
…chcete získať viac informácií?

Navštívte internetové stránky

http://www.genealogy-heraldry.sk

Dozviete sa z nich to,
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POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú 
úroveň a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 
10 normalizovaných strán. Pri ostatných 
typoch príspevkov uprednostňujeme menší 
rozsah. Oceníme, ak správy o nových 
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spracujete čo najstručnejšie.
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
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postup. 

1)  Texty spracujte ako samostatný súbor 
Wordu. 

2)  Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
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Podklady nám môžete poslať:
a) elektronickou poštou na adresu:
 genealogy@snk.sk
b) poštou na adresu:
 SGHS, Nám. J. C. Hronského 1,
 036 01 Martin

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS.



1

OBSAH

TÉMA
Jozef Novák
Dvadsať rokov Slovenskej genealogicko-heral-
dickej spoločnosti 3
Radoslav Ragač
Heraldika na Slovensku – výzvy a perspektíva 9
Milan Šišmiš
Europeana Genealogica 10

ŠTÚDIE – ČLÁNKY
Jindra Dohnalová (sádhví Párvatí)
Genealogie podle véd a purán  
– genealogie staré Indie 11
Marina Čarnogurská
Rod Majstra Kchung Fu c’a (Konfucia) rukolapne 
zdokumentovaný unikátnym, takmer dvetisícpäť-
storočným cintorínom v Čchüfu (Qufu) 19
Ján Lukačka
Stav a perspektívy výskumu  
stredovekých šľachtických rodov 28

HERALDICKÝ ALBUM
Attila Pandula
Armáles a erby rodu Tököli 33

NÁLEZY
Karel Müller
„Neznámá“ manželka liptovského podžupana. 
K epitafu Jana Kubínského z roku 1611  
v Liptovské Teplé 48

KURIOZITY
Marek Rímsky
Pravda o košickom pôvode americkej herečky 
Angeliny Jolieovej 51

ANOTÁCIE – GLOSY 53

KRONIKA 64

SKÚSENOSTI 67
Vladimír Bukovský
Moderné trendy ochrany dokumentov

ROZHĽADY
O vzťahu k predkom v rozličných kultúrach 76

FROM THE CONTENTS 82

GENEALOGICKO-HERALDICKÝ HLAS

Časopis Slovenskej genealogicko- 
heraldickej spoločnosti a Kabinetu  
genealógie Slovenskej národnej knižnice.
Vychádza 2-krát do roka.
Predplatné zahrnuté v členskom  
príspevku.

Ročník 22/2012, číslo 1.
Zostavovateľ a zodpovedný redaktor:
 Mgr. Milan Šišmiš
Redakčná rada:
  PhDr. Peter Keresteš, PhD.
  Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
  PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
Technická spolupráca:
 Ivan Bílý
Príspevky v tomto čísle posúdili členovia 
redakčnej rady a ďalší odborní spolupra-
covníci.
Číslo vyšlo s podporou autorov  
a tlačiarne.

© Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť, Martin 2012

ISSN 1335–0137

Ď A K U J E M E
Z A  2  %

Z  V A Š E J  D A N E

Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť

Sídlo: Nám. J. C. Hronského 1.

036 01 Martin

IČO: 14225875

Právna forma:

Občianske združenie

podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Informácie a formuláre:

http://www.genealogy- 

heraldry.sk/slo/podpora.html



2

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 

a oceniť jeho najlepšie výsledky

vypisuje
7. ročník súťaže

NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 

Podmienky:

1. súťaž je verejná

 

2. práce musia byť pôvodné, tematicky zamerané na rody a rodiny

 so slovenskými vzťahmi

 

3. súťaž vyhodnotí odborná porota menovaná výborom SGHS 

(prvé tri práce budú ocenené)

 

4. práce alebo ich časti vhodné na uverejnenie 

budú v rámci možností SGHS publikované

 

5. všetky prihlásené práce zostanú po skončení súťaže

 súčasťou zbierok SGHS,  kde budú k dispozícii ďalším bádateľom 

6. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 

v roku 2013 (termín a miesto spresníme)

 

7. práce (vytlačené, zviazané, prípadne s pripojeným CD) 

označené menom a adresou autora treba v jednom exemplári 
spolu s písomnou prihláškou doručiť 

do 31. marca 2013 na adresu:

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 

Nám. J. C. Hronského 1

036 01 Martin 

Skúsenosti a hodnotenia prác z predchádzajúceho ročníka nájdete 
v Genealogicko-heraldickom hlase 1 – 2/2010 na s. 55 – 67
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T É M A

Dvadsiateho šiesteho októbra 2011 uplynulo dvadsať rokov od založenia Sloven-

skej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 15. – 16. 

novembra 2011 konala v konferenčnej sále Slovenskej národnej knižnice v Martine 

konferencia/fórum Genealógia a heraldika – stav a perspektívy. Zúčastnilo sa jej 

vyše 150 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Na podujatí zazneli 

mnohé podnetné príspevky, ktorých časť publikujeme v tomto čísle. Podrobné sprá-

vy o priebehu podujatia priniesli viaceré české a slovenské médiá.1

DVADSAŤ ROKOV 
SLOVENSKEJ GENEALOGICKO-HERALDICKEJ SPOLOČNOSTI

Na naozaj slávnostnom podujatí našej spoločnosti sa stretáme po tretíkrát. Po 

prvýkrát – v roku 1991 – sa tak stalo pri jej založení, vtedy ako spoločnosti pri 

Matici slovenskej. Po druhýkrát – v roku 2001 – pri 10. výročí jej trvania a pri jej 

pričlenení k Slovenskej národnej knižnici. A po tretíkrát dnes – pri 20. výročí stále 

úspešnejšieho pôsobenia našej Genealogicko-heraldickej spoločnosti na Slovensku. 

O úspešnom pôsobení môžeme hovoriť len vďaka vám – jej členom. Váš veľký a trva-

lý záujem o naše dve disciplíny počas celých dvadsiatich rokov, váš aktívny podiel 

na ich rozvíjaní je tou najväčšou zárukou, že sa nestretáme a nepripomíname si 

okrúhle jubileum trvania našej spoločnosti naposledy.

Pripomínať si 20. výročie vzniku Slovenskej genealogicko-heraldickej spoloč-

nosti je pre mňa osobne veľmi veľkým a šťastným zážitkom, pretože na jej vzniku 

a vývine som sa určitým spôsobom spolupodieľal. Mám rovnaký pocit, ako keď som 

si s kolegami a poslucháčmi archívnictva pripomínal 25. i 50. výročie vzniku tohto 

odboru na Filozofickej fakulte UK, avšak aj 60. výročie vzniku Filozofickej fakulty 

v roku 1981. (Dejiny fakulty boli k tomuto dátumu napísané, tlačou však vyšli až 

o šesť rokov neskôr – v roku 1987.)

