
torzovito. Tak obdobie ranostredovekej spoločnosti vieme z tohto hľadiska rekonštruovať 
len hypoteticky. Viaceré cirkevné aj svetské zákonné nariadenia z 11. a 12. storočia 
dokladajú pozostatky foriem manželstva, ktoré predchádzali monogamii. Upozorňujú na 
ne aj niektoré zložky slovansko-pohanských slnovratových slávností, alebo tanec, resp. 
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bozkávanie sa s nevestou v rámci svadobných obyčajov, čo sa zvykne vysvetlovať ako 
reminescencia na pôvodne prirodzené právo ženy na viacerých mužov a naopak (Botík J., 
1971 ,s.34). Kronikár Fredegar, ako aj arabský cestovatef Ibrahim Ibn Jákub u Slovienov, 
resp. presnejšie u ich vládcov dokladajú polygamické manželstvá. O vývine foriem rodiny 
a manželského spolužitia v stredoveku žiar z nášho územia chýbajú údaje. Podrobnejšie 
poznáme až stav z konca feudalizmu, najmä z prostredia poddanskej vrstvy. Je nepochybné, 
že v dôsledku stabilizácie súkromno-vlastníckych vzťahov párové manželstvá (viac-menej 
stabilné spolužitie manželských párov) nadobudlo formu prísnej monogamie. 

Monogamnej forme manželstva zodpovedala štruktúra malej, individuálnej rodiny, 
ktorú tvorili manželský pár a ich slobodné deti, rovnako ako rozvetvenejšia štruktúra 
rozšírenej rodiny. Rozšírená rodinamá niekoíko formálnych variantov, ktorých základným 
spoločným znakom je súžitie viacerých manželských párov. Napríklad s manželským 
páromrodičov žijú spolu ich sobášené deti s rodinami, alebo žijú spolu rodiny súrodencov, 
niekedy aj rodiny vzdialenejších príbuzných. Celková početnosť takýchto rodín sa 
pohybovala niekedy až okolo 20-30 duší. Medziosobné vzťahy v našich rodinách všeo
becne boli hierarchizovane podía pohlavia a veku, pričom muži stáli v hierarchickom 
rebríčku vyššie ako ženy. Dôsledkom takto usporiadaných vzťahov v rodine boli aj viaceré 
formálne prejavy ako vy kanie mladších starším (deti rodičom, mladší súrodenci starším, 
ale aj mladšia nevesta staršej, a neraz aj manželka manželovi), alebo tiež obyčaj, že pri jedle 
sedávali za stolom iba muži, ženy stáli a deti jedávali naboku. Pripomíname však.že výskyt 
rozšírenej formy rodiny, ktorý je na Slovensku známy až do polovice 20. storočia, bol 
podmienený právnymi aj hospodárskymi faktormi a znamená kultúrnu hranicu medzi 
západoeurópskym a východoeurópskym typom rodiny. 

Podmienkou pretrvania rozšírenej formy rodiny bol určitý majetkový základ potrebný 
pre obživu širšieho kolektívu existenčne závislých osôb. Základnou črtou hospodárskych 
vzťahov bol kolektívny spôsob užívania rodinného majetku, ktorý sa považoval za 
spoločný a nedeliteľný základ obživy rodiny ako celku, teda jej predkov, súčasníkov 
i potomkov. Kolektívnemu vlastníctvu výrobných prostriedkov rozšírenej rodiny 
zodpovedali aj zásady kolektívnej výroby, kolektívnej spotreby produktov výroby, ako aj 
spoločné obydlie a stravovanie príslušníkov takejto rodiny, termínom právnych historikov 
z konca 19. stor. označovanej ako "nedielna rodina", resp. na základe paralel s južno
slovanskými reáliami tiež "zadruga". V čom teda tkvie podstata rozdielu medzi rozšírenou 
rodinou (v literatúre označovanou tiež "vefkorodina" alebo "nedielna" rodina) a západo
európskym typom rodiny ? V rímskom práve, ktoré dalo základ západoeurópskym právnym 
normám, platilo, že "... otec rodiny je jediným vlastníkom rodinného majetku. Týmto 
svojim majetkom môže otec rodiny disponovať voíne a deťomani manželke nenáleží právo 
obmedzovať ho v týchto dispozíciách". V nedielnej rodine všetci dospelí členovia mužského 
pohlavia, najmä ženatí, sú plnoprávnymi osobami a gazda je "primus inter pares". Rodinný 
majetoknenáležíjemusamotnému, ale všetkým členom.preto nemôže disponovať rodinným 
majetkom (Kadlec K., 1901, s.40-42). 

Z tejto právnej skutočnosti vyplynuli následne ďalšie rozdiely v najrôznejších sférach 
spôsobu života. V našom stredoeurópskom kultúrnom priestranstve najvýraznejšie vystupujú 
tieto rozdiely v porovnaní slovenskej a českej rodiny (Švecová S., 1986 aj 1989). Pre 
nedielnu rodinu bol aj štatisticky preukázaný nízky sobášny vek a tiež nízky počet 
služobníctva, pričom nízky sobášny vek zas koreluje s vyššou plodnosťou a naopak. 
V západnej Európe prevažuje vyšší sobášny vek, dlhšie obdobie slobodných v službe 
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zároveň s vyšším počtom služobníctva (Mitterauer M.-Sieder R-., 1980, s.59). Všetky 
rozdiely, ktoré charakterizujú protichodné typy rodiny, majú základ v odlišnom vzťahu 
k rodinnému majetku - ako sme to už uviedli na inom mieste - a tiež v spôsobe jeho 
postupovania, dedenia a delenia. Vývin západoeurópskeho typurodiny smeroval kjedno-
nástupníctvu, ktoré bolo v Čechách právne kodifikované už v 17. storočí (Švecová S., 1989, 
s.213). Systém jedného dediča, ktorého povinnosťou bolo vyplatiť súrodencov a postarať 
sa o zostarnutých rodičov "na výmenku" nebol však univerzálny - napr. v horských 
oblastiach Čiech a Moravy je doložené spoločné hospodárenie súrodencov do 19. stor 
(LangerJ., 1981.S.195). 

V dvoch porovnávaných typoch rodín vzhľadom na dedičské zvyklosti vychádzajú 
výrazné rozdiely v miere závislosti od roľníckej pôdy, ako aj v odlišnom názore na ro
dinný majetok. Nedielová pôda agrárneho Slovenska zabezpečovala dedičnú pôdu všet
kým potomkom. Pokiaľ nemali iné východisko, žili a pracovali na nej i popri doplnko
vých zárobkoch, s cieľom maximálneho samozásobovania. V Uhorsku (vrátane Slovenska) 
totiž nikdy ani nevyšiel zákon, ktorý by pririekol usadlosť jednému dedičovi. Naopak, 
jednonástupníctvo v Čechách sa stalo účinným prostriedkom ako zachovať života
schopnosť roľníckeho hospodárstva, včleneného do tovarovej výroby, so spätnou schop
nosťou prijímať jej produkty. Nielenže sa pôda nedrobila, ale rodina poskytovala v každej 
generácii pracovné sily, potrebné pre majere, gazdovstva, remeslo, domácku výrobu, 
rozvíjajúci sa priemysel a teda pre ďalší hospodársky rozvoj (Švecová S., 1989, s.213). 

Skladba rodiny a spôsob postupovania majetku sa však samozrejme odrazili aj vo 
vnútrorodinných vzťahoch. Popri už uvedenom postavení hlavy rodiny, boli tu iné vzťahy 
medzi súrodencami, ako aj vzťahy rodičov v starobe, keďprestali byť hegemónmi majetku. 
Na rozdiel od nedielnej sa v jednonástupníckej rodine nemohol rešpektovať seniorát, čiže 
nadradenosť staršieho, pretože tu mladý hospodár často rozkazoval staršiemu služobníctvu, 
rovnako ako od jeho vôle záviselo faktické postavenie rodičov na výmenku. Ostatné črty, 
ako prevládajúca patrilokálnosť manželstiev, uprednostňovanie synov pred dcérami pri 
postupovaní majetku, i celková nadradenosť muža - ktorá je mimochodom evidentná aj 
v rodinách robotníkov a iných sociálnych skupín - sú pre oba typy rodín spoločné. Vzťah 
rodičov a detí bol podstatne odlišný. V Čechách bol výmenok súčasťou zmluvy o prevode 
usadlosti za života starého hospodára. V slovenských roľníckych rodinách sa častejšie 
dedilo posmrtne, teda otázka starých členov v rodine vôbec nevznikla. Ak rodičia rozdelili 
majetok za svojho života, ich zaopatrenie sa riešilo obyčajne zotrvaním v rodine syna, ktorý 
zostal v rodičovskom dome. V prípade oddeleného bývania sa na obžive zostárlých rodičov 
zúčastňovali deti rovnakým dielom. Celkove výmenok znamenal väčšiu nezávislosť, ale aj 
separáciu rodičov. 

Iným dokladom života v širšom rodinnom spoločenstve, aké predstavovala nedielna 
rodina sú aj niektoré zvláštnosti slovenskej príbuzenskej terminológie, ako napr. používanie 
príbuzenských termínov na oslovovanie nepribuzných osôb (ujo, teta), ktoré sa na Slovensku 
uplatňuje aj v súčasnom mestskom prostredí, resp. v zamestnaní. Bežné je tiež tykanie 
v generácii rovesníkov. Podobné správanie v českom mestskom prostredí je zriedkavé 
a v zamestnaneckých skupinách celkom neznáme. Striktnejší odstup je zrejmý aj pre 
náhodného pozorovateľa (Švecová S., 1989, s.220). 

Ako sme už spomenuli na inom mieste, uhorské zákonodarstvo nepoznalo 
jednonástupnícky systém postupovania majetku. Avšak zrušenie poddanstva a postupný 
nástup kapitalistických výrobných vzťahov, rozvoj industrializácie a rast tovarovej výroby, 
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rozšírenie vnútorného trhu a v úzkej súvislosti s tým aj rozklad naturálneho spôsobu hospo
dárenia narúšali postupne nedielny typ slovenskej rodiny. Popri tendencii ekonomickej 
nezávislosti členov rodiny namiesto kolektívneho vlastníctva nastupuje aj v rozšírenej 
rodine súkromné vlastníctvo hlavy rodiny, čo tiež spolupôsobilo na dezintegráciu nedielnej 
rozšírenej rodiny a jej nepretržité rozdeľovanie na malé rodinné jednotky. 

V súvislosti s uvedenými okolnosťami je zaujímavé sledovať, akú podobu má rodinná 
tradícia, alebo "pamäť rodiny". Na malý význam rodinných tradícií poukázali viacerí 
bádatelia. Pri výskumoch zistili, že predkov zo štvrtej vzostupnej línie čiže generácie 
pradedov vymenovali len niekoľkí najstarší pamätníci, rovnako ako predkov z generácie 
dedov. Veľmi často informátori odvodili svoje príbuzenstvo len z druhej vzostupnej línie, 
z generácie starých rodičov (Švecová S., 1971, s.4). Konkrétny príklad zo Sebechlieb 
ukázal, že z "24 dotazovaných ... 6 z nich si pamätalo len príbuzných v prvej vzostupnej 
generácii, 14 si pamätalo predkov v druhej vzostupnej generácii a 4 poznali predkov v tre
tej vzostupnej generácii" (Kandert J.,1983, s.518). Vysvetlenie tejto neznalosti, ktorá 
vlastne obmedzuje príbuzenskú skupinu každého jednotlivca na rozsah dvoch, troch až 
štyroch vzostupných a dvoch zostupných generácií je treba hľadať vo všeobecnom faktore 
"osobnej skúsenosti", ktorý hrá pri udržovaní povedomia v príbuznosti dôležitú úlohu. 
Maximálny rozsah príbuzenskej skupiny je teda ohraničený a nerastie neobmedzene. 
Norma, podľa ktorej sa udržiava príbuzenstvo do určitého stupňa, je pomerne ustálená 
(Švecová S., 1971, s.5). Ani v procese socializácie sa v minulosti nevenovala zvláštna 
pozornosť informáciám o rodinných predkoch. Aj keďnapr. manželky (pri obyčají usadenia 
v mužovej rodine) poznali príbuzných a predkov v rozsahu mužových znalostí - alebo 
s nimi prišli do styku, alebo ich poznali z mužovho rozprávania, tieto znalosti neodovzdali 
v plnej miere deťom. Nebývala zvykom v súčasnosti často až okázalá "genealogická" 
situácia - návštevy cintorínov. Ešte asi pred 15 rokmi som zažila, že odo mňa mladšia 
slobodná informátorka nenašla na miestnom cintoríne hrob svojho brata - jednoducho 
k nemu nechodili ani rodičia, ani ona. Vzhľadom na virilokálne usídlenie manželov, ale aj 
prevládajúce dedenie v mužskej línii, väčšia pamäť je venovaná obyčajne otcovským, než 
materinským príbuzným. Zaujímavým faktorom zovšeobecnenia je faktor sociálny -
najbohatšiu rodinu v obci interpretujú informátori ako "najstaršiu", hoci matriky toto 
tvrdenie nepotvrdili (Kandert J., 1980, s. 520). Tiež je možné stretnúťsa s posunom údajov 
v čase - splynutia generácií, s cieleným skreslením spôsobu života, samozrejme so 
zamlčovanímskutočnost í, ktoré by našich informátorov vy kreslili (aspoň sa tak domnievajú) 
v nepriaznivom svetle. 

Naše študovanie mapy rodinnej štruktúry by mohlo niekde tu skončiť, keďže sa dostáva
me do sféry psychologických charakteristík rozprávania, či k procesu folklórnej tvorby -
samozrejme i s týmto treba rátať pri hľadaní "pamäti rodiny". Namiesto záveru malá 
metodická pomôcka - výborným aj osvedčeným odrazovým mostíkom pre výskum rodin
nej štruktúry i genealógie v recentnom materiály sú rodinné fotografie. Ateliérové zábery, 
ale aj pracovné či slávnostné situácie zachytené na starých fotografiách pomôžu navodiť 
priaznivú atmosféru pre odhalenie "pamäti rodiny", ktoré je v tejto chvíli našim cieľom. 
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O ŠPECIFICKOSTI ÚSTNEHO SPOMÍNANIA 
Hana Hlásková 

Každé spoločenstvo l'udí, ktorého členovia pociťujú, deklarujú či rôznymi spôsobmi 
manifestujú svoju príslušnosť k danej skupine, má rámec faktickej kooperácie členov, sieť 
sociálnych kontaktov a väzieb, ale tiež rámec povedomia skutočnej či pociťovanej a pre
chovanej spolupatričnosti členov tohoto spoločenstva. Rovina povedomia sa tvorí v pro
cesoch styku, konfrontácie s príslušníkmi iných skupín a je jedným z faktorov seba/ 
identifikácie. Je závislá na potrebách, na základných orientačnýchambíciáchspoločenstva, 
na systéme hodnôt, ktoré spoločenstvo uznáva, ako i na cieľoch združovania sa. Podfa toho 
môžeme seba/identifikáciu spoločenstva charakterizovať nasledovne: príbuzenská,pohlavná, 
konfesionálna, zamestnanecká, etnická, záujmová, lokálna, veková, regionálna atď. Každé 
uvedené integrované spoločenstvo si vytvára vlastné dej iny. Tvoria sa spoločne prežívanou 
históriou: činmi, postojmi, spoločnými ambíciami, rebríčkom hodnôt, životnými stratégiami. 
Na rovine seba/identifikácie spoločenstva (skupiny) tieto zložky výrazne vystupujú do 
popredia pri re/interpretácii minulosti - dejín skupiny a ako morálny imperatív sa verbalizujú 
a aktualizujú v tzv. turningpoints - bodoch, obdobiach zvratu. Tieto všeobecne formulované 
tézy, nazdávam sa, platia i pre také spoločenstvo ako je rodina. 

Ak sa spoločenské vedy - historiografia, etnológia či sociológia v súčasnosti obracajú, 
ale často i vracajú k metóde pracovne nazývanej oralhistory, jedným z metodologických 
podnetov je pravdepodobne i snaha o rekonštrukciu, interpretáciu a prípadné prognózovanie 
spoločenských javov a procesov prostredníctvom vhĺadu ich aktérov a nositeľov. 

Výpoveď o minulosti a dejinách rodiny a životné príbehy jej členov môžu byť: 
a) spontánne, 
b)evokované 

- z prostredia vlastnej rodiny 
- z mimorodinného prostredia. 

Pohnútky spomínania môžu byť: 
- zachovať pamäť rodiny 
- formovať v nastupujúcich generáciách rodiny pocit hrdosti na materiálne, duchovné 

i morálne hodnoty, nadobudnuté predchádzajúcimi generáciami rodiny 
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- poskytnúť morálnu oporu a rebríčekrodinou tradične uznávaných hodnôt pre generáciu 
vstupujúcu do socializačného procesu 

- vyrovnať sa s vlastnou minulosťou (napr. v prípade prudkých spoločenských zmien, 
nerovnovážneho vzťahu hodnôt proklamovaných a forsírovaných oficiálnou kultúrou 
a hodnôt uznávaných v rodine). 

Špeciálnym problémom sa v týchto súvislostiach javí psychologické hľadisko - napr. 
katarzný účinok spomínania, vedomé "nespomíname" na smutné, nepríjemné fakty 
a udalosti a na neposlednom mieste je stanovisko psychológa potrebné i pre objasnenie 
procesov zapamätá vania si, spomínania, výberu faktov z pamäte. Táto problematika však 
zatiafnedáva dostačujúce množstvo vysvetlení. Vyrovnávanie sa s každou novou situáciou 
človeka sa v podstate viaže na vedomé či nevedomé konfrontovanie s minulou skúsenosťou, 
čo sa v tzv. tradičných spoločnostiach deje mechanizmami tradície. Vedomé a uvedomelé 
spomínanie, kedy sa udalosti, fakty prežitej skúsenosti verbalizujúa tematizujú - nadobúdajú 
teda slovesnú podobu, sa stáva nezriedka prevažujúcou sociálnou aktivitou u ľudí 
dôchodkového veku. Prirodzeným ubúdaním a obmedzovaním iných sociálnych aktivít si 
takto vytvárajú akýsi náhradný svet spomienok a predstáv, do ktorého sa, predovšetkým 
k tým, ktoré u nich vyvolávajú príjemné pocity, radi a často vracajú. 