Pri všetkých týchto jubileách som sa veľmi rád vracal k počiatkom odboru 

(najprv archívnictva) či (v prípade fakulty) k počiatkom inštitúcie. Dávno zabud-

nuté reálie mňa samotného fascinovali, z akých skromných pomerov vznikali 

a ako rýchlo prekonávali objektívne ťažkosti zrodu. Porovnanie stavu pri založení 

a stavu pri prvej či druhej oslave trvania boli a sú pre mňa neustále motivujúce 

1 Pozri napr. STARÝ, Marek. Konference genealógia a heraldika. Stav a perspektívy. In 
Genealogické a heraldické listy (Praha), 2011, roč. 31, č. 4, s. 106 – 111 či ŠIŠMIŠ, Milan. 
Genealógia a heraldika – stav a perspektívy. Na medzinárodnej konferencii v Martine si 
pripomenuli založenie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, pred-stavili védy, 
uvítali vzácnych hostí a priateľov. In Knižnica, 2012, roč. 13, č. 4, s. 59 – 60. Rádio Lumen 
z Banskej Bystrice na prelome rokov (v decembri 2011 a januári 2012) odvysielalo dve 
relácie zostavené z príspevkov z konferencie.
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a som presvedčený, že tento istý svoj pocit a poznatok Vám budem vedieť pretl-

močiť aj pri dnešnej oslave 20. výročia vzniku Slovenskej genealogicko-heraldickej 

spoločnosti.

Je nezvratným faktom, že súčasná naozaj obdivuhodná a aj vo svete uznávaná 

úroveň našich dvoch pomocnovedných disciplín má pôvod už v roku 1950/51 – v pr-

vom školskom roku novozaloženého študijného odboru archívnictva na bratislav-

skej Filozofickej fakulte. Profilujúcimi predmetmi odboru boli a sú pomocné vedy 

historické, medzi ktoré v tom čase z našich dvoch disciplín patrila iba heraldika. 

Genealógia sa spomenula iba v úvode do štúdia archívnictva a pomocných vied 

historických. Ako študijný predmet sa v učebnom pláne objavila až v roku 1968. 

Napriek tomu, že sa skoro plných dvadsať rokov v nej naši poslucháči nevzdelávali, 

predsa žila. Jedným z najstarších poslucháčov archívnictva bol František Palko. 

Už v roku 1960 štúdium končil diplomovou prácou Usporiadanie a inventarizácia 

rodinného archívu Buoc-Cseper. Je to síce téma z archívnictva, obsahuje však aj 

genealogickú kapitolu o rode Buoc-Cseper. Nemôžem nepripomenúť, že témy diplo-

mových prác z histórie i archívnictva sa schvaľovali na zasadnutiach katedry dejín. 

Najdôležitejším kritériom bola aktuálnosť a užitočnosť témy z hľadiska marxiz-

mu-leninizmu. Genealogická téma takou za žiadnych okolností nemohla byť, veď 

šľachta bola ako celok zatracovaná, preto sa genealógia nedostala ani do učebného 

plánu nášho odboru.

Druhou podobnou témou bola diplomová práca Anny Medeovej z roku 1966. 

Témou jej absolventskej práce bol Rod Zátureckých zo Záturčia, inventár archívneho 

fondu. V tom istom roku Ivan Pastorek ukončil štúdium prácou Korešpondencia Fran-

tiška Révayho v rokoch 1528 – 1548. Tento elaborát bol už vyslovene genealogickou 

prácou. 

O málo lepšie bola na tom heraldika. Tá sa aspoň prednášala. Záujem o témy 

z tejto disciplíny boli častejšie, avšak na katedre by boli bývali ťažko schválené. 

Prvú tému z heraldiky mal Ľubomír Juck. Štúdium končil v roku 1958 témou Pečate 

slovenských miest v bratislavskom mestskom archíve. Druhou prácou bola diplomovka 

Magdy Horváthovej Vznik a vývin župných erbov na Slovensku z roku 1966. Dovte-

dajšie ideologické zábrany pre obidve disciplíny skončili až v spomínanom roku 

1968. Heraldika i genealógia sa stali plnohodnotnými študijnými predmetmi. Tešili 

sa veľkému záujmu našich poslucháčov a v týchto disciplínach začali skutočne aj 

intenzívne pracovať. 

Sám som sa z podnetu pána profesora Húščavu heraldikou začal zaoberať už 

v roku 1954. V roku 1964 som obhajoval kandidatúru na rukopis Slovenské mest-

ské a obecné erby. O rok neskôr som sa na ňu habilitoval. Knižku som na vydanie 

ponúkol najprv Slovenskému národnému múzeu. Neprijalo ju ako málo muzeálnu. 

Historický ústav SAV ju tiež zamietol vydať. Rukopisu sa nakoniec ujala Slovenská 

archívna správa a v roku 1967 dielo vydala v náklade 1400 exemplárov. Väčšina 

nákladu sa predala v Čechách. Táto práca v druhom vydaní v roku 1972 vyšla už 
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v 10-tisícovom náklade a znamenala počiatok intenzívneho bádania v heraldike, 

pravda, predovšetkým komunálnej.

Významným medzníkom v oblasti heraldiky i genealógie bolo I. Setkání genea-

logů a heraldiků v Ostrave v roku 1980. Bol som vtedy jediný hosť zo Slovenska 

a moja prednáška Súčasný stav heraldického a genealogického bádania na Slovensku 

bola zaradená ako druhá v poradí. Naša mestská a obecná heraldika bola v Čechách 

už dobre známa. K sympóziu v Ostrave sa vraciam najmä preto, že v rámci svojej 

prednášky som informoval prítomných už aj o ďalších piatich významných sloven-

ských heraldických prácach – o Fojtíkovej knižke venovanej mestským a obecným 

pečatiam Trenčianskej župy, o štúdii Chalupeckého o pečatiach spišských miest 

a obcí, o Kufčákovej štúdii o liptovských mestských a obecných pečatiach, o Klapito-

vej štúdii venovanej pečatiam miest a obcí žilinského okresu a o Šimončičovej práci 

o pečatiach všetkých lokalít trnavského okresu. Azda najväčším prekvapením pre 

českých heraldikov a genealógov bolo moje v tomto čase ešte teplé vydanie 1. zväz-

ku Rodových erbov na Slovensku, spolu s informáciou o úprave písania priezvisk 

historických rodov.

Z otvorenia jubilejnej konferencie SGHS – sprava prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., čestný 
predseda, prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice, 
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., predseda SGHS (riaditeľ Slovenského národného archívu), Milan 
Šišmiš, tajomník SGHS, a doc. PhDr. Attila Pandula, CSc., generálny tajomník Maďarskej 
genealogickej a heraldickej spoločnosti. Foto: Jaroslav Vokoun.
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O tri roky neskôr (v roku 1983) sa konalo II. Setkání genealogů a heraldiků 

v Ostrave. Na tomto sympóziu sme zo Slovenska aktívne vystupovali už dvaja – 

s Romanom Zelenayom, ktorý tu mal dokonca dve prednášky. Prvou boli Problémy 

genealogického skúmania, druhou Slovenské zemianske rody z Trenčianskej stolice. 

Moje vystúpenie som nazval Súčasné smery výskumu genealógie a rodovej heraldiky. 

Dovoľte mi prosím, aby som dnes pretlmočil záver mojej prednášky, ktorý je podľa 

mojej mienky v plnom rozsahu platný ešte aj dnes. Záverom som totiž podčiarkol 

zámer môjho snaženia v oblasti genealogického bádania a rodovej heraldiky. Uvie-

dol som, že „rozmach genealogického bádania na Slovensku je veľmi zodpovedný 

počin. Treba úzkostlivo dbať o to, aby do dôsledkov plnilo to poslanie, ktoré mu pri-

slúcha. Máme veľkú možnosť prehĺbiť poznatky z našej národnej minulosti v takom 

svetle, aké neposkytuje žiadna iná disciplína. Dbajme, aby naše práce boli prísne 

vedecké, čtivé, aby v plnom rozsahu brali ohľad na potreby našej spoločnosti, aby 

z výsledkov genealogického bádania mohli čerpať odborníci všetkých historických 

disciplín i ďalších vedných odborov. Genealógia má totiž tú veľkú prednosť, že svojimi 

informáciami prináša poznatky zo všetkých oblastí ľudskej aktivity. Táto veľká devíza 

našej disciplíny by mala byť všeobecne známa a prijatá. Realizácia tejto objektívne 

platnej pravdy je iba v našich rukách“.

•

V 80-tych rokoch sme hovorili už o renesancii heraldickej tvorby na Slovensku 

a boli sme svedkami aj nebývalého záujmu o genealógiu. V plnom prúde bola prí-

prava Slovenského biografického slovníka, ktorého prvý zväzok vyšiel v roku 1986. 

Je to v mnohom ohľade aj genealogická práca, navyše výsostne moderná. Zahŕňa 

všetky vrstvy obyvateľstva, kde je prvoradým kritériom zaradenia osobnosti do 

diela výsledok jeho aktivity a nie pôvod. 

Programovo a už aj vlastnou tvorbou sme boli v roku 1983 pripravení organizo-

vať heraldickú a genealogickú činnosť širšie, nie iba kabinetne v rámci vedeckých 

ústavov. Skúsenosti z prezentácie vlastných prác publiku v Ostrave sme chceli 

realizovať aj na Slovensku. Už v roku 1985 sme podali návrh na ustanovenie Heral-

dicko-genealogickej sekcie Slovenskej historickej spoločnosti. Nebola to iba naša 

iniciatíva. Prišiel nám podnet aj zo zahraničia. Genealogicko-heraldické spoloč-

nosti v cudzine mali veľký záujem nadviazať s nami kontakty. Podmienkou nášho 

členstva v medzinárodných organizáciách bola však existencia jednej celoštátnej 

či celonárodnej záujmovej spoločnosti. Preto sme sa o vznik sekcie uchádzali 

v celoštátnej Slovenskej historickej spoločnosti. (Poznamenávam, že v tom čase 

ani v Čechách nemali celoštátnu heraldicko-genealogickú organizáciu.) Slovenská 

historická spoločnosť nebola proti, ale vlastné založenie sekcie už nepodporila. 

Spomínaný biografický slovník vydávala Matica slovenská. Na jej pôde sa o ge-

nealogickom výskume veľa hovorilo. Pri jej miestnom odbore v Martine v októbri 

1990 vznikol prvý genealogicko-heraldický klub a po ňom vo viacerých mestách 

Slovenska vznikli ďalšie kluby. Keď sme v roku 1985 neuspeli v Slovenskej historic-
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kej spoločnosti, obrátili sme sa na Maticu slovenskú, kde sme boli s naším záme-

rom podstatne úspešnejší. Naša Genealogicko-heraldická spoločnosť bola založená 

26. októbra 1991 a už v tom istom roku vyšlo aj prvé číslo Hlasu – časopisu našej 

spoločnosti. Vznik časopisu má totiž pôvod na pôde spomínaného genealogicko-

-heraldického klubu miestnej organizácie Matice slovenskej – na metodickom Ma-

tičnom stretnutí genealógov a heraldikov v Martine vo februári 1991. Nehovorím to 

po prvýkrát a je potrebné to príležitostne opakovať aj v budúcnosti, že tento náš 

časopis, ktorý od roku 1991 vychádza bez prerušenia, je tým najvýznamnejším po-

činom našej spoločnosti. Je doslova organizátorom našej činnosti, je vzdelávateľom 

v dvoch pomocnovedných disciplínach celej členskej základne, motivuje každého 

člena k aktívnej bádateľskej činnosti v genealógii a heraldike a v neposlednom rade 

je kronikou našej spoločnosti. To sú také významné stránky pôsobnosti na členskú 

základňu, ktorá sa slovami aj ťažko vyjadruje. V tejto súvislosti nemôžem nezdô-

razniť, že bude užitočné, ak naďalej zotrváme pri dodnes používanej pôvodnej po-

dobe časopisu i jeho formáte s dvadsaťročným titulným listom. Meňme, presnejšie 

poviem zveľaďujme a skvalitňujme iba jeho obsah. Ak dnes oceňujeme, že vyše sto 

rokov vychádzajú najvýznamnejšie historické časopisy maďarské, rakúske, nemec-

Z produkcie SGHS. Foto: Slavomír Vokoun
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ké, a ďalšie krajiny si túto zásadu udržali, nebuďme iní, malí, nevážiaci si tradíciu, 

ktorá je dobovo podmienená a o niečom stálom svedčí. Ako prv, tak aj teraz apelu-

jem na všetkých prítomných, aby nenechali zaniknúť Hlas, pretože by to znamenalo 

následný zánik činnosti celej spoločnosti. 

Od samého vzniku spoločnosti sme boli všetci jej členovia svedkami nebývalého 

a zanieteného rozvoja genealogického a heraldického bádania. Už v roku 1995 sa na 

pôde spoločnosti uskutočnil prvý ročník Súťaže o najlepšiu genealogickú prácu. Táto 

súťaž sa obnovuje každé tri roky a niet ročníka, v ktorom by sa neobjavili desiatky 

súťažných prác našich členov. Šampiónom je pán docent Šípka, ktorý každý raz 

súťaží aj s niekoľkými genealogickými prácami, ktorých aktéri sú predkovia obyva-

teľov Liptovskej Osady. Bol isto nielen pre mňa veľmi významný poznatok, že vďaka 

jeho prácam majú obyvatelia Osady pocit jednej rodiny, ktorá sa vzájomne dôverne 

pozná, vzájomne spolunažíva a intenzívne spolupracuje. Čo je ešte dôležitejšie, pán 

docent má v obci už aj pokračovateľov.

Ak ste pozorne sledovali jednotlivé príspevky v našom časopise, stretli ste sa 

v ňom aj s poznámkami našich kolegov zo zahraničia. V nich ste si mohli všimnúť, 

že boli prekvapení bezhraničnou vzájomnou spoluprácou všetkých členov našej 

spoločnosti. Otvorene priznávali, že na začiatku – v rokoch ostravských setkání – 

profesionálnych odborníkov práca v krúžkoch nezaujímala. Dnes môžeme s nadše-

ním konštatovať, že rozdiel medzi odborníkom a milovníkom genealógie a heraldiky 

sa stále viac a viac stráca. To je najväčší prínos našej súťaže. Keď si predstavíte, že 

sme začínali niekoľkostránkovými elaborámi, že predmetom súťaže bývali aj správy 

o stretnutí príslušného rodu a dnes sú predmetom posudzovania tlačou či elektro-

nicky vydané publikácie, ktoré dokonca prevažujú nad rukopisnými elaborátmi, to 

je taký pokrok, o ktorom sme ešte nedávno ani nesnívali.