Folkloristika, ktorej jedným z východísk bola literárnovedná a literárnohistorická 
tradícia, sa žánrovej problematike rozprávaní o prežitom venovala pomerne podrobne, 
i kedaž od druhej polovice nášho storočia. Minulosť v slovesnom stvárnení - teda v žánrovej 
podobe povesti (historickej, miestnej, démonologickej) zaujímala bádatelbv ústnej 
slovesnosti predovšetkým ako jav, vyjadrujúci svetonázor a vedomostiurčitého kolektívu 
(lokalita, región, národ). Boli to tradované a podlá určitých formálnych zákonitostí 
kanonizované rozprávania, ktoré v zmysle koncepcie romantizmuo duchu národa nespĺňali 
rodinné tradície - individualizované, šírené len v úzkom kruhu rodiny a i svojou tematickou 
základňou viazané na kontext tej-ktorej rodiny. 

Rozprávania - narativy o vlastnej rodine, o živote vlastnom či o členoch rodiny sú vlastne 
dialogickou formou naratívu. Dialogickosť tu chápem v tom zmysle, že na rozdiel od 
písania spomienok (auto/biografie) je akt rozprávania - spomínania podmienený aktuálnou 
situáciou a kontextom, kedy sa rozprávanie odohráva. Folkloristika v tzv. performačnej 
teórii považuje práve zložky rozprávačskej situácie: kontextu, predvedenia (performance), 
auditória - poslucháčstva a rozprávača za také, ktoré na seba vzájomne pôsobia a vo 
výsledku určujú tematiku i žánrovú podobu naratívu. Tu ako okrajový a v podstate 
patologický jav uvádzam príklad, keď rozprávač spĺňa len svoju potrebu (spomínať alebo 
jednoducho len rozprávať) bez ohíadu na zloženie či absenciu poslucháčstva. V tomto 
prípade sa vlastne jedná o monológ bez spätnej väzby. Zloženie auditória má teda velmi 
dôležitú úlohu. Vo vlastnej rodine to môžu byť rodičia, súrodenci, potomkovia, príbuzní, 
ktorí vstúpili do rodiny výdajom či ženbou. V textoch naratívov sa tieto okolnosti 
premietajú v tom, že deťom rozprávač "vyberá" príbehy, primerané ich veku, čomu 
podriaďuje i slovník (expresíva, deminutíva apod.). 

Pravdepodobne každá rodina má vlastný repertoár príbehov o jednotlivých členoch 
rodiny, nezriedka humorných, ktoré sa zvyknú opakovať pri rodinných stretnutiach, ba 
často sa ich zúčastnení dožadujú a opakujú. Podobne by sa dalo hovoriť i o inštitúcii 
rodinného "kronikára" - osoby, ktorá svojimi osobnými dispozíciami, autoritou v rodine 
a na neposlednom mieste i rozprávačským umením je tým členom rodiny, ktorý príbehy 
zhromažďuje a spontánne či nezriedka na požiadanie na rodinných stretnutiach rozpráva. 
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Tieto rozprávania, ktoré slovesná folkloristika pracovne nazýva spomienkové rozprávanie, 
rozprávanie zo života, poviedka zo života, personál oral narrative, autobiografia 
a používajú sa i niektoré ďalšie termíny, boli a aj dnes prijímajú a sú ovplyvňované žánrami 
ústnej slovesnosti ako sú napr. anekdota, rozprávka, legenda, povesť, fáma, no tiež literár
nou poviedkou, memoárovou literatúrou, biografiami slávnych ľudí i literatúrou na okraji 
- z tzv. červenej knihovny. Prenikajú do týchto rozprávaní i motívy a výrazové prostriedky 
používané v iných médiách: vo filme či v reklame. Dialogickosť ústneho spomínania 
chápem i z hľadiska času. Jadro repertoáru býva stabilné a tvoria ho tradované poznatky a 
príbehy o rodine ako i príbehy súčasných žijúcich členov rodiny. Často to však nebývajú 
spomienky na medzníky života v dotazníkovom zmysle slova - narodenie, sobáš, smrť, ale 
na udalosti niečím výnimočné, zvláštne - teda hodné zapamätania. Často sú to humorné 
situácie, situácie nebezpečenstva, nehody, nešťastia, choroby, neočakávané udalosti, 
zápletky, ktoré sa môžu, no i nemusia spájať s medzníkmi života. Spomienkové rozprávania, 
príbehy orálnej histórie súnezriedka postavené na princípe "prvej skúsenosti" (prvá cesta 
vlakom/lietadlom, prvé ťažkosti v škole, prvá láska, zoznámenie sa s partnerom, prvé chvíle 
v zamestnaní, prvý samostatný pobyt bez rodičov, prvá cesta do zahraničia ai.). 

Výnimočnosť situácie, vyrovnanie sa s okolnosťami, často nepriaznivými, sú vhodným 
materiálom na rozprávačskú zápletku a zručné pointovanie. Folkloristi pri výskumoch 
rozprávačského repertoáru pri opakovaných a návratných výskumoch zistili, že naratívy 
podliehajú u jednotlivých rozprávačov, no i v toku tradície procesom, ktorý označuje ruské 
slovo šlifovka - výbrus, obrusovanie, opracovávanie. Rozprávač variuje, svoje rozprávanie 
a to podľa vyššie spomenutých okolností rozprávačského aktu - teda podľa kontextu, 
auditória, príležitosti. Upozorňujem pritom na zámerné skreslenia, či nezámerné zlyhania 
pamäti, čo všetko má však dôsledky v texte naratívu. Napĺňa sa tak princípprezentizmu -
aktualizácia príbehu, spomienky podľa postoja rozprávača v čase rozprávania. Úplne jasne 
to možno dokumentovať na variantoch spomienkového rozprávania dnešnej najstaršej 
generácie, ktorá prežila viaceré spoločensko-politické zvraty, čo napríklad tiež bezpochyby 
vplýva na interpretáciu minulosti týmito rozprávačmi. Za verzie naratívovo orálnej histórie 
považujemnaratívy jednotlivýchčlenov rodiny o tej istej udalosti či postave, pričom tieto 
naratívy sú nezriedka prekvapujúco odlišné. 

Folkloristika na základe poznania materiálu naratívov nabáda k opatrnosti pri chápaní 
naratívov ako prameňa poznania faktov - zjednodušene možno konštatovať, že čím počúva-
telnejší naratív, tým je väčšia pravdepodobnosť odklonu od faktu. Fakt tu smeruje k fikcii, 
kde sa uplatňujú stereotypizované predstavy napr. starostlivej a obetavej matky, ktorá 
svoju nádejnú kariéru (lekárky, maliarky, koncertnej umelkyne) obetovala rodine, obraz 
čiernej ovce rodiny, bohatý strýko v Amerike, člen rodiny ako obeť režimu, dobrý pôvod 
rodiny, nešťastná láska,smrť mladého človeka - dobrý, poslušný, krásny a neviimý človek 
a mnohé iné. Na záver možno konštatovať, že ústnosť spomínania - orálna história rodiny 
o rodine, ale nielen o nej, je vo vedomí rozprávačov spojená s menšou záväznosťou ako 
písaná forma, ktorá sa spája s oficiálnosťou a oficióznosťou. Princíp záväznosti je možné 
uplatniť pri evokovanom výskume, zaznamenávaní naratívov na mg-pás či videozáznam. 
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PROBLÉM PRAVDIVOSTI INFORMÁCIÍ 
V ŽIVOTOPISNÝCH ROZPRÁVANIACH 

Zuzana Kusá 

J.Shotter(1989,s.154): "Vedenie-poznanie 
je v prvom rade prakticko-morálnym vedením 
a jeho účinnosť nis je závislá na justifikácii či 
dôkaze. " 

Každá vedná disciplína v závislosti od výskumnej otázky pristupuje k životopisným 
rozprávaniam s inými očakávaniami a s inými nárokmi. Pri skúmaní kultúry sociálnych 
skupín, morálnych predstáv či predstáv o sociálnej kauzalite a zákonitostiach ľudského 
charakteru sa bádatel' takmer nezaoberá otázkou, nakoľko životopisné rozprávanie 
odzrkadľuje "reálny priebeh života" rozprávajúceho. Na druhej strane, ak chceme životo
pisné rozprávania využiť pri rekonštrukcii málo známych, či doteraz jednostranne 
interpretovaných udalostí našej histórie, pri vyjasňovaní úlohy jednotlivých osôb či skupín, 
sa otázka pravdivosti či validnosti tohto zdroja údajov vynára celkom oprávnene. 

Nieje to preto, že by sme ústne svedectvo považovali automaticky za výsledok menej 
presného - pretože neškoleného - pozorovania udalostí, či za viac náchylné zamieňať viery 
a fakty. Oficiálne historické práce môžu byť podobne "znečistené " vierami a ideológiami. 
Akákoľvek - profesionálna či laická - pamäť je menlivá, oportunistická, pohodlná a selek
tívna. Či, ako hovorí John Nerone (Nerone J., 1989), každá pamäť je jednou nohou 
v záujmoch prítomnosti. 

1. Selektívnosť rozpamätávania z hľadiska dnešných záujmov 
Vo všeobecnosti možno povedať, že pamäť sa netýka minulosti, ale vzťahu medzi 

minulosťouaprítomnosťou (PopularMemory Group, 1982, s.211). Životopisné rozprávanie 
je, podobne ako iné druhy rekonštrukcie minulosti, jej dnešnou rekonštrukciou. Je 
rozprávaním z časového odstupu, z dnešnej pozície i z pozícieplánov do budúcnosti. Toto, 
nie vždy ľahko rozpoznateľné prelínanie pôvodných a s účasných hodnotení osôb a udalostí 
prežitého života predstavuje pre výskumníka - historiografa náročný výskumný problém. 

2. Selekcia privátneho ako "historicky nepodstatného" 
Ohnisko orálnej histórie je podľa Alessandra Portelliho (Portelli A., 1994) v hľadaní 
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spojenia medzi biografiou a históriou, medzi individuálnou skúsenosťou a zmenami 
spoločnosti. Bežný rozprávač i historik, ktorý jeho životopisné rozprávanie skúma, stoja 
pri výbere informácií pred neľahkou a nie jednoznačne zodpovedateínou otázkou: ako 
osobná je história a do akej miery je historický súkromný život? Čo je verejné z osobnej 
skúsenosti, a preto hodné spomínania a skúmania? 

Ľudia, ktorí nemali príležitosť patriť k tým, ktorí bývajú označovaní za tvorcov histórie 
a ani žiť v ich blízkosti, sa preto často bránia interviewovaniu, poukazujúc na svoju 
bezvýznamnosť. Ich chápanie bezvýznamnosti sa odvíja aj od rozšíreného stotožňovania 
histórie s udalosťami spúšťanými rozhodnutiami generálnych štábov, parlamentov či 
ústredných výborov strán. Spontánne vzniknuté autobiografie a memoáre sú preto zväčša 
dielom ľudí, ktorí boli o prepojení svojho privátneho života s históriou presvedčení, 
a mienili podať svedectvo práve o tom. 

3. Selekcia pod vplyvom "dominantnej pamäti" 
Pri životopisnom rozprávaní (a rovnako aj pri písaní spomienok) sa rozprávač dostáva 

- napriek zdanlivej intimite a voínosti aktu rozhovoru - pod tlak rozšírených interpretácií 
historických udalostí. Kto hfadá v životopisných rozprávaniach zdroj pôvodnej 
a nenarušenej informácie a domnieva sa, že ústne svedectvá sú prirodzené, spontánne či 
autentické (v protiklade k úradným záznamom), musí byť často sklamaný zistením, ako 
vefmi je individuálna pamäť ovplyvnená pofom verejných predstáv o histórii, či tzv. 
"dominantnou pamäťou". 

Kým pamäť skupín dokáže, aj keď neľahko, súťažiť a spoluexistovať s pamäťou širšej 
spoločnosti (pozri napr. Kusá Z., 1993), ktorá má sklon poskytovať najširšiu naratívne 
zjednocujúcu tému, individuálna pamäť sa sotva dokáže v izolácii uchovať. Spoločenské 
mechanizmy uchovávania verejnej pamäti (piesne, film, televízia, príbehy v novinách) 
podľa Neroneho (Nerone J., s.90) doslova ničia individuálnu pamäť, pretože podporujú 
jednoduché verzie minulých udalostí a vylučujú všetko jedinečné a zložité. Oproti tejto 
presile je ťažké udržať si v pamäti odlišné spomienky na príslušnú udalosť. Tento jav 
dokumentujú skúsenosti Darie Kubovej a jej spolupracovníkov (Kubova D. - Ivankiev A. 
- Šarova T., 1992) z interviewovania obyvateľov ruského mesta Vladimirsk vr. 1988. Ľudia 
si tam počas rozprávania sami začali uvedomovať, že nedokážu porozumieť vlastným 
spomienkam - chýbal im akceptovaný verejný príbeh histórie, ku ktorému by svoju 
skúsenosť mohli vzťahovať. Po zrútení ideologicky posväteného oficiálneho výkladu sa im 
stala ich vlastná minulosť nezrozumiteľnou kôpkou úlomkov. Títo ľudia sa preto chtivo 
chytali nových informácií o minulosti, ktoré videli v televízii alebo počuli v rozhlase, 
a často ich včleňovali do rozprávania ako svoje vlastné skúsenosti. 

4. Selekcia a potreba sebaúcty 
Životopisné rozprávanie je úzko prepojené so sebahodnotením a sebaúctou rozprávača. 

Nezriedka je popudom k rozprávaniu či k písaniu autobiografie snaha nájsť či potvrdiť 
zmysel svojho života, obhájiť a tlmočiť potomkomjeho poslanie. Táto potreba sa zvyčajne 
objavuje na sklonku života, alebo v situáciách prežívaného spochybnenia dovtedajších 
predstáv o svojom mieste v sociálnom svete. Životopisné rozprávanie je preto prikrehkým 
výtvorom na to, aby unieslo (presnejšie jeho autor) proces nekompromisného preverovania 
faktov. Rozdielne motivácie autora či rozprávača (túžba po sláve, po poučení druhých, po 
dosiahnutí porozumenia, sebaospravedlnení, po finančnom zisku, estetickom potešení, či 
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vonkajšie donútenie) - vyúsťujú do dokumentov s nerovnakou mierou dôveryhodnosti. 
Všetky dokumenty však môžu podľa Bogdana a Taylora (Bogdan J.- Taylor S. R., 1974) 
predstavovať cenný zdroj údajov, ak výskumník dokáže rozpoznať a zohľadniť motiváciu 
ich vzniku. 

5. Pollyanin princíp selekcie pamäti 
Selektívnosť rozpamätávania teda obmedzuje možnosť získať plastický, čo najviac 

detailný obraz minulosti. Ďalší z jej zdrojov opisuje napr. psychologička Marigold Linton 
(Linton, 1986). Vo svojom výskume rozpamätávania zistila systematickú neprístupnosť 
negatívnych spomienok. Spomienky nápadne zamlčiavali negatívne udalosti, a to aj 
všeobecne známe historické udalosti - sotva 13% z nich malo negatívnu povahu. Aj keď 
rozprávači spomínali napr. ukončenie priatelského vzťahu, neuskutočnené plány, z ich 
pamäti sa stratili, alebo ňou boli pozmenené každodenné záležitosti, ako napr. spory 
s milovanou osobou, neaorozumenia s kolegami, bolestná reakcia na negatívnu kritiku či 
zničenú vzácnosť. Takéto spomienky prestávajú byť aktívnymi zložkami pamäti z viacerých, 
zväčša sebezáchovných dôvodov, ktoré Matlin a Stang (1978) zhrňujúco nazvali (podlá 
hlavnej hrdinky rovnomenného, aj u nás známeho mravoučného románu) "Pollyanin 
princíp". Selekcia negatívnych zážitkov, ich potlačenie, odstránenie z pamäti umožňuje 
ľuďom znovu nadobudnúť rovnováhu a vyrovnať sa so stratami. "Daňou" za to je miznutie 
informácií o každodennom živote, najmä o každodennom živote v historicky nepriaznivom 
období, ktorý by sme chceli zdokumentovať pri skúmaní osudov spoločensky a politicky 
postihnutých ľudí v našej nedávnej histórii (pozri Kusá Z., 1994). 

6. Selekcia a príbeh charakteru 
Na selekciu spomienok vplýva aj to, koho rozprávač považuje za "konečného" príjemcu 

svojho životopisného rozprávania, komu je adresované (viac či menej priame) morálne 
posolstvo jeho životnej histórie. Rozprávač, aj ked'si to nemusí uvedomovať, sa pri snovaní 
svojho životného príbehu snaží vyhovieť očakávaniu, že jeho životná história bude 
príbehom o tom "ako sa stal takým, akýtnje dnes" respektíve "takým, ako by si prial byť 
pamätaný blízkymi ľuďmi". "Dobrá a presvedčivá" autobiografia nemôže preto obsahovať 
informácie o konaniach, ktoré sú v rozpore s cieľovým obrazom "seba" a ktoré znižujú 
vierohodnosť cesty k nemu. Inými slovami, podobne ako na naše rozprávanie vplývajú 
osvojené gramatické pravidlá, tak je naše posudzovanie za sebou nasledujúcich udalostí 
usmerňované myšlienkovými rámcami, ktoré očakávajúpríbeh - objavenie sa kontinuity 
a lineárneho príčinného spojenia (1). 

Presvedčivý životný príbeh musíbyi súčasne ajpríbehoin charakterov aktérov príbehu: 
práve spoľahlivosť charakterov, t.j. ustálenosťa predvídateľnosť konania postáv príbehu sa 
považuje za kľúčovú podmienku jeho presvedčivosti a akceptovateľnosti. 

V bežnom chápaní máme sklon označiť biografiu, ktorá vznikla zámerným preosiatím 
spomienok za neúprimnú, či dokonca sfalšovanú. Vychádzame z tichej kultúrnej viery, že 
každý človek má len jeden jediný pravý životný príbeh, a ak o jeho živote možno 
rozpovedať viaceré verzie, potom len jediná z nich môže byť pravdivá. Sociologické 
poznatky omnohosti životných rol, ktoré ľudia súčasne zastávajú, a o rôznorodých a neraz 
aj rozporných očakávaniach, ktorým pritom musia vychádzať v ústrety, však spochybňujú 
takéto bežné chápanie. Naopak, zdôrazňujú normalitu existencie viacerých presvedčivých, 
aj keď vzájomne rozporných životných príbehov, ktoré patria tomu istému človeku. Pre 
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sociológa sú preto výberovosť rozpamätávania a konštruovanie životnej histórie neutrálne 
charakteristiky autobiografického príbehu. 