Do našich aktivít nemôžem nezahrnúť aspoň krátku poznámku o pravidelných 

tematických sympóziách z našich dvoch disciplín, ktorých témy vyšli ako samostat-

né zborníky. Sem treba zaradiť aj publikácie, ktoré majú charakter príručky či učeb-

nice a rôzne publikácie, ktoré vznikli na objednávku spoločnosti alebo boli pripra-

vené pre spoločnosť na uverejnenie. Nepreberné množstvo tém je rozpracovaných.

Boli aj nevydarené podujatia, presnejšie nedotiahnuté. O tých sa ale v otvára-

com prejave nesluší hovoriť. Čakajú nás teraz dva základné referáty, ktoré sa budú 

špeciálne venovať rozpracovaniu heraldiky a genealógie na Slovensku ako celku, 

vrátane načrtnutia perspektív, ako ich autori prednášok sami vidia. A v rámci náš-

ho dnešného stretnutia bude priestor aj na vaše poznatky, skúsenosti a želania. Vy 

máte nielen právo, ale aj povinnosť vyjadriť svoje poznatky, pocity a návrhy k našej 

činnosti.

Sám na záver chcem vám všetkým – starším i novším členom – poďakovať za 

priazeň, ktorú ste našej spoločnosti prejavovali, i za váš reálny podiel na našej 

úspešnej dvadsaťročnej ceste. Naďalej sa spoločne snažme, aby sa naša činnosť 

rozvíjala prinajmenej takým tempom a v takej vzostupnej kvalite, akú sa nám po-
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darilo preukazovať doteraz. Nebuďme iba otrokmi faktov. Pri svojej práci, pri štúdiu 

tej literatúry, ktorá vás oslovila a považujete ju za podnetnú, nesústreďte sa iba 

na konkrétnu udalosť, ktorá vás zaujala a považujete ju pre seba za užitočnú. Sle-

dujte súčasne aj metódu autora, ako k svojmu zovšeobecnenému poznatku dospel. 

Osvojte si jeho metódu a ďalej ju rozvíjajte. Zaľudňujte naše dejiny. To je najzák-

ladnejšia požiadavka našej historiografie na poslanie genealogického bádania. Som 

presvedčený, že keď budeme najbližšie hodnotiť našu činnosť, ale najmä výsledky 

nášho úsilia, budeme hovoriť o ďalšom našom veľkom progrese. V tomto smere vám 

prajem najviac úspechov. Vaša aktívna účasť na tomto trende vás bude určite nie-

len tešiť, ale aj motivovať k novým a novým genealogickým i heraldickým prácam. 

Každá jedna z nich nech slúži k dosiahnutiu nových úspechov v našom smerovaní.

Z príhovoru prof. Jozefa Nováka, čestného predsedu spoločnosti

HERALDIKA NA SLOVENSKU – VÝZVY A PERSPEKTíVA

Heraldika patrí medzi klasické pomocno-vedné disciplíny s dlhou, niekoľko 

storočí kultivovanou tradíciou. Na Slovensku bola, okrem komunálnej heraldiky, až 

do roku 1989 z pohľadu socialistickej vedy len „trpenou popoluškou“ živoriacou na 

okraji záujmu. K jej intenzívnemu kultivovaniu u nás významne prispel vznik Slo-

venskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v roku 1991. Spoločnosť stála pri vzni-

ku viacerých dôležitých slovenských heraldických projektov a vedeckých konferen-

cií. Osobitne je potrebné spomenúť pozornosť venovanú erbovým listinám, sumár 

cirkevnej heraldickej tvorby Zdenka Alexyho či pokus Ladislava Vrtela o kodifikáciu 

slovenskej heraldickej terminológie. Veľmi významným počinom SGHS posledného 

obdobia je prebiehajúci súpis slovacikálnych erbových listín a jeho spracovávanie 

do knižnej formy, ktorému obrovskú hodnotu pridáva aktívne vyhľadávanie erbo-

vých listín v súkromných rukách.

Posledné obdobie prinieslo v oblasti heraldiky viaceré nové výzvy. Otvorenosť, 

nové výsledky výskumov a interdisciplinárna spolupráca napríklad významne obo-

hatili vnímanie domácej heraldiky v súhrne všetkých jej prejavov ako univerzálneho 

kultúrneho fenoménu spojeného od stredoveku so životom elít, ktorý zasiahol Uhor-

sko hlbšie, ako sa doposiaľ zdalo. Umenovedné bádanie si čoraz intenzívnejšie vší-

ma jednotlivé zachované armálne listiny či pečatidlá ako autonómne výtvarné diela 

(dobre datované) s výstavným potenciálom, hľadá konkrétnych tvorcov miniatúr, 

dielenské okruhy, zamýšľa sa nad ich grafickými predlohami či vzťahmi miniatúr 

s knižnou maľbou. Rovnako postúpilo aj bádanie v oblasti diplomatickej analýzy 

erbových listín. Názor, že ide o vysoko formálny, pevne štruktúrovaný slávnostný 

dokument, ktorý z tejto stránky nemá príliš veľký význam skúmať, ustupuje a spra-

cúvaním materiálu zisťujeme rôzne odchýlky a zvláštnosti praxe. Osobitnú pozor-

nosť bude ešte potrebné venovať nobilitačnému procesu v uhorskom prostredí. 

Aktuálne výsledky výskumov poukazujú aj na prekvapujúcu vyspelosť uhorskej 

heraldickej tradície, ktorá sa vyvinula už v období stredoveku, s jej autonómnymi 
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prejavmi, ktoré jej dávajú osobitý ráz (tzv. naturalizmus) a príťažlivosť. Podarilo sa 

napríklad preukázať aktívny podiel viacerých šľachtických stolíc a miest pri vzniku 

ich erbových listín v období renesancie. 

Aj týchto niekoľko načrtnutých zmien napovedá, že heraldika rozhodne nie je 

obsahovo vyčerpaná disciplína a jej rozvíjanie s dôrazom na vyššie načrtnutú in-

terdisciplinaritu môže priniesť prekvapujúce výsledky.

Z príhovoru PhDr. Radoslava Ragača, PhD., predsedu spoločnosti

EUROPEANA GENEALOGICA

Rozmýšľal som, aká je naša perspektíva (ako spoločnosti, bádateľskej obce…), 

koľko rodov nám ešte treba zmapovať, koľko genealógií spracovať, aby sme naplnili 

cestu tejto disciplíny. V internetovej databáze priezvisk, podľa informácie jej tvor-

cov (doc. Petra Ďurču) je asi 220 000 údajov (mužských aj ženských priezvisk). Pri 

hrubom odhade zastupujú asi 100 000 línií. Asi toľko nám ich teda treba preskúmať. 