Bádateľ, ktorý pracuje s autobiografickými textami, by mal dokázať vzdorovať tlaku 
spomínanej kultúrnej normy a nezamieňať si spojitosť, a teda presvedčivosť životného 
príbehu s jeho pravdivosťou. Chaotický príbeh môže byť dokonca faktuálne pravdivejší. 

7. Overovať, či neoverovať fakty? 
Vráťme sa teraz k problému posudzovania pravdivosti informácií obsiahnutých v ži

votopisnom rozprávaní. Časť bádateľov, ktorí sa hlásia k humanistickej koncepcii spolo
čenskovedného poznania, odmieta akékoľvek ďalšie analytické kroky a interpretácie 
životných histórií, považujúc ich za akt manipulácie. Uctievanie práva každého človeka na 
vlastný uhol pohľadu, ktorý nesmie byť nahradzovaný výskumníkovou interpretáciou vedie 
k úsiliu zozbierať sadu životných histórií, ktoré sa navzájom - ako uhly pohľadu - dopĺňajú 
- sú komplementárne. Humanistická idea, ktorá prisudzuje všetkým subjektom rovnakú 
hodnotu (týka sa to aj ich túžob, vier, cieľov), potom vedie k chápaniu pravdy o spolo
čenskom živote akozloženého (mozaikovitého) obrazu. Z toho vyplýva, že všetky životné 
histórie z daného prostredia sa prijímajú ako informačne rovnocenné. Výskumník nepo-
rovnáva a nenadrad'uje jedno vnímanie skutočnosti nad druhé. "Pravda" o poznávanej 
sociálnej skutočnosti potom nevzniká ako "spriemernenie" rôznych interpretácií, aleje 
predstavovaná ako "zložený obraz". Výsledkom takejto výskumnej aktivity býva publi
kovanie orálnych histórií, ktoré vytvárajú vzájomne sa doplňujúci a často i protirečivý 
obraz skúmaného prostredia. Tento postup rešpektuje relativitu poznania a vlastne čitateľovi 
predostiera jej dôkaz. Na jeho ilustráciu možno pripomenúť jedinečný Kurosawov film 
Rashomon. 

Domnievam sa však, že humanistický prístup nevylučuje, aby sme v prípadoch, keď 
potrebujeme zrekonštruovať vývin určitej udalosti či prostredia, ďalej analyticky pracovali 
so zozbieranými históriami. I tu je potom základnou metódou preverovania faktov 
komparácia. Porovnávaním rôznych svedectiev o určitej udalosti hľadáme "vnútorné 
indície, ktoré by poskytovali zbiehavý dôkaz" zistení. Principiálnou zásadou, ktorú je 
pritom potrebné dodržiavať, je triangulácia. Termín triangulácia (Miles M. -HubermanM., 
19 85) je prevzatý z geografického skúmania a naznačuje, že na to, aby sme dospeli k solídne 
podopretému zisteniu, potrebujeme poznať tri prvky trojuholníka. Tam, kde máme len dva 
body (napr. rozprávača a počúvajúceho) je všetko vecou ľudskej dohody. Preto potrebujeme 
viacero nezávislých informačných zdrojov, ktorých vzájomné vzťahy sú jasné a explicitne 
vyjadrené. Zásadou je triangulovať nielen zdroje (viac informátorov z tej istej rodiny - aby 
sa pokryli rôzne pozície a knim patriace rôzne uhly posudzovania i vnímania prežívaných 
udalostí), ale aj rôzne metódy zberu informácií. Venovať sa zberu životopisných rozprávaní 
neznamená teda zavrhnúť informácie zaznamenávané inými médiami (od štatistík, cez 
historické knihy po rodinné účty - pozri napr. Kompišovu analýzu účtov pri stavaní domu 
z r. 1877; Kompiš P., 19 86). Preverovanie faktov by napokon malo byť - prostredníctvom 
opakovaného kladenia doplňujúcich sa otázok- zabudované priamo do interviewovania. 

Vo výskume životopisných materiálov je napokon veľmi dôležitá zásada kolektívnej 
práce. Vzájomnou diskusiou, porovnávaním postupov a výkladových rámcov môžeme 
predchádzať omy lom jednostrannosti či prehliadania dôležitých informácií. 

Zostáva len dúfať, že ku kolektívnej práci bude aj vďaka dnešnému semináru 
v budúcnosti viac príležitostí. 
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Poznámky 
(1) Podlá Marka Tappana (1989, s.304) presvedčivý a dôveryhodný príbeh musí obsahovať 
nasledujúce zložky: 
a) musí sa v ňom dať rozpoznať cieľ, ku ktorému príbeh smeruje a 
b) udalosti, o ktorých sa rozpráva musia byť vybrané tak, aby sa cieľový stav javil ako viac-
menej pravdepodobný. 
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PRAVIDLÁ NARÁTÍVNEHO INTERVIEW 
Elena Mannová 

Ústnu históriu ako metódu, ktorá pomáha rekonštruovať reťaz udalostí a otvára nové 
problémové okruhy a interpretačné možnosti, môžeme využiť aj pri genealogickom 
výskume vlastnej rodiny. Poprosíme rodinného príslušníka o poskytnutie rozhovoru za 
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účelom získania biografického rozprávania (t.j. naratívneho interview). Rozprávanie 
nahráme, prepíšeme, text analyzujeme a vyhodnotíme. 

Komunikácia v naratívnom interview nás stavia pred rovnaké úlohy ako každodenná 
komunikácia: musíme v nej preukázať záujem a pochopenie, udržiavať rozhovor a or
ganizovať jeho priebeh. Veími dôležitá je naša schopnosť formulovať citlivé otázky, ktoré 
iniciujú ďalšie rozprávanie. Žiaí, túto schopnosť v každodennej praxi málo trénujeme. Na 
získanie čo najdetailnejšieho ústneho vyjadrenia, z ktorého môžeme rekonštruovať minulé 
deje a súvislosti, niekedy naša intuícia nestačí. Vtedy je potrebné použiť špecifické 
komunikačné techniky. Ich cieľom je vyvolať tok rozprávania, reťaz zážitkov. Pred
pokladáme, že rozprávač povie viac, ako chcel: akoby za jeho chrbtom sa rečou presadí to, 
čo chcel aj pred sebou zamlčať, vynorí sa rozporné, nevyriešené, nezačlenené do jeho 
vlastnej biografie (napr. prerušovanými vetami). Po viacerých hodinách rozhovoru sa 
rozprávač nemôže prísne kontrolovať, na povrch jasne vystúpi jeho hodnotový systém, 
skrytý zmysel, posolstvo jeho rozprávania, ktoré môže byť v protiklade k vedomej 
inscenácii. Rozprávač môže svojvoľne zmeniť interpretáciu svojho života (menia sa 
argumenty a hodnotenia), nemenia sa však zážitky a skúsenosti. Práve tie treba odhaliť a 
rekonštruovať. Touto cestou sa dostaneme i k mnohým genealogický zaujímavým výsledkom, 
ktoré by sme nepredpokladali. 

Výskumníksivyberámedziformouspo;nienŕove/io iníervíeu' (zameranéna rekonštrukciu 
konkrétnej udalosti, javu atď.) a biografického interview (podáva historickú skúsenosť 
v kontinuite a zlomoch). V genealogickom bádaní sa ako účinná metóda odporúča biogra-
ficko-naratívne interview. Rozhodujúce sú pri ňom tieto kroky: 

- Informátora požiadame o vyrozprávanie jeho životného príbehu alebo určitých fáz 
a oblastí jeho života. 

- Jeho prezentáciu - hlavné rozprávanie - neprerušujeme detailnými otázkami. Roz
hovor nahrávame a písomne si zaznačíme iba niekoľko bodov, ktoré nás zaujímajú 
podrobnejšie. 

- Až v druhej fáze rozhovoru kladieme dodatočné otázky, ktorými motivujeme informátora 
k ďalšiemu rozprávaniu. 

Pred prvým rozhovorom (obvykle ich býva totiž viac) požiadame partnera o interview, 
informujeme ho o obsahu a cieľoch výskumu a poprosíme o povolenie nahrať rozhovor na 
magnetofón. 

Úvodná otázka v samotnom interview má mať "neproblematický" charakter, aby 
nevyvolávala nepríjemné pocity, čo by mohlo viesť k bariéram v rozprávaní. Prvá otázka 
môže znieť približne takto: "Prosím Vás, porozprávajte mi svoj životný príbeh, všetky 
zážitky, ktoré boli pre Vás osobne dôležité. Na začiatku Vás nebudem prerušovať a klásť 
Vám otázky. Počas Vášho rozprávania si zaznačímpárpoznámok, ku ktorým sa neskôr ešte 
vrátime. "Je dôležité neurčovať žiaden "objektívny" východiskový bod (napr. rok), treba 
to ponechať na rozprávača. Existuje viacero modelov naratívneho interview. Uvádzame 
techniky, ktoré používa rakúsky historik Reinhard Sieder. Jeho stratégia pri rozhovoroch 
je takáto: 

A Hlavné autobiografické rozprávanie (počas neho pozorne počúvame, preukážeme 
empatiu mimorečovo - mimikou, gestikuláciou, nepýtame sa na detaily, zaznačíme si 
stručné poznámky) 

B Dodatočné otázky 
1. fáza - Položíme otázky, ktoré majú stimulovať rozprávanie. Pýtame sa napr. na život-
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né obdobie (detstvo, škola, vojenčina atď.). Otázky neformulujeme ako v bežnom živote -
prečo? kedy? kde? ako? Niekoíko možností doplňujúcich otázok: 

- Ak rozprávač podal len stručnú správu, málo detailov o osobách, miestach a situáciách, 
môžeme ho poprosiť "porozprávaťo tom ešte viac ", "trošku podrobnejšie ". 

- Ak rozprávač poskytol len hodnotenie (napr. "U tohto strýka som nebol rád!"), 
formulujeme doplňujúcu otázku: "Spomenuli ste, že ste neboli radi u strýka. Mohli by ste 
mi viac porozprávať o tomto strýkovi ? " Alebo: "Môžete si spomenúť na konkrétnu situáciu, 
ktorú ste zažili s týmto strýkom ? " 

- Ak biograf len stručne naznačí určitú súvislosť alebo opíše situáciu bez toho, aby sme 
zistili, čo to vtedy preňho znamenalo, môžeme sa spýtať: "Rozprávali ste o scéne s Vaším 
strýkom. Ako ste vtedy túto scénu prežívali ? " 

2. fáza - Pokúsime sa o rekonštrukciu bežných udalostí (nie háklivých alebo 
tabuizovaných), naším cieľom je vyvolať opisy situácií alebo praktík, ktoré sú rozprávačovi 
samozrejmé: pracovný deň, priebeh schôdze atď. - Vhodné typy otázok: "Chcela by som 
Vás poprosiť, aby ste mi opísali Váš bežný pracovný deň. ...Keby ste si, prosím, premietli 
pred očami ešte raz včerajší deň, kedy ste vstali atď....?" 

3. fáza - Snažíme sa zistiť, či má sám rozprávač nejakú teóriu alebo vysvetlenie 
niektorých súvislostí. Otázkami chceme podnietiť hodnotenie situácie, argumentáciu, 
teóriu. Na tomto mieste je vhodná príležitosť pýtať sa na nádeje, túžby, strach a pod. -
Príklad otázky: "Rozprávali ste predtým o strýkovi. Co bolo podlá Vás príčinou jeho 
zatrpknutosti? " 

Nemecká sociologička Gabriela Rosenthal, ktorá používa túto metódu, zvykne na 
samom konci životopisného interview položiť tri nasledovné otázky: 

a) Ktoré bolo najťažšie obdobie Vášho života ? 
b) Ktoré bolo najkrajšie obdobie Vášho života ? 
c) Aký bol pre Vás tento rozhovor ? 
Pri vedení rozhovoru treba rešpektovať tieto princípy: 
1. Musíme daipriestorautobiografovi na utváranie jeho sebaprezentácie. Ponecháme 

na ňom, čo vynechá v hlavnom rozprávaní, do akých tematických polí začlení jednotlivé 
zážitky. Predčasne nezasahujeme, nezabrzdíme rozprávanie ani malými intervenciami 
(napr. "Vktorom roku to bolo?") 

2. Usiluiemesapodporovaiprocesy spomínania. Rozprávačovi ponechámejeho vlastný 
prístup k "našej" téme, jeho relevancie, jeho výber zážitkov. Každá naša otázka preruší tok 
spomínania a informátor sa musí preorientovať. Na biografovu otázku : "Zaujíma Vás to 
vôbec ? Veď to nepatrí k téme !" môžeme odpovedať: "Mňa zaujíma všetko, čo je pre Vás 
dôležité". 

3. Nevyhýbame sa verbalizovaniu traumatických, háklivých tém. Často sú to práve tieto 
oblasti, ktoré autobiografa latentné motivujú k interview a rozhovor mu môže priniesť 
uľahčenie. V takejto situácii ho necháme vyrozprávať sa a pozorne počúvame. 

4. Umožňujeme časovo a tematicky otvorené rozprávanie, nepredpisujeme biografovi, 
kde a čím má začať. Napr. pri skúmaní chronickej choroby sa nespýtame na začiatku: 
"Zaujíma ma história Vašej choroby. Začnite, prosím, rozprávať, ako u Vás zistili prvé 

príznaky. " Radšej začneme takto: "Prosíme Vás porozprávať o Vašom živote, teda nielen 
o chorobe, ale o všetkých zážitkoch, ktoré boli pre Vás dôležité. " 

5. Nevyhnutnou podmienkou je našepozorné a aktívne načúvanie, ktoré demonštrujeme 
aj citoslovcami ("hm, aha "), mimikou, pohľadom, držaním tela. Pri zabrzdení rozprávania 
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sa pýtame: "Ako to bolo ďalej? Na čo si ešte spomínate? " Pri ťažkých pasážach, ktoré 
vyvolali plač alebo hnev, signalizujeme porozumenie alebo pomoc. 

6. Snažíme sa, aby doplňujúce otázky boli citlivé a vyvolávajúce rozprávanie. 
7. Pomáhame rozprávačovi pri scénickom spomínaní. Pri kľúčových zážitkoch sa 

pýtame na opis miestnosti, na počasie, zvuky, vône, telesné pocity, na prítomnosť iných 
ľudí. Otázky kladieme v prítomnom čase: "Čo vidíte? Je tma? Svetlo? Kto je s Vami?" 
Prípadne ešte raz zopakujeme situáciu a pýtame sa: "Čo vidíte ešte ? " 

Ľudia vedia vefa o svojom živote a toto poznanie sprostredkujú na úrovni rozprávačskej, 
nie teoretickej. Závisí od výskumníka, ako veía z rozprávania vyťaží. Rozhodne sa oplatí 
rešpektovať partnera ako experta na jeho vlastný život a každodennú prax. Spomínané 
techniky a postupy vedenia naratívneho interview pomáhajú vyvolať tok rozprávania, 
vyžadujú však otvorenosť, citlivosť a komunikatívnosť výskumníka. 
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NIEKTORÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY 
ORÁLNEHO VÝSKUMU V GENEALÓGII 

Zdenka Kozáková 

Genealóg pri orálnom výskume určitej (napr. vlastnej) rodiny zákonite prichádza do 
styku s informátormi rôznych osobnostných kvalít. Aj keďich počet a možnosti výberu sú 
obmedzené, vždy ho môžeme ovplyvniť. Radi by sme vás preto upozornili na niektoré 
kritéria výberu informátorov a niektoré zásady úspešnej komunikácie s nimi. 

Pri výskume sa môžeme stretnúť s osobnosťami rôznych vekových skupín, s príslušníkmi 
rôznych generácií. Z hľadiska psychológie sa môžu nachádzať v jednej z troch kategórií, 
ktoré zodpovedajú trom vývinovým štádiám dospelej osobnosti. Pre prvú skupinu, ktorú 
tvoria íudia vo veku od 15 do 30 rokov, je typické formulovanie životných cieľová hľadanie 
vlastného miesta v spoločnosti. Druhú kategóriu tvoria ľudia v najproduktívnejšom veku 
- od 30 do 50 rokov, majúci stabilizované životné ciele i postavenie. Poslednou kategóriou 
sú ľudia do 60-65 rokov. Tento vek charakterizuje konanie a správanie sa, vychádzajúce zo 
životnej skúsenosti a múdrosti. Výskumníci sa preto najčastejšie obracajú na poslednú, 
prípadne predchádzajúcu skupinu informátorov. 

Vek a s ním súvisiaca predstava o dĺžke pamäťovej stopy však nie sú jediným, ba ani 
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rozhodujúcim kritériom výberu informátora. Fyzické starnutie, ktoré je v skutočnosti veľmi 
individuálnym procesom, sprevádza - opäť individuálne - aj starnutie psychické - proces 
spojený so zmenami v emocionálnej oblasti, vo sfére vnímania, pamäti, učenia, myslenia 
a pod. U väčšiny ľudí sa s pribúdajúcimi rokmi prejavuje nedostatok kritickosti, či naopak 
jej nadbytok, vzťahovačnosť, nadmiera urážlivosti, konzervatizmus. Uvedené zmeny závi
sia od individuálnych daností a podmienok, v ktorých sa človek formoval a pôsobí, pričom 
sa vo všeobecnosti predpokladá, že tieto zmeny sú menšie u duševne pracujúcich fudí. 

Pri výbere informátorov je preto potrebné prihliadať aj na tieto skutočnosti. Jednako 
najdôležitejším kritériom výberu sú pamäťové schopnosti a funkcie. Pamäť môžeme 
označiť ako odraz toho, čo sa uskutočnilo v minulej skúsenosti, čo sme skôr vnímali, urobili 
alebo prežili. Vlastný pamäťový proces pozostáva z niektofkých fáz - z prijatia, spracovania 
a zapamätania si určitej informácie, z referencie - uchovania zapamätaného materiálu, 
a z reprodukcie - vybavovania si aktualizácie pamäťového materiálu. Akt zámernej 
reprodukcie sa označuje pojmom spomínanie. V prvých dvoch štádiách vývinu osobnosti 
sa stretávame s relatívnou vyváženosťou jednotlivých procesov. V poslednom štádiu 
dochádza k zmenám - starnutie či obdôbiestaroby charakterizuje dobré až veľmi podrobné 
uchovávanie starých informácií (staropamäť) pri súčasnom zlom uchovávaní a rýchlom 
zabúdaní nových, čerstvých zážitkov (novopamäť). Avšak aj v kategórii informátorov 
s vyšším vekom sa stretávame s ľuďmi s vynikajúcou pamäťou, mimoriadne aktívnymi, 
schopnými podávať veľké intelektuálne výkony. 