Nemáme spočítané, koľko genealógií už máme spracovaných. Myslím však, že na-

priek tej ceste, ktorú už máme za sebou (aj vďaka mnohým predchodcom) v pomere 

k celkovému množstvu to bude ešte stále len malá čiastka. Cesta pred nami je teda 

ešte dlhá a môžeme sa na ňu tešiť.

Rozmýšľal som tiež nad tým, ako veľa genealógií už bolo spracovaných, no pri-

tom zostali, zostávajú roztratené – či už v archívoch, archívnych registratúrach, 

v rodinách, v databázach. Niektoré sa časom budú dať použiť, iné sa stratia, bude 

ich treba robiť nanovo. Veľkú podporu v tomto smere predstavuje súčasný trend 

digitalizácie a sprístupňovania matrík na internete. Tento proces uľahčí, možno aj 

urýchli ďalšie výskumy. Chýba nám však jeden centrálny, dôveryhodný repozitár, 

do ktorého by sme „nosili“ a ukladali výsledky všetkých týchto výskumov (podobne 

ako napr. na Islande, kde – ak je to pravda – už majú zmapované a „uložené“ línie 

prakticky celej populácie; o podobných projektoch z iných krajín nemám správy). 

Buduje sa Europeana, európska digitálna knižnica. Možno to je pre nás cesta a vízia 

aj pre ostatnú Európu: Europeana Genealogica. Mohli by sme vyjsť z iniciatívou.

Z príhovoru Milana Šišmiša, tajomníka spoločnosti
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Š T Ú D I E  –  Č L Á N K Y 

GENEALOGIE PODLE VÉD A PURÁN – GENEALOGIE STARÉ INDIE

Jindra Dohnalová (sádhví Párvatí)1

Historicky nejstarší zmínky o genealogii nacházíme v dávných indických sloves-

ných památkách – ve védách, puránách a sútrách. První z nich patří vůbec k nejstar-

ším slovesným památkám lidstva. 

Slovo véda znamená vědění, věda. Védy jsou sbírky dávné moudrosti. Předpo-

kládá se, že vznikaly na březích řeky Sarasvatí, která začala vysychat přibližně ve 

třetím tisíciletí před naším letopočtem. Védy tedy musí být starší, než je toto datum. 

Slovo purána znamená starý, starodávný. 

Purány obsahují dávné příběhy, různé návody a doporučení. Mají základ ve 

védské literatuře, ale objevují se později, až ke konci védského období. Osmnáct 

hlavních purán označujeme jako mahápurány (velké purány). Aby byla purána ma-

hápuránou, musí mít pět základních znaků. Jedním z nich je, že musí obsahovat 

genealogii králů. 

Sútry jsou krátké poučky, aforismy duchovního nebo světského rázu.

Genealogie byla ve staré Indii velmi rozvinutá a dodržuje se dodnes. Společ-

nost se dělila na varny (stavy), z nichž vznikly pozdější kasty. Varny byly čtyři: 1. 

bráhmani – inteligence společnosti, učitelé, kněží, atd.; 2. kšatrijové – bojovníci, 

ochránci, králové; 3. vaišjové – zemědělci, obchodníci, úředníci; 4. šúdrové – zajiš-

ťovatelé služeb. 

Gótry a gany
V Indii je velmi stará tradice góter. Gótra znamená rodovou linii, která má spo-

lečného předka – ršiho (zřec, mudrc) a přenáší se na potomky. Gótra se týká přede-

vším třech nejvyšších kast – bráhmanů, kšatrijů a vaišjů. 

Gótry začaly od osmi původních ršiů, kteří se jmenují: Višvámitra, Džamadagni, 

Bharadvádža, Gautama, Atri, Vašištha, Kašjapa a Agastja. Nazývají se gótrakárin, tj. 

tvůrci gótry. Když někdo zmíní svou gótru, např. řekne „patřím ke gótře Vašišthy“, 

znamená to, že jeho dávným předkem byl s vysokou pravděpodobností rši Vašištha 

a jeho rodová linie nepřerušeně přecházela po mužských potomcích. Jejich rod se 

nazývá Vašišthové.

Počet góter postupně rostl, potomci původních ršiů založili nové gótry. Hlavní 

gótry se rozdělily na gany (sekce) a každá gana se později rozdělila do skupin – na 

jednotlivé rodiny. Gótry dnes tedy představují soubory gan – skupin a rodin potom-

ků dávných předků. 

1 Příspěvek posoudili PhDr. Anna Rácová, CSc. (Ústav orientalistiky SAV, Bratislava) a PhDr. 
Jaroslav Strnad, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, Praha).
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O gótře se lidé zmiňují, když se navzájem představují a když se dojednává sňa-

tek. Příslušníci stejné gótry nemohou mezi sebou uzavírat sňatek, jsou považováni 

za sourozence. Příslušnost ke gótře je dědičná po otci, manželka přijímá gótru 

manžela. Lidé, kteří patří ke stejné gótře, také většinou patří do stejné kasty. Pokud 

uvažujeme o gótrách z hlediska genetiky, chápeme význam synů, kteří předávají 

chromozóm Y daného předka – ršiho. Žen se z genetického pohledu gótra netýká, ty 

chromozóm Y od otce nedostávají a tak přejímají gótru manžela. Zákaz manželství 

v rámci stejné gótry zamezoval genetickým nemocem, které pramení z příbuzen-

ských svazků, sledoval ochranu mužských linií (které přenášejí chromozóm Y), za-

bezpečení zdraví a tedy rozvoje rodu.2

V Indii dále existuje pojem kul (také překládaný jako rodina, rod), který znamená 

skupinu lidí s podobnými kulturními zvyky, kteří uctívají stejné rodinné božství. 

Při uzavírání manželství se doporučuje stejný kul, ale rozdílnost není na překážku. 

Kul je možné během života změnit.

O rodech bráhmanů – knězů a vzdělanců
Bráhmani (příslušníci nejvyšší kasty) odvozují svůj původ od sedmi ršiů (zřeců, 

mudrců), kteří se jmenují: Bhrgu, Angiras, Višvámitra, Vašištha, Kášjapa, Atri 

a Agastja. Všechny bráhmanské rodiny, které vykonávají zápalné obřady – jagji, 

jsou jejich potomci. Účelem jagji bylo získat přízeň bohů, kteří zastupují přírodní 

jevy a elementy, a tím udržovat sebe sama, společnost i svět v harmonii a rovno-

váze. Jagji se také vykonávaly za předky. Každý bráhman musí znát svou gótru, 

své předky. Když posvěcuje svůj oheň, vzývá významné světce, kteří k jeho gótře 

patří. To se nazývá pravara (vzývaní významných předků). Góter je čtyřicet devět 

a každá z nich má určitý počet předků, vynikajících světců, kteří vykonávali védské 

rituály a které je třeba vzývat. K dané gótře může patřit jeden až pět světců. To také 

odlišuje gótry od sebe. 

2 Ke gótram (jako exogamním skupinám) a pravidlům uzavírání sňatků mezi nimi též 
HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Jste z rodu antilop, pane Mirgo. In Nový Orient, (Praha) 1978, 
roč. 33, č. 9, s. 277.