Spomienky oslabuje čaša podliehajú rôznennistupňuskreslenia. Popri bežnom zabúdaní, 
ktoré je prirodzeným procesom rozpadu pamäťovej stopy, existuje aj tzv. úmyselné 
zabúdanie, ktoré má ochrannú psychologickú funkciu-zbavuje pamäť funkčne zbytočných, 
prípadne psychotraumaticky pôsobiacich zážitkov. Pri výskume sa bežne stretneme s rôz
nymi skresleniami vo výpovediach, ktoré môžu súvisieť s určitými poruchami pamäti. 
Ťažkosti pri vybavovaní si mien osôb a názvov objektov, narušený časový sled a pod. môžu 
sprevádzať senilitu. Pri pseudoreminiscencii informátor pokladá doplnenie za skutočnú 
spomienku. Konfabulácie, ktoré sú v mladšom veku - hlavne v detstve - prejavom fantázie 
(osoba opisuje zážitky, ktoré sa vskutočnosti nestali), môžu byť v staršom veku patologickým 
javom. V pamäti sa prejavujú rôzne individuálne diferencie - v presnosti, rozsahu a poho
tovosti. Človeksi napr. lepšie a viac pamätá to, čo súvisí s jeho činnosťou, čo osobne zažil. 

Geneticky mladším pamäťovým procesom ako spomínanie je znovupoznanie - cit 
známosti pri opätovnom vnímaní nejakého javu (osoby, fotografie, melódie apod.). Tento 
proces môžeme spustiť a využiť aj počas našich výskumných rozhovorov. Rozhovorom nad 
starými rodinnými fotografiami či inými predmetmi alebo pri tónoch starých melódií 
môžeme dokonca naše interview začať. 

Okrem osobnostných dispozícií informátora kvalitu jeho výpovedí ovplyvňuje aj osob
nosť výskumníka, jeho schopnosť komunikovať. Pod komunikáciou vo všeobecnosti rozu
mieme podávanie informácií, oznamovanie istých významov v spoločenskom styku. Je to 
základná zložka interakcie medzi ľuďmi a v zásade ju môžeme rozdeliť na dva druhy: na 
verbálnu (slovnú) a na neverbálnu (neslovnú - mimika, gestikulácia). Aj keď sa nám to 
možno zdá nepravdepodobné, výskumy ukazujú, že slovnou komunikáciou - v rozhovoroch 
- bežne získavame len 7 % informácií. 38 % informácií nám sprostredkúva znenie hlasu a 
až 55 % neverbálna komunikácia, ktorú tiež obrazne nazývame rečou ľudského tela. Cez 
„verbálny kanál" sa knám dostávajú len holé fakty. Tieto prostredníctvom prejavov na "ne
verbálnom kanáli" - medzitónov, postojov, nálad, pocitov, gest dostávajú rozličné významy. 
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Sú zasadzované do určitého kontextu. Každé slovo, každú informáciu získanú v rozhovore 
preto treba chápať, prijímať a interpretovať aj v príslušnom kontexte. Rovnako z hľadiska 
úspešnosti nášho výskumu - našich interviews niekým, je dôležité nielen to, čo hovoríme, 
na čo sa pýtame, ale aj ako to hovoríme, akým spôsobom kladieme otázky. 

Dôležitouschopnosťou, prostredníctvom ktorej možno zvýšiť úspešnosť komunikácie vo 
všeobecnosti i pri vlastnom výskume, je tzv. empatia - schopnosť vedieť sa vcítiť do pozície, 
predstáv, citov a pocitov partnera (pýtaného, informátora) s cieľom pochopiť ich. Je to 
jednoducho povedané porozumenie, chápanie druhého človeka (na rozdiel od sympatie ako 
formy súhlasu, hodnotenia). Pre väčšinu fudí je typické, že nepočúvajú so zámerom 
pochopiť, ale odpovedať. Výskumník by si mal uvedomiť túto, ako i ďalšiu skutočnosť, že 
najväčšou fudskou potrebou hneď po pude sebazáchovy je potreba tzv. psychologického 
prežitia - byť chápaný, uznávaný, žiadaný a prijímaný. Naplnenie tejto potreby u informátora 
je jednou zo základných podmienok úspešne vedeného interview. 

Aby sme mohli úspešne komunikovať, viesť rozhovor a vprípade potreby ho ovplyvňovať, 
musíme najskôr prejaviť pochopenie a porozumenie voči informátorovi. Dáme to najavo 
tzv. empatickým počúvaním. Je to vyššia forma počúvania, ktorého podstatouje emocionálne 
chápanie. Obrazne povedané ide o počúvanie nielen ušami, ale aj očami a srdcom. Keď 
s empatiou počúvate druhého človeka, umožňujete mu "psychologicky dýchať". Ak sa táto 
jeho potreba naplní, môžete sa sústrediť na aktívne presadzovanie vlastných výskumných 
zámerov. Počúvaním totiž vytvárate atmosféru otvorenosti a dôvery, sebe i partnerovi 
priestor pre reakcie, otázky. 

Empatické počúvanie nieje mysliteľné bez úprimnosti. Ak nepočúvate s úprimnosťou, 
partner to spravidla zistí a dá najavo. Do akej miery preto dokážete byťprirodzene úprimný 
v bežnom živote, do takej miery sa vám spravidla bude dariť aj pri vlastnom výskume. Ak 
schopnosť empatie nemáte, môžete ju nadobudnúť cvičením. 

Empatické počúvanie zahŕňa 4 rozvojové fázy: 
1. napodobňovanie obsahu - aktívne počúvanie slov informátora a ich opakovanie, 
2. parafrázovanie obsahu - opakovanie významu slov informátora (toho, čo povedal), 
3. uvedomenie si pocitov partnera (nevenujete toľko pozornosti tomu, čo hovorí, ale 

predovšetkým tomu, čo cíti), 
4. fáza spája predošlé dve - parafrázujete obsah a súčasne si uvedomujete pocity partnera. 
K úspešnej komunikácii neodmysliteľne patria aj tzv. základné komunikačné rituály -

primerané spôsoby vyjadrenia žiadostí, prejavy adekvátnej vďaky za prejavenú dôveru, 
informácie, otvorenosť. Dôležitým aktivačno-motivačným prostriedkom je i pochvala. 
Kritizovanie, odmietanie, odsudzovanie či dokonca znevažovanie poskytnutých informácií 
nepatria do úst výskumníka počas ani po skončení interview. 

Rozhovory s pozitívnou motiváciou, bez neprimeraných očakávaní vám nepochybne 
prinesú popri bádateľských výsledkoch aj dobré pocity. 
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AKO ZACHOVAŤ OSOBNÉ DEJINY 

Americký časopis Everton's Genealogical Helper uverejnil v roku 1992 príspevok 
Jeremiaha N. Partricka Preserving Personál History. Autor v ňom prináša otázky na 
rozhovor so sebou samým, na akési autobiografické autointerview. "Sú užitočné, ak sa, 
hľadiac na mikrofón, pýtate sami seba: o čom mám teraz hovoriť? " Ich zmyslom je 
poskytnúť určité východisko, spustiť pamäťové procesy, "naštartovať" spomínanie. 
Predložené otázky súšpecifické amožno ich podrobiťvýberu. Len tie znichpovažuje autor 
zaprimerané, na ktoré ste ochotní odpovedať. Odpovede sú určené publiku podľa vášho 
vlastného výberu. Pred vlastným nahrávaním na magnetofónový pás autor odporúča: 
"Predstavte si konverzáciu: niekto je s vami. Potom zapnite magnetofón. Ak by sa vám 
zdalo nahrávanie nepohodlným, nevzdajte sa ho, na chvíľu ho odložte a to, čo by ste chceli 
povedať, napíšte. Možno bude pre vás prijateľnejšie, ak si všetky myšlienky najskôr 
napíšete a potom ich nahovoríte. " Kedže súbor Partrickových otázok možno využiť aj pri 
rozhovoroch s inými osobami (členmi rodiny), s nepatrnými úpravami ich sprístupňujeme 
aj našim čitateľom - ako materiál dopĺňajúci príspevky prednesené na seminári o ústny ch 
prameňoch a technikách genealogického výskumu v Martine. 

Zoznam otázok 

1. Ako sa voláte a kedy sa tento rozhovor uskutočnil? 
a) Kedy ste sa narodili (dátum)? 
b) Kde ste sa narodili (miesto)? 
c) Kde bývate? 
d) Máte deti? 

1. Uveďte ich osobné údaje. 
2. Kedy a kde sa sobášili? 
3. Kde bývajú? 

2. Ste ženatý (vydatá)? 
a) Ako ste sa zoznámili s partnerom? 
b) Kedy a kde ste boli sobášení? 
c) Absolvovali ste svadobnú cestu? 

3. Môžete opísať svoje rané detstvo, 
a) neskoršie detstvo, 
b) najobľúbenejšiu hračku, 
c) priateľa, s ktorým ste sa najradšej hrávali, 
d) dospelého človeka, ktorý sa Vám v detstve najlepšie vryl do pamäti, 
e) udalosť z detstva, ktorá sa vám najviac vryla do pamäti, 
f) najsmutnejšiu udalosť z detstva? 
g) Ktoré miesta v mladosti ste najviac obľubovali? 
h) Mali ste svoje tajné miesto? 

5. V akom zamestnaní alebo povolaní ste prežili väčšiu časť svojho života? 
a) Prečo ste si vybrali práve toto povolanie? 
b) Aké okolnosti ovplyvnili váš výber? 

6. Prečo ste sa rozhodli bývať tam, kde ste bývali? 
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7. Mali na váš život vplyv nejaké choroby - vaše alebo vašich blízkych? 
8. Udržiavali ste styky so svojimi blízkymi alebo vzdialenými príbuznými? 

a) Ktorý vzťah sa vám najhlbšie vryl do pamäti? 
b) Boli pre vás návštevy príbuzných významné? • 

9. Akých najlepších priateľov ste mali a vďaka čomu sa nimi stali? 
10. Mohli by ste sa zmieniť o svojom vzťahu k náboženstvu a viere, 

a) o význame náboženstva vo vašom živote, 
b) o vplyve viery na váš život? 

11. Mali ste radi cestovanie? Na ktoré z ciest najradšej spomínate? 
12. Ktoré miesta na svete ste mali radi? 
13. Radi ste jedli? Aké boli vaše obíúbené jedlá? 

a) Mali ste nejaký obľúbený (dobrý) recept? 
b) Ako ste pripravovali jedlo a stolovali (podrobne)? 
c) Čo si myslíte o súčasnej strave a stravovaní? 

14. Ktoré aktivity (záľuby) vo voľnom čase ste pestovali? 
a) Mohli by ste uviesť, prečo to boli práve tieto záľuby? 
b) Udržali ste si záujem o niečo po celý život? 

15. Do akej miery ste mali radi čítanie? 
a) Aký druh literatúry vás najviac zaujímal? 
b) Ktorá bola vaša najobľúbenejšia kniha? 
c) Tvorilo čítanie dôležitú súčasť vášho života? 

16. Mali ste radi písanie listov? 
a) Zachovala sa vaša stará korešpondencia? 
b) Boli by ste radi, keby sa zachovala? 
c) Viedli ste si denník? 

17. Napísali ste niekedy knihu, príbeh, akýkoľvek literárny útvar? 
18. Venovali ste sa odbornému štúdiu niečoho? 
19. Mali ste radi hudbu? 

a) Hrali ste na nejaký hudobný nástroj? 
b) Aký druh hudby ste mali radi? 
c) Bola hudba dôležitou súčasťou vášho života? 

20. Všetci máme nejaké danosti alebo mimoriadne schopnosti, ktoré plnia v našom živote 
významnú úlohu. Ktoré schopnosti ste podľa vášho názoru mali vy? 

a) Ako ovplyvnili váš život? 
b) Ako ovplyvnili život vašich blízkych? 
c) Mali vaše danosti vplyv na život iných osôb vo vašom okolí? 

21. Mohli by ste sa zmieniť o smutných udalostiach vášho života? 
a) Ktorý okamih považujete za najsmutnejší? 
b) Ako vás táto udalosť poznamenala? 

22. Kto patril medzi vašich najbližších priateľov v dospelosti? 
a) Čo ste na nich najviac obdivovali? 
b) Čo prispelo k vášmu priateľstvu? Aký bol jeho priebeh? 

23. Mohli by ste sa zmieniť o svojich rodičoch a ich živote? Aké sú vaše spomienky na nich? 
a) Aké boli ich osobné údaje? 
b) Mohli by ste si zaspomínať na svojich starých rodičov? 
c) Mohli by ste sa zmieniť o najstarších predkoch, ktorí sú vám známi? 
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d) Vyskytli sa vo vašej rodine nejaké háklivé problémy, na ktoré by ste sa radi, ak 
by to bolo možné, spýtali niektorého zo svojich predkov? 

24. Roky plynú a doba sa mení. Čo si myslíte o súčasnom svete? Ako sa zmenili nasledujúce 
stránky života? 

a) morálka, 
b) vzdelanie, 
c) doprava, 
d) zdravotná starostlivosť, 
e) medzinárodné vzťahy, 
f) televízia, 
g) životná úroveň a úroveň bývania, 
h) aktivity vo vofnom čase. 

25. Z čoho v budúcnosti máte najväčšie obavy? 
26. Aké sú najzávažnejšie dôvody vášho optimizmu, pokiafsa týka budúcnosti? 
27. Čo vás v minulosti najviac znepokojovalo a súčasne vám dodávalo chuť do ďalšieho 

života? 
a) Boli to udalosti na pracovisku, 
b) v rodine, 
c) ekonomické záležitosti, 
d) sociálne okolnosti, 
e) duchovné záležitosti? 

28. Ktoré udalosti považujete za prelomové alebo najvýznamnejšie vo svojom živote? 
29. Zažili ste nejakú vojnu? 

a) Mohli by ste sa zmieniť o vašich osobných pocitoch z nej, o jej príčinách 
a účastníkoch? 
b) Dostali ste sa do armády? 
c) U akého druhu vojsk ste slúžili a v akej hodnosti? 
d) Vyskytli sa počas vášho pôsobenia v armáde udalosti, ktoré boli pre vás 
významné? 

30. Udial sa počas vášho života nejaký sociálny prevrat (revolúcia)? Do akej miery vás 
ovplyvnil? 

a) Ovplyvnili tieto udalosti vašu rodinu? 
b) Mali vplyv na iných vašich blízkych? 

31. Mali ste v živote nejaké šance, ktoré ste nevyužili? 
a) Spomínate si na nejaké nevyužité príležitosti iných členov vašej rodiny? 

32. Dostali ste nejaké sobášne ponuky ktoré sa neuskutočnili? 
33. Udiali sa počas vášho života nejaké prírodné katastrofy, ktoré vás alebo vašu rodinu 

nejako ovplyvnili? 
34. Aký bol váš vzťah k politike? 

a) Zastávali ste niekedy volenú politickú funkciu? 
b) V akej politickej strane ste pôsobili, alebo k akej ste sa hlásili? 
c) Mohli by ste uviesť svoje obľúbené politické osobnosti? 

35. Ktorý okamih vo vašom živote považujete za najšťastnejší? 
36. Myslíte si, že niektorý z vašich potomkov by mohol mať záujem položiť vám nejakú 

nepríjemnú otázku? 
Spracoval M. Sišmiš 
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KOREŠPONDENCIA 

KORESPONDENCE CHARLESA GABRIELA DE BADDY 
A HRABÉNKY LOUISY POLERECZKÉ 

JosefBada 

V Genealogicko-heraldickém hlasu č. 1/91 jsem ve dvou pŕíspévcích vylíčil, jak jsem po
stupné objevoval své slovenské jmenovce a dospel až ke zpracování rozrodu slovenských 
Badovcú, jichž púvod je prokazatelné v Turci, v malé obci Bodovice, která je dnes součástí 
Blažo vcú. V dalším jsem nastínil výsledky svého pátraní po osudech českých Badú v Rakousku 
- ve Štýrském Hradci a slovenských Badovcú v USA. Zajímavý byl osud jedné vetve, která po-
čátkem 18. století emigrovala z Banské Bystrice do Alsaska, tehdy a nyní opét patŕícího Francii. 

S dvéma bratry Badovci (1,2) odešli i jedich nevlastní bratŕi Ondrej (3) a Matej (4) 
Polereckovci. Žili pak jako vyšší dústojníci královské armády zejména ve tŕech mestečkách 
jihozápadné od Štrasburku, která si dosud udržela nemecká pojmenování - MOLSHEIM, 
ROSHEIM a DORLISHEIM. Tato pohraničí sídla, v nichž byly posádky na obranu proti 
nedalekým nemeckým zemím, jsou ve vzájemném blízkém sousedství a zachovala si podnes 
svíij starobylý ráz s hradbami a mestskými bránami. K místíim, která hrala významnou roli 
u prvních Badovcú a Polereckovcň, lze zaŕadit i vétší mesto HAGUENAU a dále WOERTH, 
kde údajné byl i Badovský zámek, zničený za revoluce. Posléze uvedená lokalita má pro 
nynéjší alsaské Baddovce ten význam, že se zde narodil levoboček Gabriela Baddy (5), Jean 
Georges De Badda (12), od néhož všichni pocházejí. Výhodnými sňatky s nevestami z místních 
šlechtických rodin získali radu nemovitostí včetné vinie, neboť tato místa leží v úrodném 
pruhu, který se nazýva "Vinárska cesta". V zájmu správne krátke výslovnosti upravili své 
jméno podlé zásad nemeckého pravopisu tak, že zdvojili "d" na BADDA. Nékteŕí z nich 
dodnes používají zemanského predikátu s nímž prišli do Francie - de Bodofalva, byť veky 
zkomoleného na "de Podasalva". 

Žádosti o vydaní príslušných dokumentu o šlechtickém púvodu, které tito první Badovci 
psali na vrchnost v Turci, jsou zachovaný ve Státním oblastním archívu v Bytči, což mne také 
pŕivedlo na stopu jejich možné existence ve Francii. Dnešní potomci zrcadlí svňj slovenský 
púvod zejména tím, že se u nich stále vyskytuje kfestní jméno Gabriel, s nímž první BADÁ 
pfijel z Banské Bystrice do Alsaska, a také tím, že si uchovali svou protestantskou víru, která 
je u turčianskych Badovcú od nepaméti. Také dlouhovékostí pfipomínají nékteré slovenské 
jmenovce. 