Ukážka z Rgvédy, 
jednej z véd 
– najstarších 
písomných 
pamiatok ľudstva
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Když chlapci začínají studium, účastní se obřadu, při kterém se jim zavěšuje 

posvátná šňůra. Na této šňůře se dělají uzlíky a při jejich vázání děti skládají slib ve 

jménu daného významného světce-předka. Šňůra má tedy jeden až pět uzlíků, podle 

pravary dotyčného dítěte. Lidé, kteří mají stejnou pravaru, jsou také pokládáni za 

sourozence jako u gótry a nemohou uzavřít sňatek. To, že mají stejnou pravaru 

napovídá, že mají i stejného předka – jednoho z původně sedmi ršiů a jejich gótra 

vznikla později z některé původní gótry.

Každá bráhmanská rodina dále traduje určitou sútru, to znamená védu či její 

část, kterou se její členové učí po generace zpaměti. Sútra je duchovní dědictví dané 

rodiny. Bráhmanské rodiny se specializovaly na různé části véd, které předávaly 

Legendárny praotec ľudstva Manu a sedem rišiov (na miniatúre z roku 1890)
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svým potomkům. Rodiny, které danou část véd předávaly, jsou potomky ršiho, který 

tuto část véd zjevil, předal lidem. Například Rgvéda, nejstarší z véd, obsahuje deset 

knih. Třetí knihu zjevili ršiové Višvámitra a Džamadagní. Bráhmanským rodem, 

který tuto knihu předává, jsou Višvámitrové. Podobně mantry v sedmé knize zjevil 

rši Vašištha a členové rodu, kteří si tyto mantry předávají, se jmenují Vašišthové. 

Takto byly védy uchovávány a předávány z otce na syna. 

Členové různých góter mohou mít stejnou sútru.

Dále má každá bráhmanská rodina svou šákhu. Šákhá znamená školu véd, která 

se také dědí po předcích. Je to způsob recitace a výkladu dané védy. Dříve bylo přes 

tisíc různých škol véd.

A tak má každá bráhmanská rodina kromě své gótry, také svou pravaru, sútru 

a šákhu a předává je z otce na syna. Příslušníci stejné gótry mají po svých předcích 

také podobné charakteristické rysy, například profesi, příjmení, dříve i účes, apod. 

Když člověk nezná svou gótru, může přijmout gótru svého duchovního učitele 

nebo svého kněze. Pokud ani to není přesně známo, může přijmout gótru ršiho Kaš-

japy. Rši Kašjapa patří podle purán mezi původní legendární stvořitele, kteří začali 

s tvorbou na Zemi. Pokud rodiče adoptují chlapce, dostává chlapec gótru svého 

fyzického otce a přidává si gótru adoptivního otce.

Bharadvádžové – potomci ršiho Bharadvádži 
Jako příklad původně bráhmanské gótry uvádím gótru ršiho Bharadvádži. Rši 

Bharadvádža byl potomkem v linii ršiho Angirase, jednoho z legendárních ršiů. Jeho 

potomci patří do gótry Bharadvádži. 

Do gótry každého světce dnes v důsledku dlouhodobého vývoje patří více skupin 

lidí. Jedna ze skupin, které patří k této gótře, je skupina Bharadvádža Šelly, která 

vznikla ze sarasvatských bráhmanů. Tito bráhmani kdysi žili na břehu řeky Sara-

svatí. Později, když řeka vyschla, což bylo okolo druhého tisíciletí před naším leto-

počtem, vydali se hledat nový domov. Většinou se usadili v severní Indii. Okolo roku 

700 našeho letopočtu, v době invaze muslimů, bylo mnoho lidí v oblasti Kašmíru, 

Pandžábu a Sindhu donuceno přejít na islám. Někteří si však zachovali hindská příj-

mení. Například komunita Ámil Sindhí má zachovalá příjmení rodů sarasvatských 

bráhmanů – např. Ádvaní, Madhvaní, Čandraní. Potomci sarasvatských bráhmanů 

byli většinou vlastníci půdy, vysocí úředníci, králové a válečníci. 

Původně byli Bharadvádžové pouze bráhmani, ale později se stali i kšatriji (bo-

jovníci, králové) a vaišji (zemědělci, obchodníci). Příslušníky této gótry, potomky 

ršiho Bharadvádži, dnes najdeme ve všech zmíněných společenských vrstvách 

a v mnohých oblastech Indie.

Genealogie kšatrijů – panovníků a bojovníků (šlechticů)
Purány obsahují genealogii králů, která začíná legendárním prvním člověkem 

Manuem, zakladatelem lidského rodu (obecně se člověk řekne „manušja“, což je od-
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vozené od jména – slova Manu). O řadě těchto králů se můžeme dočíst i ve védách, 

ale informace obou zdrojů se trochu liší. Někteří vědci se snažili vytvořit chrono-

logický seznam králů podle purán. Podle jednoho z těchto seznamů jich panovalo 

v Indii do 4. století před naším letopočtem až 135.

Purány hovoří o dvou hlavních královských dynastiích, které se týkají kšatrijů 

(králů, bojovníků, šlechty). Obě dynastie vládly současně a obě odvozují svůj původ 

od společného předka – Manua.

Nejstarší a největší rod kšatrijů (bojovníků) v Indii představuje Sluneční dy-

nastie.3 Zakladatel Sluneční dynastie – Ikšváku, syn Manua, je zmiňován již v Rgvé-

dě, nejstarší knize na světě, a tato dynastie se také nazývá dynastií Ikšvákuovců. 

Sluneční se jmenuje proto, že za otce Manua je považován védský bůh vycházejícího 

3 Súrjavanša (Súrja – Slunce, vanša – rodina, rod), tj. Sluneční rodina.

Zastoupení potomků (gótry) ršiho Bharadvádži mezi brahmány v Indii

V severní Indii

Nepál K této gótře mohou patřit bráhmani s jménem, 

ve kterém je slabika džha.

Džammú a Kašmír Patří sem lidé, kteří mají příjmení Baru.

Himáčalpradéš K této gótře patří asi 60% zdejších bráhmanů.

Uttarákhand K této gótře patří bráhmani s příjmením Hatvál. 

Většinou sloužili jako kněží v chrámech v Himalájích.

Paňdžáb K této gótře patří asi 45% bráhmanů.

Harijána K této gótře patří asi 40 – 45% bráhmanů.

Rádžasthán K této gótře patří asi 35% bráhmanů.

Uttarpradéš K této gótře patří bráhmani s příjmením Úpádhjáj.

Západní 

Bengálsko

Tuto gótru mají lidé s příjmením Mukherdží (Mukhati, 

Mukhuti), přišli ze severní Indie z oblasti Kanaudž a usadili 

se u řeky Gangy. Tato oblast se jmenuje Radh a tito bráhmani 

se také nazývají radští brahmáni. V rámci kasty bráhmanů 

patří mezi nejvyšší.

Urísa a Ásám Zde také žijí bráhmani s touto gótrou.

V jižní Indii (jména vyznačují příslušnost k určité tradici)

Ándhrapradéš bráhmani Vaidiki a Vélandi

Karnataka bráhmani Smartha a Mádhava

Tamil Nádu bráhmani Ijers a Ijengarové

Kérala bráhmani Nambúdiri
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Slunce Vivasvat (zářící).4 Vivasvat byl synem ršiho Kašjapy, vnukem ršiho Maríčího 

a pravnukem stvořitele Brahmy. Příslušníci Sluneční dynastie uctívali Slunce jako 

rodinné božství. 