Mezi dnešními alsaskými potomky vyvolal jsem svou genealogickou prací značný ohlas. 
Svedčí o tom nejen návšteva jednoho z nich v "turčianskej záhradke", ale i naše dvojí návšteva, 
kdy jsme méli možnost setkat se téméŕ se všemi a kde jsem mohl pátrat v tamnéjších archivech 
(bez poplatku). Dojala nás láska a vérnost k rodu 88-leté stafičké pani Sommer, rodem Badda. 
Pfivezli jsme ji prsť z bodovického cintorína, kde spí svúj večný sen všechny pŕedchozí 
generace Badovcú. Když onemocnéla, vzala si tuto schránku sebou do nemocnice a pfála si, 
až zemfe, aby jí tato prsť byla dana do hrobu. Když se její životní béh letos naplnil, bylo jejímu 
praní vyhovéno. 

Francouzští Badovci nemají vétšinou hmotné starosti a tak jeden z nich, majitel velkého 
zahradnictvi v Rosheimu - inspirován mou prací - zadal místnímu profesionálnímu genealogovi 
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zpracování histórie na základe dokladu, které se nacházejí v tamních, prevážne vojenských 
archivech. Výsledkem této práce je obsáhlé album s xeroxy všech dúležitých listin včetné 
životopisu se záznamy o vojenských kariérach jednotlivých členu. Podarilo se mu objevit 
i portréty manželské dvojice, syna prvního Gabriela, který se dostal do téchto míst. 

Nejzajímavéjšími dokumenty v albu, jehož jedno vyhotovení jsem dostal darem, jsou 4 
dopisy z let 1825 až 1826 mezi Charlesem Gabrielem de BADDOU (1781-1841, 10) a jeho 
sestfenicí hrabénkou Louisou POLERECZKOU (14), která byla asi o pét let starší. Byli to vnuk 
a vnučka ze čtvefice sourozencú, kteŕi se dostali se svou - dvakrát ovdovélou matkou Annou 
rozenou Wagnerovou (0) do Alsaska. Tato láskyplná, dojemná korespondence je zajímavá 
nejen po stránce genealogické, neboť osvétluje vzájemné príbuzenské vztahy, které by se jinak 
téžko zjistily, ale vyžaruje z ní i francouzská noblesa, dvornost, materská láska včetné 
príbuzenských pout, které se mezi tamnéjšími Badovci a Polereckovci nevytratily ani po více 
než sto letech od príchodu jejich pradédú do Alsaska. Dovídame se z ní o smutných osudech 
pŕíslušníkú téchto dvou urazených rodu po francouzské revoluci, která se pod krásnym heslem 
"rovnost - volnost - bratrství" bezohledné vyrovnávala nejen se svými odpúrci, ale i s ne
vinnými "tŕídními nepŕáteli", použijeme-li terminológie doby nedávne. Myslím, že tyto dopisy 
zaujmou i čtenáfe Genealogicko-heraldického hlasu, a tak je zde uvádím v plném znení 
v prekladu z francouzského originálu, který ochotné provedla pani Roxana Zahradníková 
z Prahy. Číslice v závorkách v úvodním textu i v korespondenci odpovídají označení v sche-
malu, který je součástí príspevku. 

' J H B H H B H B H B H H H B H I H Í H I H K . 

1. Dúm Gabriela Bady (asi 1660-1698), obchodníka suknem na Dolném Námestí v Banské 
Bystrici (uprostred). V roce 1711 z neho odešla vdova Anna Badová, roz. Wagnerová 
(poprvé vdaná Polerecká) se svými 4 syny preš Polsko do Francie. Pri komunikačních 
úpravách po roce 1970 by I spolu s domem vlevo zbourán. Vedlejší dúm (vpravo) zústal 
zachován. 
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Dopis č. 1: 
Na obálce je adresa Pánu Pánu de Badda, zaméstanci prefektúry Štrasburk - Dolní 

Porýní. 

Paríž, 8. záfí 1825 

Moje sestra (15) mné psala ze Štrasburku, že méla to potešení setkat se s Vami, drahý 
bratranče. Litovala jsem dvojnásob, že múj zdravotní stav pripravil mne o potešení cestovat 
s pŕislušníky své rodiny. Byla bych opravdu velmi rada, kdybych Vám mohla osobné 
pfipomenout dobu, kdy jsem Vás videla v Metách (Metz). Vy jste byl ješté malý chlapec a já 
byla v klášteŕe. Mohu se mýlit, ale véŕím, že jste to byl Vy, drahý bratranče, kdy Váš otec (5) 
byl vystéhováván a mél Vás odvézt sebou. 

Kolik bolesti a utrpení jsme prožili v téchto dobách. Dnes pociťuji ješté jednu bolest navíc 
a to citelnou. Odloučení od mé drahé sestry (15), kterou velmi miluji. Doufala jsem, že návrat 
mého syna (16) mné pomúže zmĺrnit mou bolest a utrpení. Ale co se dovídám. Múj syn má 
horečku a nemúže se vydat na cestu. V mém rozrušení mne napadla jediná myšlenka, jak získat 
více informací o nemoci mého drahého dítéte. Vím, že jste čestný muž, múj milý Baddo, a vím, 
že když se na Vás obrátim, pomúžete ulevit mému úbohému srdci. Slibte, že navštívite Liveta, 
(16) až dostanete múj dopis, protože já mám vážne obavy o jeho stav. Nie mné neskrývejte. 
Okamžité bych odjela o néj pečovat, jakkoli jsem slabá. Má láska a vúle by to unesly. Zjištéte, 
prosím, u lékaŕe, v jakém je stavu a ŕeknéte mému synovi, aby se šetril. Vím, že mne asi 
neposlechne, ale netrpélivostí by svou nemoc mohl zhoršit. Promiňte, drahý bratranče, že Vás 
obtéžuji, ale svým dobrým srdcem jisté pochopíte, že srdce matky v takovém prípade nesmi 
se zdráhat pred ničím. Buďte tak laskav, odpovézte mné, co možná nejrychleji a hlavné mné 
úprimné povézte, o co jde. Véfte, že múj vdék Vám vynahradí službu, kterou mné poskytnete, 
milý Baddo. 

Po celý život Vám verná pfítelkyné 
hrabénka Louise Polereczky 

Hotel d'Athene, Rue Neuve, St. Roch 

Dopis č. 2. 
Místo a dátum neuvedený, ale byl to zrejme Štrasburk koncern zárí nebo začátkem fíjna 

1825. 

Madame a drahá sestfenice. 

Jakmile jsem obdržel dopis, který jste méla tu čest mné napsat, šel jsem okamžité navštívit 
Vašeho syna. Vracel se z procházky, horečka jej již opustila pred dvéma dny. Jeho lékaŕ ho 
shledal v dobrém stavu a již ho nebude navštévovat. Béhem nékolika dni znovu nastoupí do 
služby a počíta, že v prvních listopadových dnech odjede do Paríže. Já jsem pani hrabénku (15) 
a její deti zastihl jen letmo. Tato pozoruhodná rodina odjela k mé lítosti ze Štrasburku príliš 
brzy. Ano, madam, byl jsem to skutečné já, který mél tu čest spatŕit Vás s mým otcem (15) 
tenkrát v Metách, Vzpomínám si, že jste byla krásna mladá šlechtična, hrala jste na harfu a byla 
jste to pravé Vy, kdo mné dával bonbóny. Šťastné to chvíle. Jaký rozvrat zpúsobila potom 
revoluce v nékterých rodinách. Moje byla jednou z nejvíce postižených. Múj otec (5) 
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2.-3. GabrielBadda de Bodofalva (1740-1792), vnuk banskobystrického Gabriela Bady, 
kornet, pozdéji veliteljezdeckeho pluku v Haguenau v Alsaskú (Francie), a Charlotte 
Wilhelmine barónka de Stutzová (1756-1803)ľ,jeho manželka - rodiče pisatele dopisu 
hrabénce Polereczké. 

4. Obálka dopisu hrabenky Louisy Polereczké odeslaneho vzáŕí 1825 z Paríže Charlesu 
G. Baddovi, zamestnanci prefektúry v Strasburku. 
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neemigroval. Onemocnél v Haguenau, kde velel jezdeckému pluku d' Artois. Tam také zemf el. 
Múj strýc - rytíŕ De Badda (6) a múj starší bratr (9) opustili Francii a zemf eli v anglických 
službách. Moje matka (5) byla vyplacena za svúj majetek v papírových penézích a byla nucena 
se mnou a moji sestrou (11) uprchnout, abychom unikli osudu určenému veškeré šlechté. Byli 
jsme ješté déti. Krátce na to jsem za ní oblékl znovu smutek, když jsem jí pochoval. Do 
vojenské služby nastoupil jsem v ranném veku. Pf išel jsem však o nohu a to byl konec kariéry, 
které jsem se venoval stejné, j ako všichni moji príbuzní. Vrátil jsem se do Štrasburku, kde nyní 
v klidu žiji. Zkoušen osudem, nepoznal jsem pravé štéstí. Nemél jsem majetkové starosti a tak 
si musím vážit toho, že žiji téméf v osamelosti, úkryt pfed svétem. Zde máte, má drahá 
sestfenice, múj životní pfíbéh. Má sestra (11) se provdala, má manžela a déti, které jí pomáhají 
zapomenout na zlou minulost. Končím, madam, s prosbou, abyste prijala výraz mé bezmezné 
oddanosti a zústávám bez bfehu oddaný a pokorný 

(nečitelná šifra) 
Ch. B. 

Dopis č. 3 
Paríž, 13. kvétna 1826 

Múj drahý bratranče, 
jisté se na mne zlobíte, že mné tak dlouho trvalo projevit Vám svúj vdék za ochotu, kterou 

jste mné prokázal, abyste mne tehdy uklidnil. Ale véŕím, že nebohá nemocná nalezne 
pochopení v myšlenkách u nejmilejšího Baddy a uvéŕí, že i když jsem neodpovídala, nebyla 
jsem o to méné zamestnaná myšlenkami na Vás, neboť jsem byla velmi dojatá dojemným 
dopisem a všemi príhodami provázejícími Vaše bolestné žití. Bohužel, milý bratranče, nám 
všem je treba velké odvahy. Ani já jsem nebyla šťastnejší. V péti letech ztratila jsem svou 
drahou matku (7), v ôsmi jsem se navždy rozloučila s otcem (7), který mne miloval. Bylo mné 
14 až 15 let, když jste mne videl. Krátce nato jsem byla provdána proti své vúli, ale již jsem 
neméla ve Francii žádnou oporu. Moji prarodiče (3) byli již téméf ve stavu nesvéprávnosti. 
Zármutkem nad nešťastným sňatkem se zhrošilo moje zdraví. Chtéla jsem být sama, abych 
nalezla alespoň klid a nebyla obtéžována tisícem nepríjemností, spojených s takovým životem 
a fysickým utrpením. V roce 1817 jsem znovu videla bratra (13). Jeho nepŕítomnost mné 
púsobila velký zármutek v mém neradostném živote. Naše vzájemné pouto mné dávalo 
konečné víru ve štéstí. Bohužel, setkala jsem se s ním jen proto, abych o néj navždy prišla. 
Krutá nemoc, kterou pocítilo i mé srdce plné bolesti, mi jej koncern roku 1819 vzala. Tak jsem 
znovu zústala sama, neutéšitelná, znovu uvržena svou chorobou do rukou lékaŕú. Utíkala jsem 
pfed svétem, který mné dával jen zármutek. Vedu ten nejsmutnéjší život, jaký je možný. 

Podlé toho, cojstemnénapsal, drahý Baddo, véfila jsem, že múj syn (16) dojede vpoŕádku 
do Paríže. Bohužel moje očekávání se nesplnilo. Byl ve velmi politovánihodném stavu. Mél 
silný znepokojivý kašel, nemocnou nohu a zlou horečku se zvracením. Myslela jsem, že zemf e 
v mém náručí. Mél kfečovité záchvaty, téméf ztrácel vedomí. Ale pak se náhle, dobrou péčí 
zotavil a 19. bŕezna odejel zdrav. Byl otfesen pro mé úbohé zdraví. Téméf celou zimu jsem 
prostonala a k tomu to bolestné odloučení, vzlášť když byla ošklivá zima. Trápila mne 
myšlenka, co když múj syn onemocní v Perpignanu a nebude tam jeho matka, aby ho 
ošetfovala. Ne - na tomto svété není žádný dobrý okamžik. 

Odloučení od mé milé sestry (15) mne tíží. Netrpélivé očekávám její návrat. Slíbila mné, že 
brzy pf ijede. Vy jste tu púvabnou dívku videl jen okamžik. Pojede-li pfes Štrasburk, rozhodné 
Vás chce navštívit. Byla bych klidnéjší, protože mám jen málo svetlých okamžiku. Ale stále 
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o tom pochybuji. Když ode mne čtéte všechny ty stížnosti, pŕála bych si, milý bratranče, aby 
Vás život byl lepší ve Vašich očích i pf áních, jak jen je to možné. Myslím, že Vaše sestra (11) 
žije ve Štrasburku nebo v okolí, a tak snad nebudete tak úplné osamelý. Kdybych Vám mohla 
v tomto velkém mésté néjak prospét, feknete mné to otevfene, drahý bratranče. Postarala bych 
se, abych Vám podlé možnosti, co nejvíce vyšla vstfíc. Tento dopis Vám predá múj pf íbuzný, 
barón de Goll. Pfikládám mnou vlastnoručné vyrobenou tobolku, jako pfátelskou upomínku 
na Vaši sestfenici Louisu. Snad nemocná osoba má právo na shovívavost svých pf átel. Jinak 
bych se neodvážila tuto maličkost Vám poslat. Kdybyste mél pf íležitost pf ijet do Pafíže, velice 
rada bych se s Vami setkala, múj drahý Baddo. 
Véfte, že stále zústávám Vám oddanou sestfenici 

hrabénka Louise Polereczky 

P.S. Trpím svou úbohou hlavou, píši již hrozné a stydím se za svoji škrábanici. Ale pfátelství 
dovede pfece odpouštét a odpustíte mné jisté i Vy. 

csisy* 

C^d**M,f4i 

5. Záver dopisu hrabénky Louisy Polereczké Charlesu G. Baddovi z 13.5.1826 

Dopis č. 4 
Štrasburk, 29. června 1826 

Nejmilejší sestfenice, 
mél jsem Vám již dávno z potfeby lásky v srdci i z povinnosti odpovédét na Váš dopis z 13. 

kvétna, kdyby mné to dovolila bolest v mé amputované nože a má nedostatečná dispozice ke 

35 



psaní. Pro nékoho možná omluvitelné, pro mne ale neomluviteni netecnost, ke které se 
priznávam. Buďte tak dobrá a nedívejte se na mne jako na nevdéčníka. Nesmírné mne dojala 
Vaše pozornost, kterou jste se k vúli mné zabývala. Ach, kdybych i já mohl nabídnout, jako Vy 
mné, nejakou véc, jako dúkaz téch nejnéžnéjších pout a jako dúkaz oddanosti Vašeho 
bratranec Ale jako méné zručný, musím se omezit jen na díky, neboťje pravdou, že i múj dopis 
není bez ceny, protože já nikdy nepíši. Jisté pochopíte, jaká múka pro mne znamenají, dát své 
myšlenky na papír. Ale Vy jste mou inspirací, má drahá sestfenko, kéž by jí oplýval alespoň 
múj dopis. Vy už si moje myšlenky uspoŕádáte a snad je prijmete jako múj literárni dárek. 
A já budú šťasten očekávat, že Vám múze být néjak príjemný. 

Velmi mne mrzí, že dlíte stále ve smutných myšlenkách, bezpochyby k vúli svému synovi 
(16) - mému synovci, který je tak daleko. Ale je vojak a to je dúvod pro který není jiné 
vysvetlení. Slouží se ctí svému králi, své vlasti. Jako jediný prokazuje čest dédictví našeho 
rodu. Lituji Vás jako matku, ale není-li pak slávou i pro matku vidét svého syna dekorovaného 
svým panovníkem? 

Pro tentokrát to stačí, milá sestŕenice. Omluvte, jestliže končím, ale véŕte, že i když se mé 
pero zastavilo, mé pouto, má oddanost k Vám je bezbrehá. Véŕte mné, má nejmilejší sestŕenice 
a dovolte, abych políbil Vaši ruku a abych Vám ŕekl, že jsem navždy Váš pokorný a poslušný 
služebník 

nečitelná šifra 
B. 
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Rodný dúm Charlese Gabriela de Baddy (1781-1841) v rue Meyer 12 v Dorlisheimu 
(Alsasko, Francie). Dúm od roku 1761 patril Mateji Polereckému (1710-1783), který 
jej v dobésvé nemoci 3.12.1782prodal synovci - Charlesovu otci. Rodiče Charlesa G. 
de Baddy zde bydleli pravdepodobné již od roku 1776. Po Velké francouzské revoluci 
byl dúm zabaven a rodine po návratu z exilu již nevrácen. 
Dúm v rue Des dentelles 10 v Strasburku, kde 19.5.1841 Charles G. de Badda zemŕel. 
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Orientační schémaprvních generací Badovcú a Polereckovcú v Alsaskú (Francie) 

1 2 3 

5 6 7 

9 10 11 12 
• 

0 Gabriel BADÁ de Bodofalva x cca 1660Bodovice+ 1698 BanskáBystrica, obchodník 
suknem a majitel domu v Banské Bystrici, oo cca 1695, Anna Wagnerová x 1682 
Mošovce + asi po 1720 Francie nebo Teremia, Rumunsko, po smrti manžela provdala 
se za jeho společníka v obchode Mateje Polereckého, syna Eliáše Polereckého 
z Mošovcú a Kataríny Drop kove, který bojoval po boku Františka Rákociho II. proti 
habsburským vojskúm, kde 1709 padl jako kurucký kapitán v regimentu Mikuláše 
Berčéniho. Vdova se všemi 4 syny emigrovala pŕes Polsko do Francie v letech 1711-
1719. 

1 Gabriel BADÁ de Bodofalva x pfed 1698 Banská Bystrica, zrejmé žil ve mésté 
Teremia, dnes nejzápadnéjší výbéžek Rumunska, a pokračoval v odboji Františka 
Rákociho II. proti Habsburkúm. 