Podle zákonů Manua se následovníkem stává nejstarší syn krále, pokud netrpí 

nějakým postižením nebo nemocí. Stejná tradice byla i v Evropě. Ikšváku měl de-

vět synů a dceru. Nejstarší syn Kákustha se stal králem (hlavním následovníkem) 

Sluneční dynastie a ostatní synové založili vlastní dynastie, které ale zůstaly její 

součástí. Hlavním městem této dynastie byla Ajódhjá (dnes v Uttarpradéši) a nejzná-

mějším králem šrí Ráma, o kterém hovoří slavný epos Rámájana.5

Podle tradice purán v 93. generaci od Ikšvákua a v 30. generaci od šrí Rámy byl 

posledním slavným králem Sluneční dynastie Brhabdala, který byl zabit v bitvě na 

Kurukšétře, popisované v Mahábháratě.6 Poslední král Sluneční dynastie byl Sumitrá 

ve 4. století př. n. l.

Ke Sluneční dynastii patřil také Buddha, zakladatel buddhismu. Buddha se 

jmenoval Siddhartha Gautama Šákja. Znamená to, že jeho gótra byla gótra ršiho 

Gautamy, syna ršiho Angirase. Šákja je jméno královského rodu a území, kterému 

tento královský rod vládl. 

Další, Měsíční dynastie,7 podle purán, vznikla později. Jejím hlavním městem 

byl Prajág, nyní Iláhábád v Uttarpradéši. Za zakladatele Měsíční dynastie je po-

4 Bůh Slunce představuje vědomí a život, které spolu se slunečním světlem vstoupily na 
zem. MAHÉŠVARÁNANDA, paramhansa svámí. Skryté síly v člověku. Čakry a kundaliní. 
Praha : Mladá fronta, 2004, s. 11.
5 Z českých vydání např. Rámájana. Podle Válmíkiho sanskrtského textu převyprávěl Dušan 
Zbavitel. Praha : Argo, 2000, 216 s. ISBN 80–7203–264–X.
6 Viz např. Mahábhárata aneb Velký boj. Praha : Argo, 2011, 323 s. ISBN 9788025703649. 
7 Čandravanša (Čandra – Měsíc, vanša – rodina, rod), tj. Měsíční rodina.

Ráma, hrdina eposu Rámájana 
(na miniatúre s manželkou Sítou a bratom 
Lakšmanom), bol najznámejším kráľom 
Slnečnej dynastie. 
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važován Pururavas, syn Budhy a Ily. Ilá byla dcerou Manua a Budha synem boha 

Měsíce, proto Měsíční dynastie. Některá ze jmen prvních potomků Manua v linii Ily 

v Měsíční dynastii se – podobně jako označení odvozené od Manua – obecně použí-

vají pro označení člověka, lidských bytostí. Například vnuk Manua Ajus v překladu 

znamená žijící bytost a toto slovo se dnes používá pro označení lidí, stejně jako 

„nahuša“ podle Nahuši, Manuova prapravnuka, nebo „puru“ podle krále Purua, který 

byl vnukem Nahuši.

V Měsíční dynastii se také narodilo mnoho slavných králů. Například Bhárata, 

po kterém je Indie pojmenována jako Bhárat (slovo Indie vzniklo daleko později).

Později vznikla i Ohnivá dynastie.8 Podle legendy světec Vašištha vykonal oběť 

(jagju) za ochranu lidských a duchovních hodnot. Bylo to začátkem našeho letopoč-

tu, v době nájezdů. Z ohniště jagji se zrodili čtyři kšatrijové, kteří založili ohňovou 

dynastii. Od nich odvozují svůj původ Rádžpútové, kteří patří k jedné z hlavních 

skupin kasty kšatrijů. Dodnes jsou považováni za skvělé bojovníky a velká část 

z nich slouží v indické armádě. Většina Rádžpútů žije ve státě Rádžasthán.9

Sluneční dynastie byla aktivní více na severu a také na území Rádžasthánu, 

Měsíční dynastie více na západě, například na území Gudžarátu. Ohnivá dynastie 

vládla například v oblasti dnešního Dillí.

8 Agnivanša (Agni – oheň, vanša – rodina, rod), tj. Agniho rodina.
9 M. Hübschmannová, přední československá romistka, vyslovila hypotézu, týkající se 
původu slovenských Romů: „Některá z těchto (na Slovensku se vyskytujících) prastarých 
romských příjmení naznačují, že mezi Romy, kteří pravděpodobně patřili většinou 
k dómským džátí (nižším kastám) se přidávaly i skupiny (rody?) z vyšších stavů, z varny 
vaišjů a dokonce snad i z rádžputských kšatrijů. To vše je jen první hypotéza. Teprve další 
bádání v této oblasti může posunout naše poznání o historii a společenském původu Romů 
v Indii.“ HÜBSCHMANNOVÁ, ref. 2, s. 278.

Budha, zakladateľ budhizmu, 
bol tiež potomkom Slnečnej 

dynastie. Žil v 6. alebo 
5. storočí pred n. l.
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Úcta k předkům
Ve staré Indii měli lidé velkou úctu ke svým předkům. Pravidelně za ně vyko-

návali obřady, jejich jménem dávali dary. Cítili vůči nim zodpovědnost a snažili se 

chovat tak, aby se předkové za ně nemuseli stydět. Byli jim vděčni za to, že díky 

nim mohou žít, a za vše, co pro ně udělali. Pokud měli potíže, obraceli se k nim 

o radu a požehnání. 

Svatá písma prohlašují, že člověk má dluh ke svým předkům a je třeba jej splatit. 

Například hovoří o dluhu k ršiům, dávným mudrcům, který je třeba splatit studiem 

moudrosti, kterou nám zanechali. Stejně tak lidé cítili zodpovědnost k budoucím 

generacím, snažili se být pro ně dobrým příkladem. Žili tak, aby dědictví, které 

od svých předků obdrželi, předali dalším generacím alespoň v tak dobrém stavu, 

v jakém je sami dostali.
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ROD MAJSTRA KCHUNG FU C’A (KONFUCIA) 
RUKOLAPNE ZDOKUMENTOVANÝ UNIKÁTNYM, TAKMER 
DVETISíCPÄŤSTOROČNÝM CINTORíNOM V ČCHÜFU (QUFU)

Marina Čarnogurská1

V našich končinách nie je reálne možné doložiť dejiny nejakého rodu vyše dve-

tisíc rokov dozadu – ani pomocou archívnych záznamov, nieto ešte pomocou kon-

krétnych hrobov. Takýto unikátny prípad jestvuje na svete pravdepodobne len jeden 

a to v Číne, v Konfuciovom rodisku v provincii Šantung, v Čchüfu. Tu, na jedinom, 

takmer dvetisícpäťstoročnom rodovom cintoríne, sú pochovaní hlavní mužskí pred-

stavitelia všetkých jeho, dnes už sedemdesiatich siedmich generácií.