2 Juraj BADÁ de Bodofalva x pfed 1698BanskáBystrica,jehodalšíosudačinnostnení 
známa. V r. 1769 psal žádost do Turca o doklady potvrzující šlechtický púvod, které 
potrebuje pro členy své roztroušené rodiny. V listine není žádný domicil. 

3 Ondrej POLERECKY, pozdéji André hrabe Polereczky de Polereka x 1700-1702 
Banská Bystrica + 1783 Molsheim (Alsasko), kapitán v Berčéniho pluku ve Francii, 
v r. 1743 stal se majitelem vlastního pluku, oo 1736 Haguenau (Alsasko), Maria 
Francoise Margarethe de Hasselt, dcéra královského lékaŕe v Haguenau, x 1713 
Haguenau + 1796 Molsheim, méli majetky v Haguenau a v Molsheimu včetné vinice. 
- Jméno Polerecký se v dokladech z Francie píše ruzné, nejčastéji ale Polereczky. 
Ondrej-André Polerecký, který byl hrdý na své slovenské jméno, požadoval, aby ve 
všech úfedních listinách bylo opraveno na Polereczky - nikoli Pollereczky či jinak 
zkomolené. Zachovala se listina, kde kardinál Rohan dáva príkaz, aby jméno bylo 
v tomto smyslu korigováno, což se také stalo, jak patrno v dokumentech, s nimiž jsem 
pfišel ve Francii do styku. Jinak se v záznamech vyskytovali tvary jako Poleretzky, 
Poleresky, Polerecsky a pod. Není divu, pro Francouze to byl mluvolam. 

4 Matej POLERECKÝ, pozdéji Mathias hrabe Polereczky de Polereka, x 1710 Banská 
Bystrica +1783 Dorlisheim (Alsasko), velitel v husarskémpluku Berčéniho ve Francii, 
oo 1761 Dorlisheim, Octavia Alexandrina Catharina Zorn von Bulach, dcéra kapitána 
francouzské královské armády, osobní dáta nezjišténa, manželství zústalo bezdetné. 
Od r. 1761 byli majiteli domu v Dorlisheimu, rue Meyer č. 12, který v r. 1782 prodali 
synovci Gabrielovi Baddovi de Bodofalva. 

5 Gabriel BADDA de Bodofalva x 1740 Teremia (Rumunsko) + 1793 Haguenau, poch. 
na protestantském hŕbitové ve Schweighouse sur Moder. S doporučením Márie Terézie 
a za pomoci strýcú Polerecký ch vstoupil v r. 1757 do fracouzské královské armády jako 
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kornet v pluku Polereckého, posléze by 1 velitelem jezdeckého pluku Artoise v Haguenau, 
oo 1774 Forstchweyer (u Colmaru), Charlotte Wilhelmine barónka de Stutz, dcéra 
kapitána alsaského péšího pluku, x 1756 Grenweiler (Nemecko) + 1803 Strasbourg. 
V r. 1783 koupili od strýce Mateje Polereckého (4) dúm v Dorlisheimu, rue Meyer 12, 
který vdova po návratu z exilu již zpét nedostala. 

6 Samuel (Silvain) BADDA de Bodofalva x 1761 Teremia + pred 1825, od r. 1777 do 
r. 1792 sloužil ve francouzské královské armáde, po revoluci emigroval do Anglie, kde 
pokračoval ve své vojenské kariére, další osud nezjištén. 

7 Francois André POLERECZKY de Polereka x Molsheim + 1784 Paris (?) dústojník 
v pluku Chamboranta, vojenský guvernér mestečka Rosheim (Alsasko), pozdéji ve 
Versailles, oo 1766 Molsheim, Petra Thérésia de Trevet, dcéra dústojníka jezdeckého 
pluku francouzké armády x ?, + 1781 Paris /?/. 

8 JeanLadislawchevalier POLERECZKY de Polereka (Ján Ladislav Polerecký) x 1748 
Molsheim +1830 Dresden (Maine, USA), dústojník v pluku Berčéniho, major v pluku 
Chamboranta, člen francouzské expedice v boji o nezávislost USA, uctíván jako hrdina 
americkýchbojú o nezávislost, 1 oo 1772 Blietersdorf (Alsasko?), Margueritte Antoinette 
de Hansen, dcéra majitele statku Weiderheim, x 1730Kleinblietersdorf+ ?,2oo 1785 
Boston (Maine,USA),Nancy Pushard (Pochard), dcéra tkalcovského mistra z Chenebier 
(Francie), x ? + po 1850 Dresden (Maine, USA). 

9 Gabriel Charles de BADDA x cca 1775 + pred 1825, po revoluci spolu se strýcem 
Samuelem (6) emigroval do Anglie, kde sloužil v králo vské armáde; bližší osud nebyl 
zjištén. 

10 Charles Gabriel de BADDA x 1781 Dorlisheim + 1841 Strasbourg, sloužil ve 
francouzské králo vské armáde, po amputaci nohy se stal zaméstnancem prefektúry ve 
Štrasburku. 

11 Octa via Charlotte Wilhelmine de BADDA, pro vdaná OTT x 17 84 Dorlisheim oo 1812 
Strasbourg + 1869, 1 syn, 4 dcéry, mezi potomky se vyskytují nositelé jména HATT 
- významní vinári, prúmyslníci a zejména pivovarníci. 

12 levoboček Jean Georges de BADDA x 1788 Woerth (Alsasko) oo 1814 Dorlisheim, 
+ 1851 Dorlisheim, po revoluci žil v exilu v Lahru (Nemecko), po návrate krejčí 
v Dorlisheimu, 2 synove zemŕeli v détství, 6 dcér. Jen dík tomuto levobočkovi a jeho 
dceŕi Karolíne, která méla nemanželského syna Georgesa Baddu (1850-1918), se 
v Alsaskú jméno Badda udrželo dodnes. 

13 Antoine Natal de POLERECZKY x 1768 + 1819. 
14 Louisehrabénka de POLERECZKY x 1777 oo kolem 1800 +po 1826 Paris/?/, jméno 

po provdání nezjišténo, údaje jen z korespondence. 
15 sestra -jméno nebylo zjišténo, údaje jen z korespondence, méla deti 
16 Livet (syn) x kolem 1800, vojak v Perpignanu (1826). 

Inspiracíapodkladempro tentopfíspévekbyly autorovi studie JozefaG. CincíkaO pôvode 
a rode majora Jána L. Polereckého (Literárny almanach Slováka v Amerike na rok 1958, 
s. 31-56), fascikl Badá de Bodofalva ve Státním oblastním archívu v Bytči, vlastní rešerše 
matrík týkající se udajú o členech rodu Badá a Polerecký v archivech ve Štrasburku 
a Dorlisheimu, zejména však genealogická práce Descendances des Familles Badda de 
Bodofalva etPoleresky de Polerekazpracovaná v listopadu 1990Jean-Pierrem Kleitzem 
z Ernolsheimu ve Francii). 
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POVESTI 

POVESTI O ZNAKU FORGÁČOVCOV 
Peter Novosedlík 

Forgáčovci patrili medzi významné uhorské šíachtické rody. Od začiatku 16. storočia 
začali zohrávať významnú úlohu v politických, vojenských a cirkevných dejinách Uhorska. 
Značná časť ich majetkov bola i na území dnešného Slovenska. 

V erbe tohto rodu sa najčastejšie zobrazuje neúplné odetá ženská postava s korunou na 
hlave. O tom, prečo je ich erb práve takýto, existuje niekofko povestí. 

Podľa tej, ktorú zaznamenal Laco Zrubec v článku Forgáčovci v Haliči (Život 44/1990, 
s. 25) sa vznik tohto erbu viaže na osobu Žigmunda Forgáča (okolo 1560-1621). Ten vraj 
raz na poľovačke v doline Tuhárskeho potoka (ktorý tečie blízko Haliča) uvidel vychádzať 
z potoka prekrásnu nahú ženu. Zavolal na ňu. Žena sa dala na útek a gróf ju začal 
prenasledovať. Keďju mal už takmer na dosah, premenila sa na srnku a vbehla do hustého 
lesa. Srnka sa grófovi čoraz viac vzďaľovala, až ju stratil z očí. Vraj tri dni a tri noci ju ešte 
hľadal, ale máme. A tak nechal aspoň v rodinnom erbe zobraziť do pol pása obnaženú mladú 
ženu. 

V práci Jozefa Nováka Rodové erby na Slovensku I. (1980) sa na strane 103 spomína 
legenda, podľa ktorej postava ženy je portrétom kráľovnej Márie (1382-87). Povolenie nosiť 
tento obraz na erbe vraj získal Blažej Forgáč roku 1386, a to za zásluhy pri vražde Karola 
II. (v rokoch 1385-86 bol uhorským protikráľom). Zrejme touto legendou je ovplyvnená 
i povesť, ktorá bola zaznamenaná v súbore povestí o hrade Slanec v knihe Františka Jura 
Povesti slovenských hradu a zámku (1939). 

Kedysi dávno vládla v uhorskej zemi mladá kráľovná, proti ktorej zosnovali nespokojní 
uhorskí páni povstanie. Keďsa dozvedeli, že kráľovná odišla na svoj letný hrádok, vybrali 
sa za ňou a chceli v noci prepadnúť jej sídlo. Jeden zeman, ktorý bol vylosovaný, sa mal tajne 
dostať do hrádku a zavraždením kráľovnej dať povel na odboj. Za svetla mesačnej noci sa 
zeman priplazil k hrádku, vyšplhal sa po stromoch na cimburie a otvoreným oknom vnikol 
do kráľovninej spálne. Šramot, ktorý spôsobil, prebudil kráľovnú, ktorá vyskočila z lôžka 
a bez šatstva, tak ako odpočívala za dusnej letnej noci, sa postavila pred útočníka. 

Zeman, oslnený krásou mladej ženy, zostal ako počarovaný. Keď sa spamätal z pre
kvapenia, zahodil dýku, padolna kolená a prosil kráľovnú o odpustenie. Potomju požiadal, 
aby utiekla, lebo ozbrojení sprisahanci už obkľúčili hrádok. Kráľovná, dojatá zemanovým 
vyznaním, utiekla s ním tajnou chodbou. Keď sa dostala do bezpečia, vyslala proti 
vzbúrencom vojsko, ktoré vodcov povstania potrestalo. Neskôr, presýtená kráľovskými 
ceremóniami, zriekla sa trónu a vzala si za manžela zemana-záchrancu. Ten bol povýšený 
medzi vyššiu šľachtu a s rodovým menom Forgáč dostal do znakuobraz kráľovnej, tak ako 
ju po prvýkrát zbadal onej osudnej noci na jej letnom sídle. 
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ROZHĽADY 

V Oceánii rodinu v našom modernom zmysle slova ako spoločenskú jednotku pozo-stávajúcu 
z rodičov a ich detí vlastne nepoznáme. Pritom základ spoločnosti tu tvorili príbuzenské 
zväzky v ovela väčšej miere než u nás. Najvyššou jednotkou bol kmeň, ktorý sa skladal z 
podkmeňov či rodov a tie zasa pozostávali z vefkých rodín. Kmeň je spoločenstvo spojené 
pôvodom od toho istého predka. Preto vefrni neprekvapuje, že v jazyku maori termín pre kmeň 
znie iwi, t.j. kosť; kosti predkov boli v celej Polynézii cenným majetkom, uschovávali sa a 
slovo kosti (iwi) nadobudlo význam život. Blaho kmeňa bolo nepomeme dôležitejšie než blaho 
jednotlivca a kmeňové vlastníctvo bolo nadradené rodovému a rodinnému vlastníctvu pôdy, 
člnov a podobne. V rámci kmeňa sa uzatvárala väčšina manželstiev. Iba ak si to vyžadovali 
vyššie politické záujmy, napríklad mierové spolunažívanie či spojenectvo proti iným kmeňom, 
vysokopostavení jednotlivci si brali za manželky príslušníčky iného kmeňa. 

Užšie spoločenstvo v rámci kmeňa predstavovali podkmer.e alebo rody, tzv. hapuu. Slovo 
je pravdepodobne odvodené od koreňa puu s významom pôvod, prapríčina a niekedy 
synonymného so slovom iwi čiže kmeň. 

Rodina v Polynézii je vždy veľká rodina, opäť ako celok dôležitejšia než jej jednotliví 
príslušníci. Jej maorijský názov whaanau znamená aj narodiť sa. Príslušníci whaanau bývali 
spolu, pracovali spolu, obrábali spolu polia a spoločne rozhodovali o všetkých dôležitých 
veciach. So širším chápaním rodiny súvisí skutočnosť, že sa nie vždy rozlišovalo medzi otcom 
a jeho bratmi, takisto ako matkou a jej sestrami, podobne aj slovo brat a sestra sa mohlo 
vzťahovať na vzdialenejších súrodencov. To ešte neznamená, že Polynézania nevedeli, kto sú 
ich biologické rodičia. Prirodzene, vedeli to a v prípade potreby to mohli aj jazykovo odlíšiť, 
ale tento rozdiel nehral takú zásadnú úlohu ako u nás. 

Postavenie žien v tejto spoločnosti bolo vcelku priaznivé, aj keď ženy vykonávali dosť 
ťažkých prác. Napriek niektorým obmedzeniam schopná a energická žena dobrého pôvodu sa 
mohla vyšvihnúť na čelné miesto v rámci celého kmeňa. Výber nevesty sa uskutočňoval 
niekedy už v detskom veku - bol vecou rodičov. Muži sa ženili pomerne neskoro, až okolo 
dvadsiatich piatich rokov. Polynézske právo poznalo aj manželstvo na základe únosu nevesty. 
Nevera sa trestala spravidla vefmi prísne. Polygamia bola známa v podstate najmä medzi 
náčelníkmi. Rozvod manželstva bol prípustný. 

VelTcá rodina, whaanau, predstavovala teda jednu spoločnú domácnosť, v ktorej žili tri, 
niekedy až štyri pokolenia. Ak sa rodina rozrástla, nové domácnosti sa zakladali v blízkosti 
rodičovskej domácnosti a postupne sa osamostatňovali. Dievčatá po výdaji odchádzali do 
manželovej domácnosti. Narodenie dieťaťa bola dôležitá udalosť, najmä narodenie syna. 
Ostatne, spoločenská hierarchia kmeňa vychádzala z protikladu prvorodených a ostatných. 

Najmä v tropickej Polynézii bola vel'mi rozšíreným javom adopcia detí. Deti sa adoptovali 
nie preto, že by boli prišli o rodičov. Príčiny bývali iné - raz to bola potreba zabezpečenia 
dediča, inokedy spojenectvo medzi rodmi. Po adopcii sa zväzky medzi pôvodnými rodičmi a 
deťmi neprerušovali; pôvodní a adoptívni rodičia sa spravidla vel'mi dobre poznali. Adopcia 
bola zriedkavá na ostrovoch Tikopia a Futuna, ale vcelku sa podiel adoptovaných detí 
odhaduje až na štvrtinu alebo tretinu. 

Je všeobecne známe, akú úctu prejavovali Polynézania svojim predkom, pomstili sa za nich, 
ak im niekto zaživa ukrivdil a hľadali v nich oporu v každodennom živote. Predkovia boli 
spojivom prítomnosti s dávnou mytologickou minulosťou; zložitosť pohrebných obradov na 
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Novom Zélande je nepriamym dôkazom toho, že nebohí aj po odchode na onen svet zostávali 
príslušníkmi veľkej rodiny aj celého kmeňa. 

(Viktor Krupa v príspevku Rodina v Polynézii, Tvorba T, 4(13)1994, č. 4, s. 6-7) 

Čínska civilizácia si už od najstarších čias kult rodiny dokonca až ideologicky "sfetišizovala" 
ako svoj najdôležitejší a najposvätnejší spoločenský i náboženský kult a tomuto kultu 
prispôsobila aj celé svoje kultúrno-spoločenské bytie. Ríša Stredu so svojím Synom Nebies, 
sediacim na dračom tróne, si tisícročia zachovávala kontinuitu svojho velmi originálneho a 
svojského historického bytia najmä pomocou tradičného nábožensko-spoločenského rituálu, 
vďaka ktorému sa tvorila vo vedomí čínskeho človeka predstava o Číne ako o akejsi jednotnej, 
historickej rodine rozkošatených a mnohopočetných etnických kmeňov-rodov-rodín, za ktoré 
ich spoločný súčasný najvyšší oficiálny predstavitef, čínsky cisár, bol povinný dvakrát do roka 
vykonávať v Chráme Nebies celonárodné slávnostné obety ich spoločným predkom, o ktorých 
sa verilo, že bez pretrhnutia rodových väzieb so svojimi pozemskými genetickými potomkami, 
čiže so všetkými žijúcimi obyvateľmi Číny, tvoria naďalej, už síce len v duchovnej podobe, 
jednotný celok. 

V nebeskej ríši, ktorá je podľa čínskych predstáv v kolobehu Cesty Tao celého nebeského 
Univerza zrkadlovým obrazom a jin-jangovým pokračovaním pozemského života, jestvujú 
duchovné podoby mŕtvych dovtedy, kým existujú ich žijúci potomkovia z pozemských rodov. 
A tento rituál vďakyvzdania a neprerušiteľného rodinného puta bol v historickej Číne vždy 
najdôležitejším náboženským a spoločenským kultom. Také isté obety vykonávali súčasne na 
nižších úrovniach starejšinovia i hlavy jednotlivých rodov a rodín vo svojich Pavilónoch 
predkov či pred oltármi a oltárikmi predkov v každej rodovej usadlosti, osade, jamene či 
obyčajnej chalúpke. Lebo bez ohľadu na to, či to bol bohatý jamen vysokého štátneho úradníka 
či chudobné rodiny roľníkov, remeselníkov, obchodníkov či nevoľníkov, namiesto cirkevného 
života a pravidelného schádzania sa ľudí v božom chráme v Číne sa ľudia schádzali a duchovne 
zjednocovali na rodinnej pôde a to pred oltárom a genealogickými tabuľkami svojich predkov. 
Im predkladali svoje obety, k nim sa modlili o pomoc vo svojich životných ťažkostiach, voči 
nim pociťovali najzákladnejšiu konfuciánsku mravnú povinnosť synovskej úcty a poslušnosti. 

Hlavnú ideológiu tohto kultu sformovalo a po dlhé tisícročia svetonázorovo diktovalo 
všetkým obyvateľom Číny konfuciánstvo, ktoré bolo duchovnou chrbticou celej čínskej 
civilizácie. No i sám život nedovoľoval človeku v tradičnej Číne iný životný štýl než spôsob 
existencie v rámci klasickej čínskej veľkorodiny. Jednotlivec mimo rodiny nemal vlastne ani 
šancu prežiť, iba ak si zvolil osud pustovníka, vydedeného tuláka či opusteného žobráka. Preto 
puto rodiny mal málokto odvahu pospretŕhať a ak to predsa urobil, dopustil sa tým zrady vlastne 
sám na sebe. Lebo ani aktom sobáša si v Číne nikto novú rodinu nezakladal. V čínskej 
civilizácii, ktorej kultúra už najmenej osem tisícročí trvala a trvá stále na jednom a tom istom, 
len občas rozsiahlejšom či oklieštenejšom mieste, mávali rody a rodiny často svoj tradičný 
fixný domov, do ktorého sa i momentálne inde pôsobiaci členovia rodín na Nový rok spoločne 
schádzali, aby pred oltárom predkov celá rodina či rod, spolu so všetkými synmi i nevydatými 
dcérami, nevestami, vnúčatami i pravnúčatami vykonali slávnostné obetné obrady vďakyvzdania 
svojim predkom. Tieto každoročné rodinné obrady i spoločný život v čínskej veľkorodine 
zároveň umocňoval v jednotlivcoch pocit spolupatričnosti i spoluzodpovednosti pred tvárou 
predkov za celý súčasný stav rodiny. 

(Marina Carnogurská v článku Tradičná čínska veľkorodina a moderný svet, Tvorba T, 4(13) 
1994, č. 4, s. 7) 
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Pred dvoma rokmi vyšla v nakladateľstve Oxford University Press výpravná príručka rodinnej 
histórie od profesora miestnej a rodinnej histórie na univerzite v anglickom Sheffielde Dávida 
Heya. Aj keď sa týka takmer výlučne anglických (okrajovo waleských, škótskych a severoírskych) 
reálií, nieje nezaujímavá ani pre našich bádateľov. Práca je podľa vydavateľov základným čítaním 
pre každého, kto si praje dozvedieť sa viac o svojich predkoch, o živote obyčajných ľudí v behu 
stáročí a kto sa chce vydať po ich stopách. 

Dielo tvoria dve časti - prvá uvádza do problematiky a zaoberá sa širšími vzťahmi k predmetu, 
druhá sa venuje prameňom a ich interpretácii. Vlastný text je rozvrhnutý do 5 kapitol. V prvej 
(Štúdium rodinnej histórie) si autor všíma genézu genealogického výskumu a záujmu oň v 
Anglicku od najstarších čias po súčasnosť. Pri súčasnom výskume doporučuje zamerať sa 
prinajmenšom na rekonštrukciu príbuzenských vzťahov rodiny od vzniku priezvisk (dedičných 
prímien), jej vetiev, sociálnej a geografickej mobility, ktorú sprevádzal vzostup alebo úpadok, a 
tieto skutočnosti konfrontovať so širším kontextom sociálnych, hospodárskych dejín a dejín 
emigrácie. 

Druhú kapitolu (Rodinné mená) autor spracoval za aktívnej účasti členov skupiny projektu 
"Mená" (Names Project), ktorí sa stretávali ako trieda organizovaná pri oddelení ďalšieho 
vzdelávania dospelých v Stredisku pre anglické kultúrne tradície a jazyk na univerzite v Shef
fielde. Venuje sa v nej otázkam vývoja priezvisk na britských ostrovoch od 11. storočia, kedy 
dedičné mená boli relatívne mladým fenoménom, až po našu dobu, kedy niektoré z priezvisk 
zanikli. Tento proces chápe ako permanentný, nejednotný, vyznačujúci sa regionálnymi variáciami 
a diferenciami v rámci sociálnych vrstiev. Vývoj priezvisk prebiehal na britských ostrovoch od 
juhu a juhovýchodu na západ a sever. V 15. storočí mal už takmer každý obyvateľ Anglicka 
dedičné prímeno (priezvisko), na severe krajiny a v Škótsku sa tento proces asi o storočie 
oneskoril. 

Hey si ďalej všíma etymológiu priezvisk - ich pôvod, okolnosti vzniku a význam. Upozorňuje 
na skutočnosť, že odborné práce v posledných rokoch prihliadajú nielen na lingvistické výklady, 
ale aj interpretácie založené na detailnom štúdiu miestnej topografie a genealógií miestnych 
rodín. Oceňuje služby amatérskych genealógov a znalcov miestneho nárečia pri takomto 
výskume. V ďalšom texte analyzuje jednotlivé skupiny priezvisk, upozorňuje na problémy pri 
určovaní ich pôvodu a ponúka spôsoby, ako ich riešiť. Všíma si tiež priezviská, ktoré sa na britské 
ostrovy dostali imigráciou, krstné mená a proces šírenia priezvisk. Podáva návod, ako postupovať 
pri určovaní miesta ich vzniku. 

Kapitola Mobilita a stabilita je venovaná otázkam sťahovania a rezidenčnej pripútanosti 
anglickej populácie. Kedysi existovala v sociálnej histórii predstava, že predkovia dnešných 
Britov mali obmedzené možnosti pohybu a zostávali zakorenení na jednom mieste po celý život. 
Historický výskum za posledných asi 25 rokov však ukázal, že migrácia bola normálnou súčasťou 
životného cyklu vo všetkých vrstvách spoločnosti. V 16. a 17. storočí bola v permanentnom 
pohybe dokonca väčšia časť anglickej populácie. Hey konkrétne sleduje migračné pohyby pred 
r. 1800 a emigráciu, ktorá v stredoveku smerovala z Anglicka do Severného írska, od 17. storočia 
do Severnej Ameriky a Západnej Indie a neskôr do Južnej Afriky a Austrálie. Štúdium kontinuity 
priezvisk v rôznych lokálnych spoločenstvách preukázalo zotrvávanie kmeňových skupín rodín 
v okruhu miesta ich prvého doloženého výskytu a súčasne i fakt, že väčšina ich susedov sa vždy 
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obzerala po lepšom živote inde. Rezidenčnou stabilitou sa vyznačovali zväčša vidiecke rodiny 
s malými alebo strednými farmami, ktoré nemali ambície zbohatnúť, no na druhej strane boli dosť 
bohaté na to, aby prežili. Rodiny, ktoré migrovali, boli buď veľmi bohaté alebo veľmi chudobné. 

Vo štvrtej kapitole (Rodina a spoločnosť) D. Hey sleduje početný vývoj a vývoj sociálnej 
skladby anglickej spoločnosti. Populácia stredovekého a ranonovovekého Anglicka bola pre
važne vidiecka, osídlenie relatívne riedke. Až v 19. storočí došlo k nebývalému rastu obyvateľstva 
a v r. 1851 po prvýkrát žilo v mestách viac ľudí ako na vidieku. V ďalšom texte je venovaná 
pozornosť štruktúre rodiny. Historici sa dlho domnievali, že v staršom období žili pod jednou 
strechou veľké rodiny s tesnými príbuzenskými väzbami. Posledné výskumy však tieto predstavy 
vyvrátili - podľa nich bola v Anglicku ku koncu stredoveku normou nukleárna (dvojgeneračná) 
rodina. Ako základná sociálna inštitúcia sa sformovala v čase, kedy sa tvorili priezviská. Od 
konca 16. do začiatku 19. storočia viac ako 70 % domácností tvorili nukleárne rodiny a iba v menej 
ako 6 % žili aj starí rodičia. Tieto skutočnosti súviseli o.i. s nízkym priemerným vekom - len malá 
časť populácie sa dožívala staroby. Autor si podrobne všíma zloženie rodín a zariadenie ich 
domácností. Upozorňuje na kontrast medzi širokou homogenitou rodinnej štruktúry v Anglicku 
a regionálnou heterogenitou v iných krajinách západnej Európy (Francúzsko, Nemecko). 

Zaoberá sa tiež okolnosťami migrácie jednotlivých členov rodiny (z dôvodov služby, učňovstva, 
sobášenia), uzatvárania sobášov, skutočnosťami súvisiacimi s narodením a úmrtím. Upozorňuje 
na ďalší dnes už neplatný mýtus - predstavu, že stredovekí a rano-novovekí Angličania sa zvykli 
sobášiť veľmi mladí. Aristokracia obyčajne zariaďovala sobáše svojich potomkov v mladom veku, 
no vo všeobecnosti už v 16. storočí väčšina Angličanov prijala severozápadoeurópsky vzor 
neskorého sobášneho veku - sobášni partneri mávali normálne 25 rokov, pričom veľký počet osôb 
(1 zo 6, niekedy 1 zo 4) sa nikdy nesobášil. Predpokladá sa, že ani v predchádzajúcom období 
nebola táto prax odlišná. Zníženie veku sobášených a nárast nelegitímnych vzťahov priniesla až 
2. polovica 19. storočia, kedy tieto javy sprevádzali procesy priemyselnej revolúcie. 

Ani príbuzenské vzťahy neboli v Anglicku vo všeobecnosti také silné, ako sa predpokladalo. 
S výnimkou severných pohraničných oblastí tu neexistovalo nič také ako škótsky klanový systém. 
Šírka príbuzenských skupín závisela od individuálneho výberu a okolností. Aristokratické, stred
né i nižšie šľachtické rodiny pripravovali v stredoveku svojich potomkov na to, aby poznali široký 
okruh príbuzenstva, Hey však nepochybuje o tom, že ľudia sa vo všeobecnosti málo zaujímali 
o príbuzných mimo úzkeho rodinného kruhu (dokladá to na príkladoch odkazovania majetkov 
v závetiach, nevylučuje však rôzne regionálne odchýlky). Ďalej si všíma dedičské záležitosti, 
osobitne tiež mobilitu medzi spoločenskými vrstvami a spôsob bývania v stredovekom 
i novovekom Anglicku. 

Posledná kapitola (Sprievodca po prameňoch) začína praktickými pokynmi, ako postupovať 
pri hľadaní vlastných predkov a spracúvaní získaných informácií pred vstupom do archívov. 
Podkapitoly sú venované konkrétnym druhom písomných prameňov - okolnostiam ich vzniku 
a ich dôkladnej analýze z hľadiska využitia pri genealogickom výskume. Základný text publikácie 
dopĺňa výberový, dostatočne reprezentatívny zoznam literatúry. 

Heyova práca je de facto syntetickým pohľadom na sociálne dejiny Anglicka, najmä jeho 
nižších vrstiev, pohľadom na vývoj anglických priezvisk a genealogického výskumu a ako-taká 
súčasne "prostredím" štúdia dejín konkrétnych rodín. Je príťažlivá svojou formou (vynikajúco 
graficky riešená s množstvom dôkladne komentovaných obrázkov), primerane názorná, inštruk
tívna. Pokiaľ sa týka jej "slovacity", nepriamo poukazuje na témy, ktoré u nás zatiaľ neboli vôbec, 
v dostatočnej miere alebo z príslušného uhla pohľadu spracované. Možno ju preto bez rozpakov 
akceptovať aj ako určitý model, ktorý môže inšpirovať ďalšie výskumy v oblasti genealógie, 
antroponomastiky a sociálnych dejín u nás. 

-gh-
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International Yearbook of Oral History and Life Stories. ISBN 0-19-820249-0 

Jednu z aktuálnych možností konfrontovať metodologické východiská a metodické skúsenosti 
v širšom medzinárodnom kontexte dáva našim bádateľom v oblasti sociálnej, historickej či 
rodinnej pamäte edícia ročenky, ktorá má zatiaľ krátku históriu. 

Edícia ročeniek venovaná širokej problematike orálnej histórie a životných príbehov začala 
vychádzať v roku 1992. Medzinárodný tím spolupracovníkov sa sústreďuje okolo osobností 
Daniela Bertauxa a Paula Thompsona. 

Prvý zväzok edície Memory and Totalitarianism, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Oxford 
University Press zostavila Luisa Passerini z príspevkov historikov, politológov a sociológov. 
Zamerali sa na spoločensko-politickú a sociálnu skúsenosť s totalitarizmom v Európe 20. 
storočia (viď obsiahlu recenziu Z. Kusej v časopise Sociológia 25, 1993, č.6, s.621 - 625)-
Druhý zväzok vyšiel v tom istom vydavateľstve v roku 1993. Editorský ho pripravili D. Bertaux 
a P. Thompson a nazvali ho Between Generations (Family Models, Myths and Memories). 
Kolektív autorov z Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Grécka, Kolumbie, USA, Talianska, 
Rakúska, Brazílie a Bulharska sa v materiálových príspevkoch venujú jednotlivým problémom 
vplyvu makrosociálnych zmien (politických, ekonomických) na mikrosociálne prostredie. 
Jednotiacou výskumnou metódou je orálna história - rekonštruovanie modelov správania sa 
a konania prostredníctvom ústnych výpovedí aktérov. 

Tretia ročenka je venovaná problematike migrácie a upevňovania či ochabovania pamäte 
v súvislosti so zmenami identity v procesoch prechodu ľudí z jedného kultúrneho prostredia 
do odlišného. 

Zámerom zostavovateľov chystanej štvrtej ročenky je sústrediť príspevky medzinárodného 
tímu o problematike pohlavia vo verejnej a súkromnej pamäti. Piaty zväzok ročenky by sa mal 
venovať interpretácii životných príbehov z poetologického hľadiska, teda z pohľadu týchto 
ústnych výpovedí ako textov. 

Hana Hlásková 

Fons (Forráskutatás és Tôrténeti Ségedtudományok), (1), 1994, č. 1, 90 s. 

Spolok študentov archívnictva a Študentský vedecký spolok I. Szentpéteryho pri Katedre 
pomockých vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity L. Eôtvôsa v Budapešti začali 
v minulom roku vydávať časopis s príspevkami študentov zameranými na historické pramene 
a pomocné vedy historické. Časopis by mal vychádzať 3-krát do roka. 

Prvé číslo prinieslo niekoľko hodnotných príspevkov. V prvom z nich I. Petrik predstavuje 
Ivana Nagya ako heraldika. Konštatuje, že bol jedným z prvých uhorských historikov, ktorí sa 
pokúsili o syntetickú prácu z heraldiky. Označuje ho za spoluzakladateľa tejto disciplíny 
a sfragistiky v Uhorsku. V pripojenej heraldickej štúdii, ktorej rukopis sa zachoval v Novo
hradskom župnom archíve v Balassagyarmatach, I. Nagy nastoluje niektoré terminologické 
problémy, pokúša sa o objasnenie jednotlivých pojmov, presné definovanie erbu a jeho 
funkcií. Materiál uzatvára súpis jeho heraldických, sfragistických a vexilologických prác. 

V príspevku Správy košických poslancov vo februári-apríli 1572 (časť 1) publikuje I. Né-
meth ojedinelý, jazykovo latinský a nemecký materiál z Archívu mesta Košíc. 

Pozoruhodný je aj príspevok Cs. T. Reisza, ktorý sprístupňuje slo vensko-nemecké memoáre 
známeho kartografa, Jána Lipského zo Štátneho oblastného archívu v Bytči. 

V poslednom príspevku G. Pálffy podáva prehľad vývinu vojenského súdnictva v Uhorsku 
v 16.-17. storočí v európskom kontexte. 

• Katarína Schlenkerová 
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Česká genealogická a heraldická společnost v Prazé nabízí 

REJSTŔÍKY BERNÍ RULY K DISPOZICI SLOVENSKÝM BADATELÚM 

Po tŕicetileté valce, kdy české zeme zústaly zpustošené a počet obyvatel klesl téméf na polovinu, 
potreboval erár pro daňové účely zjistit stav nemovitého majetku a jeho držitelú. Stalo se tak 
prostŕednictvím berní ruly. Tento soupis zmapoval situaci ve všech zemích koruny české. Podchytil 
výmer orné pudy v členení, zda byla ošívaná na jafe či na podzim, nebo zda ležela úhorem, výmery 
lesu, chmelnic, vinie a pod. Byli v nem vyčíslený potahy, počet kráv, jalovie, ovci, sviní, koz. Když 
dotyčné stavení vyhorelo, což bylo tehdy všední udalostí, zachytil to v poznámkach. Co je ale pro 
genealogy nejdúležitéjší, bemí rula zaevidovala plná jména držitelú movitého majetku - sedlákú, 
chalupníkň a zahradníkú, nékde i živnosti, které provozovali. Jak dúkladný byl tento soupis, svedčí 
i to, že se jmény púvodních držitelú uvádél i "stavení rozborený a pustý". Tato obrovská práce se 
uskutečnila v roce 1654 a až na malé vyjimky se originály soupisných hárku zachovalý. Chybéjící 
časti mohly být pozdéji doplnený podlé Terezianskeho katastru, který uvádél jména a rozsah 
majetku z doby kolem roku 1715 i z roku 1654. 

Myšlenkou vydat tuto rozsáhlou práci tiskem, a tak ji zpfístupnit nejen badatelúm, ale i širší 
verejnosti, zabývali se pracovníci Archívu zeme české již za prví Československé republiky a v prí
pravách pokračovali i v dobé nemecké okupace. Po "vítézném únoru" se naštéstí i mezi novými 
vládci vyskytl človek naklonený vydávaní tohoto díla - tehdejší ministr financí Ing. Spáčil, který 
k nemu napsal úvodní stať. První svazek vyšel v roce 1950 a v pomerné rychlém sledu za ním celkem 
17 dalších svazkú. Pozdéji alejistý ideológ prehlásil, že jde o plytvaní obhospodarovanou surovinou 
a oživovaní kapitalistické, kulacké minulosti, a vydávaní bylo zastaveno. V současné dobé jsou 
pracovníky Historického ústavu Akadémie véd České republiky pripravovaný k tiskú další svazky 
berní ruly, a tak doufejme, že tato jedinečná edice bude dokončená. Pújde približne o stejný počet 
svazkú, jaký vyšel v minulosti. 

Berní rula byla edičné spracovaná a publikovaná podlé tehdejších kraju, jednotlivé svazky byly 
dále členený dle panství či statku a jednotlivých obcí. Svazky však neméli jmenné rejstríky, které 
by usnadnili práci badatelúm. Proto se jeden z členu dnešní České genealogické a heraldické 
společnosti v Praze chytil myšlenky tento rejstrík - ze svazkú, které vyšlý tiskem - vytvofit. Byl to 
obetavý Václav Čermák (+ 1994), bývalý vyakčnéný a pak véznéný učitel. Vypisoval jednotlivá 
jména na kartičky s odkážem na príslušný svazek a stránku berní ruly. To bylo v šedesátých letech. 
Potom zústala tato obsáhlá práce v krabicích. Teprve pomerné nedávno našlo se opét nékolik 
obétavcú, kteŕí jména z kartiček pfepsali na listy, z nichž se svázalo 6 knih. 

Obsluhy další agendy ujal se další člen společnosti , který má kromé rejstŕíkú k dispozici i 
všechny svazky berní ruly vyšlé tiskem, takže tazatelúm múze podat komplexní informace. Akce 
mezi členy pražské společnosti má značný ohlas a nejeden z tazatelu mohl její pomoci pfekonat 
"mrtvý bod" svého genealogického bádam. 

Tuto bezplatnou službu nabízíme nyní i slovenským genealogúm. Praxe ukázala a z histórie 
vime, že migrace obyvatel mezi českými zemémi a uherskou Hornou zemí existovala od nepaméti, 
af již z dúvodú náboženských, hospodárskych, válečných (úteky pred tureckými hrúzami), ale i ji-
ných. U mnohých lidí se traduje, že první jejich pŕedekpfišel do Čech z dnešního Slovenska - nebo 
naopak, a tak tato pomúcka mnohdy umožní tyto hypotézy potvrdit, nebo vyvrátit. Na Slovensku se 
také vyskytuje fada ryže českých jmen a naopak v Čechách se vyskytuj í jména slovenská. Mnohá 
jména na území obou státú znéjí podobné. Berní rula múze pomoci objasnit jejich púvod. Stačí 
napsat na niže uvedenou adresu a pŕipojit "mezinárodní odpovédní kupón", který je k dostání 
na poštách. Upozorňujeme ješté, že Berní rula se vztahuje jen na území Čech, nikoli na Moravu a 
Slezsko, a naše služba jen na ty kraje, jichž berní rula byla vydána tiskem, t.j. Čáslavsko - Hradecko 
- Kouŕimsko - část Plzeňská - Podbrdsko - Prácheňsko - Vltavsko - Žatecko a tehdejší Pražská mesta. 
Svazky neobsahuj! jména téch, ktefí neméli nemovitý majetek. 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze 
c/o Josef Badá, Boŕivojova 84, 130 00 Praha 3, Česká republika 
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KRONIKA 

ČESKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE zhodnotila 
svoju činnosť na 6. valnom zhromaždení 25. februára 1995 v Prahe. Spoločnosť má 882 
členov (z toho 14 zo Slovenska), pobočky vo Velkom Mezifíčí, Tábore, Pardubiciach 
a Pfíbrame. Už tradične organizuje kurz pre začínajúcich genealógov a vlastivedné 
zájazdy. V najbližšom období vydá niekofko odborných slovníkov a praktických príručiek 
pre genealógov. Popri doterajších aktivitách sa v nasledujúcom období chce venovať 
budovaniu nových pobočiek a rozširovaniu platených genealogických služieb pre 
zahraničných členov. Nová adresa spoločnosti je: Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze, c/o MUDr. Boleslav Lutonský (predseda), Prechodní 1234, 140 00 
Praha 4-Krč, Česká republika. 

LEHOTSKOVCIZ RAKOVA A BYSTRIČKY si v roku 1994 pripomenuli 750. výročie 
prvej písomnej zmienky o svojom rode. Historik PhDr. Vladimír Lehotský, CSc. a jeho brat 
- rodinný genealóg Ing. laromír M. Lehotský pri tejto príležitosti pozdravili žijúcich 
potomkov rodu spomienkovým listom. Jubileu v r. 1994 a 1995 venovala pozornosť denná 
tlač a 12. apríla 1995 i Slovenská televízia, ktorá v relácii Rozmarín predstavila organizátorov 
stretnutia rodín Lehotských (Lehockých) v r. 1991. 

ŽIVOT A DIELO historikov a kultúrnych činiteľov Pavla Floreka (1895-1963) a Karola 
Antona Medveckého (1875-1937) zhodnotili účastníci vedeckej konferencie, ktorú 4. mája 
1995 usporiadala v Dolnom Kubíne Muzeálna slovenská spoločnosť. Medzi referátmi 
odzneli príspevky o genealógii rodu Florekovcov z Krušetnice (I. Flóre ková) a rodiny 
Medveckých z Medvedzia a Bysterca na Orave (I. Čerňan). Spolu s ostatnými referátmi 
budú publikované v Zborníku MSS '95. 

GALANDOVCIV SLOVENSKEJ KULTÚRE bol názov odborného seminára, ktorý 11. 
mája 1995 zorganizoval Biografický ústav Matice slovenskej v spolupráci s Turčianskou 
galériou a našou spoločnosťou v Martine. Odzneli tu príspevky o pôvode, príbuzenských 
vzťahoch (Z. Ďuriška) a pôsobení jednotlivých členov tejto turčianskej rodiny (E. Králikova, 
J. Kováčova, M. Kovačka a i.). Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia 
narodenia akad. maliara Mikuláša Galandu, vyvrcholilo vernisážou výstavy jeho diel 
v Turčianskych Tepliciach. 

PRI OKRESNOM ÚRADE V PROSTÉJOVE bola 12. mája 1995 založená Nadácia rodu 
Baštincovcov. Najstarší známy predok rodu pochádza z bojnického panstva a jeho 
potomkovia žijú dnes v Čechách, na Morave (kam sa dostali okolo r. 1627), na Slovensku 
a v americkom Texase. Zakladatelia nadácie chcú podporovať štúdium dejín a rozvíjanie 
tradícií rodu, ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok majúcich vzťah k tejto rodovej 
pospolitosti. Adresa: Nadace rodu Baštincú, Václav Baštinec, A. Slavíčka 2,796 Prosté-
jov, Česká republika. 
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SEDEMSTOPÄŤDESIATE VÝROČIE prvej písomnej zmienky si 16. mája 1995 
pripomenuli Záturecko vci. Na spoločnom stretnutí s členmi rodu Baricovcov v priestoroch 
Matice slovenskej v Martine odznela prednáška Alexandra Baricu o dejinách oboch rodov 
od najstarších čias po súčasnosť a ďalšie príspevky venované ich vetvám a pozostalostiam 
v našich archívoch. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti primátorov miest Martin 
a Vrútky, zástupcov kultúrnych inštitúcií a asi 100 členov oboch rodín z viacerých miest 
Slovenska. 

V JANUÁRI 1974 sa Katedra československých dejín a archívnictva FFUK obrátila listom 
na ministerstvo vnútra a iné inštitúcie, v ktorom odôvodnila potrebu vytvorenia komisie 
regulujúcej heraldickú tvorbu na Slovensku. Všetky štátne i vedecké inštitúcie túto 
iniciatívu podporili a 27. mája 1975 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie komisie 
známej dnes pod názvom Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Tento poradný orgán za ostatných 20 rokov výrazne prispel k obnove a tvorbe mestských 
a obecných symbolov na Slovensku a pozitívne ovplyvnil ich súčasný vysoký štandard. 
V r. 1989-92 venovala komisia veíkú pozornosť tvorbe štátnej symboliky, symbolike 
ozbrojených síl SR, štátnej symbolike na minciach, poskytla množstvo informácií 
a odborných stanovísk domácim, zahraničným i medzinárodným inštitúciám. Svojou 
činnosťou si získala dobrý kredit vo verejnosti, dôstojné renomé vo vláde, parlamente 
i medzi zahraničnými partnermi. Kolegom z Heraldickej komisie MV SR pri výročí jej 20-
ročného pôsobenia prajeme mnoho úspechov v ďalšej činnosti. 

V DŇOCH 3.-4. JÚNA 1995 sa v zborovej miestnosti ev. cirkvi v Púchove stretli členovia 
roduBarica. Ich prvé samostatné stretnutie (16. mája 1995 sastretlispolusoZátureckovcami 
v Martine) sa uskutočnilo pri príležitosti návštevy Dr. Jána M. Baricu, D.Sc, kanadského 
odborníka v oblasti výskumu vôd. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 50 nositeľov tohto 
priezviska a ich rodinných príslušníkov. Účasťou na nedeľných bohoslužbách vyjadrili úctu 
k svojim predkom a rodinným tradíciám. 

DRUHÉ STRETNUTIE POMOTHYOVCOV sa uskutočnilo 10. júna 1995 v kultúrnom 
dome v Horši. Vojtech Pomothy, jeho iniciátor a organizátor (predseda dozorného výbo
ru našej spoločnosti), zoznámil prítomných s novými poznatkami o dejinách tohto 
a spríbuzneného rodu Udvardyovcov. Oproti predchádzajúcemu bolo stretnutie bohatšie 
na účastníkov. Prišli z Kráľovského Chlumca, Prešova, Tatranskej Štrby, Vrútok, Bratislavy 
a ďalších miest. 

VÝSTAVA ZO SÚČASNEJ SLOVENSKEJ HERALDICKEJ TVORBY po úspešnom 
putpovaní po Ukrajine bola v dňoch 5. júla - 30. augusta 1995 sprístupnená v Múzeu 
nezávislosti vo Varšave. Jej predstavenie v Poľskusa uskutočnilo v spolupráci so Slovenským 
inštitútom vo Varšave a Ministerstvom zahraničných vecí SR. Vernisáž sa konala 
v predvečer záverečného ceremoniálu XVI. medzinárodného vexilologického kongresu 
ako sprievodná akcia jeho oficiálneho programu. Medzi početnými zahraničnými účastníkmi 
našu spoločnosť reprezentovali Ing. Zdenko Alexy, PhDr. Ľubomír Janko vič, CSc. a Milan 
Šišmiš. 

-gh-
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INHALT 

Im November 1994 fand in Martin das Seminár von den miindlichen Quellen und Techniken der 
genealogischen Forschung statt. Der erste Teil dieser Nummer enthält die Beiträge, die hier vorgelesen 
worden sind. In dem Einleitungsaufsatz definiert Milan Sišmiš aus dem Biographischen Inštitút der 
Matica slovenská die miindlichen Quellen und ihre Stellung unter den ubrigen Quellen der genealogischen 
Forschung. Er charakterisiert die ausgewählten Techniken der genealogischen Forschung - die 
Enquetenuntersuchung und die Untersuchung mittels Gesprache, beurteilt ihre Genese und Realisierung 
in der genealogischen Praxis. 

Marta Botíková vom Lehrstuhl der Ethnographie und Folkloristík der Philosophischen Fakultät der 
Komenský-Universität verfolgt die Entwicklung der Familienstruktur in der Slowakei seit dem 
Fruhmittelalter. Auf dem slowakischen Dorf iiberwiegte bis in die Hälfte des 20. Jhs. der sog. erweiterte 
Familientyp, der die kulturelle Grenze zwischcn dem west- und osteuropäischen Familientyp darstellt. Es 
charakterisierte ihn das Zusammenleben einiger Ehepaare unter einem Dach und eine Anzahl von 20 bis 
30 Personen. Das Eigentum wurde als Regel unter alle Nachkommen verteilt (zum Unterschied vom 
System eines Erbes, das in Bohmen iiberwiegte). In den Beziehungen innerhalb der Famílie iiberwiegte 
die Stellung des Mannes. Das Familiengedächtniss war "kurz"; den Informationen von den Ahnen wurde 
im allgemeinen keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Hana Hlôšková vom Inštitút der Ethnologie der Slowakischen Akadémie der Wissenschaften 
konzentrierte sich auf das Gedenkerzählen in der Famílie. Es hat als Regel die Form eines Dialogs (des 
Erzahlers mit den ubrigen Familienmitgliedern) und seine Thematik und die Genreform hängen von der 
konkrcten Lage und vom Kontext ab. Der Kern des Repertoires wird stabil von den uberlieferten 
Kenntnissen und Geschichten uber die Familiensowie den Geschichten der lebenden Familienangehorigen 
gebildet. Es handelt sich als Regel nicht um die "Fragebogen" marksteine im Leben (Geburt, EheschlieBung, 
Tod u. ä.), sondern um einzelstehende um also mcrkcnswerte Ereignisse. Die Erinnerungen werden 
gewóhnlich von den Gattungen der Volksliteratur beeinfluBt und unterliegen versehiedenen absichtlichen 
sowie unabsichtlichen Fälschungen. Auf Grund der Erkenntnis des narrativen Materials ermahnt die 
Folkloristík zur Vorsichtigkeit bei seiner Anwendung als Quelle der Erkenntnis der Fakten. 

Zuzana Kusá vom Soziologischen Inštitút der Slowakischen Akadémie der Wissenschaften widmet 
ihre Aufmerksamkeit den Ursachen und Äufierungen der Selektion von Informationen bei dem Erzählen 
der Lebensläufe. Ihre Wahl hängt mit der Tatsache zusammen, dali das Gedächtnis des Erzahlers "immer 
mit einem Fufi in den Intercssen der Gegenwart stehlt". In den Erinnerungen dringen dcshalb oft die 
ursprunglichen und die gegenwärtigen Bewertungen durcheinander; es kommt in ihnen der EinfluB der 
offentlichen Vorstellungen und Interpretationen, die häufige Abwesenheit der negativen Erlebnisse zum 
Vorschein, die aufier anderem davon abhängt, wen der Erzähler fiir den "endgultigen" Empfángcr seines 
Erzählens hält. Die Úberzeugungskraft der Erinnerungen hängt nicht mit ihrer Wahrhaftigkeit zusammen. 
Da das Lebenslauferzählen eng mit der Selbstachtung und Selbstwertung des Erzahlers verbunden ist, 
verträgt es keine kompromiľilose Schätzung der Fakten. Der Forscher muB sie einfach úberprufcn. Die 
Optimalresultate sind durch Kombination von mehreren Informationsquellen und Methoden des 
Informationssammelns zu erreiehen. 

Die nächsten zwei Autorinnen - Elena Mannová vom Historischen Inštitút der Slowakischen Akadémie 
der Wissenschaften und die Psychologin Zdena Kozáková - bicten praktische Anwcisungen zur Wahl der 
Informatoren, zur Vorbercitung und Fúhrung der Interviews mit den Angehorigen der untersuchten 
(eigenen) Familien an. In dem beiliegenden Text sind die konkreten Fragen angefuhrt, von denen man sich 
bei der Bildung eines Interviews oder Autointerviews kann inspirieren lassen. 

In dem darauffolgenden Teil verôffentlicht die Zeitschrift die Korrespondenz des franzosischen 
Offiziers Charles Gabriel de Badda (1781-1841) und seiner Cousine Gräfin Louise Polereczky aus den 
Jahren 1805-1826. Sie sind beide Nachkommen der slowakischen Kleinadelfamilien aus Turiec, deren 
Zweige nach der Niederlage des Rákóczi-Aufstandes im 18. Jh. in die ElsaB gekommen sind. 

Peter Novosedlík aus dem Heimatmuseum in Hlohovec informiert kurz uber drei Sagen, die mit dem 
Wappen des Adelgeschlechtes der Forgáčs zusammenhängen. 
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SUMMÁRY 

In November 1994 a seminár on oral sources and techniques of genealogical research was held 
in Martin. The first part of our issue contains contributions delivered at the seminár. In his 
introductory article, Milan Šišmiš, the Biographical Inštitúte of the Matica slovenská, defines the 
oral sources and ťheir position among other sources of genealogical research. He characterizes the 
meťhods of genealogical research - questionnaire investigation and research by means of the 
interview, he pays his attention to ťheir genesis and ťheir utilization in genealogical practice. 

Marta Botíková, the Chair of Eťhnography and Folklorism of the Philosophical Faculty of 
Comenius University, traces the evolution of family structure in Slovakia from the early Middle 
Ages. In the Slovák countryside, till the middle of the 20th century the type of the so-called 
extended family, representing a cultural limit between the west- and east- European family type, 
pravailed. It was characteristic with co-existence of several family couples under one roof and with 
the number of even 20-30 persons. The property was, as a rule, divided among all descendants (on 
the contrary to the one heir systém which prevailed in Bohémia). The position of man dominated 
in inner family relations. The family memory was "short", they did not paid special attention to 
ancestors in generál. 

Hana Hlôšková, the Inštitúte of Ethnology of the Slovák Academy of Sciences, concentrated her 
attention on family remembrance narrating. It is usually ťhe form of dialogue (the narrator and the 
other family members) and its subject matter and genre depends on specific situation and context. 
The core of ťhe repertoire is steadily formed by passed on knowledge and ťhe stories on the family 
and the ones by the family members alive. They are usually no reminiscences of "questionnaire" 
landmarks of life (birth, wedding, death, etc), but of the events extraorinary in a way and thus worth 
remembering. The reflections use to be influenced by genres of oral folklóre and literatúre and are 
subjected to various intentional and occasional distortion. Folklorism, on ťhe basis of knowledge 
of the narrations, incites to caution when used as a source of knowledge of facts. 

Zuzana Kusá, the Sociological Inštitúte of the Slovák Academy of Sciences, pays her attention 
to the reasons and manifestation of information selection in biographic narrating. Its choiceness is 
related to the fact that the narrator's memory is always "one foot in ťhe present interests". Thus, 
originál and contemporary evaluations often permeate in memories, there is an influence of public 
images and interpretations. Absence of negatíve experience often occurs which is dependent on the 
final receiver of the narrating. Convincingness of the memories is not related to ťheir truthfulness. 
Biographic narration is closely connected with the narrator's self-evaluation and so it does not 
admit uncompromising checking of facts. The researcher has, however, to check them. Optimum 
results can be achieved by combining various information sources and methods of information 
accummulation. 

Two other authors - Elena Mannová, the Historical Inštitúte of the Slovák Academy of Sciences, 
and tlie psychologist Zdena Kozáková offer practical instructions on how to choose informants, 
how to prepare and conduct ťhe interview with the members of the examined (own) family. There 
are concrete questions which can be put in conducting ťhe interview or auto-interview. 

In the following part ťhe journal presents the correspondence of French officer Charles Gabriel 
de Badda (1781-1841) and his cousin Count Louise Polereczká from from the periód 1825-26. They 
both are descendants of Slovák y eoman families from Turiec. Their branches spread to Alsace after 
the defeat of Rákoczi revolt at the beginning of ťhe 18th century. 

Peter Novosedlík, the Homelandstudy Museum in Hlohovec, shortly informs on the ťhree tales 
linked to the coats-of-arms of the Forgách noble family. 
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The Slovák Genealogical-Heraldíc 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 persons. For this purpose it gives consultation, 
organizes scholarly and educational undertakings, presents results of genealogical and heraldic 
reseach and informs on events in the related fields, designs and undertakes projects concerning 
investigation into genealogical sources and heraldic monuments, maintains its own information 
holdings. 
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