 

Vzor pre potomkov
Majster Kchung Fu c’ (Konfucius) (551 – 479 pred n. l.),2 zakladateľ jedného z naj-

tradičnejších čínskych vierovyznaní, konfucianizmu, upínajúceho sa predovšetkým 

na posvätnú úctu k rodine a predkom, sa stal nielen pre vlastných potomkov, ale 

aj pre ostatných Číňanov vzorom v príkladnej, pôvodne z etických dôvodov ním 

zdôrazňovanej vzájomnej spätosti všetkých príslušníkov rodu a vo vytváraní v nich 

hlboko zakorenenej úcty a záväznej mravnej zodpovednosti voči tradícii predkov. 

S prejavmi úcty voči predkom sa v konkrétnych podobách – nielen v Konfuciovej ro-

dine v Čchüfu, ale aj v mnohých ostatných domácnostiach po celej Číne – stretávame 

dodnes. Prejavujú sa napr. v podobe udržiavania rodinných oltárikov s genealogic-

kými tabuľkami predkov a v pravidelnom prinášaní pokrmových i zápalných obiet 

na ne žijúcimi príslušníkmi rodu. 

Legendárni prapredkovia rodu Kchung a Majstra Kchung Fu c’a
Najstarší hrob na cintoríne rodu Kchung v Čchüfu pochádza z roku 479 pred n. l. 

Uložené je v ňom Konfuciovo telo i telesné pozostatky jeho matky, prenesené sem 

z predchádzajúceho miesta jej odpočinku. O tom, z akých koreňov Konfucius po-

chádzal, sa dozvedáme z legiend, spájaných s pôvodom tohto veľkého učiteľa Číny. 

Koncom 3. tisícročia pred n. l. sa prvým historickým vládcom vtedy zjednote-

ných kmeňov v povodí Žltej rieky stal údajný syn tzv. Žltého cisára (Otca vlasti) 

Šao Chao (Shaohao), ktorý je zároveň považovaný za tvorcu najstaršej podoby 

čínskeho „zákonníka“. Jeho pyramídovitá hrobka existuje dodnes, nachádza sa asi 

1 Príspevok posúdili PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava) 
a Mgr. Henrieta Hatalová, PhD. (Ústav orientalistiky SAV, Bratislava). V rámci autorkinej 
praxe nepoužívať už vo vnútri čínskych mien a názvov spojovníky, sú transkripčné prepisy 
čínskych mien a názvov aj v tomto príspevku na jej žiadosť uvádzané bez spojovníkov. 
2 Latinizovanú podobu jeho mena (Konfucius) vytvorili až v 17. storočí n. l. prví európski 
misionári, keď o ňom v správach referovali svojim európskym cirkevným nadriadeným 
i rôznym európskym vzdelancom. Časom však spopulárnela natoľko, že dnes ho už nikde 
vo svete (s výnimkou Číny) nenazývajú inak. 
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4 km východne od Čchüfu. Šao Chaovi potomkovia 

založili neskôr, asi okolo roku 1600 pred n. l., his-

toricky prvú čínsku dynastiu Šang. Po jej zvrhnutí 

okolo roku 1100 pred n. l. polonomádskym kmeňom 

Čou, premožitelia ponechali jej (početným) potom-

kom pravdepodobne ich pôvodné rodové územie, ne-

skôr známe ako maličký staroveký štát Sung. Jeden 

z nich, istý Kchung Fuťia, sa tu stal ministrom ar-

mády. Správa o ňom je prvou zmienkou o existencii 

a pôsobení rodu Kchung v dejinách Číny a zároveň 

o jeho priamom príbuzenskom spojení s cisárskou 

dynastiou Šang. 

V počiatočnom období vlády dynastie Čou (pri-

bližne 1100 – 771 pred n. l.) žili teda všetci prísluš-

níci rodu len v ich spomínanom lénnom štáte Sung. 

Niekedy uprostred 7. storočia pred n. l. však jeden 

z nich musel so svojou rodinou odtiaľ utiecť, pre-

tože istý vysokopostavený čouský veľmož sa chcel 

zmocniť jeho manželky a zamýšľal ho dať zavraždiť. 

Rodina sa usadila v susednom štáte Lu, kde však už 

z titulu svojho pôvodu nemala nijaké privilégiá ani 

majetky. Jej členovia sa teda museli živiť tým, čo 

najlepšie vedeli, a to vojenskými službami. V polovi-

ci 6. storočia pred n. l. bol jedným z najznámejších 

veliteľov stráže v hlavnom meste štátu Lu strážmaj-

ster Kchung. Tento veľmi robustný muž dokázal vraj na vlastných pleciach udržať 

zatvárajúcu sa mestskú bránu, kým jeho priatelia stihli pred nebezpečenstvom 

vbehnúť dnu. Napriek sile a udatnosti, vďaka čomu ho rovesníci s uznaním nazývali 

Kchung Veľký, dlho nebol schopný splodiť zdravého syna (pokračovateľa v udržia-

vaní rodových hrobov a obiet duchom predkov). Keď ešte aj v pokročilom veku mal 

iba veľa dcér a jediného syna-mrzáka, rozhodol sa pre radikálnu nápravu: vypýtal si 

mladučkú dcéru svojho kamaráta a tá mu, ako jeho druhá manželka, konečne v roku 

551 pred n. l. porodila vytúženého zdravého syna Kchung Čungniho (Konfucia).

Keď však mal chlapček asi tri roky, jeho otec zomrel a prvá manželka (s jej údaj-

ne deviatimi dcérami) vyhnala mladučkú matku i s dieťaťom kamsi preč. Konfucius 

preto vyrastal v obrovskej chudobe, nemajúc tušenia ani kde leží otcov hrob. Bol 

však veľmi nadaný a pravdepodobne len vďaka vlastnému úsiliu (ako samouk) sa 

naučil čítať i písať. Aby zarobil na obživu pre seba i matku, už od pätnástich rokov 

pracoval v štáte Lu ako vyberač daní. Od detstva sa pritom rád hrával na organi-

Konfuciov portrét na stéle z obdobia dynastie Sung
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zátora obetných slávností, čomu sa čoskoro začal venovať aj profesionálne. Ich 

čoraz perfektnejším usporadúvaním upútal zanedlho pozornosť hlavného luského 

kniežaťa, ktorý ho najal ako učiteľa dvorných rituálov (pre svojich synov i ďalších 

mladých luských šľachticov), keďže tieto znalosti boli pre každého aristokrata tých 

čias veľmi dôležité. Ambiciózny a nadpriemerne nadaný Kchung však veľmi rýchlo 

zistil, že jeho žiaci potrebujú pre život omnoho viac, než len znalosť rituálov, a tak 

na luskom dvore založil riadnu školu, prvú v dejinách Číny. Čoskoro sa stal najpo-

pulárnejším čínskym učiteľom, široko-ďaleko známym pod menom Kchung Fu c’ 

(Majster Kchung Fu).

Ako čas ubiehal, stal sa tu i vplyvným etikom a politológom, no pre kritické pri-

pomienky voči spôsobu vlády vtedajšieho kniežacieho triumvirátu začal byť v štáte 

Lu nepohodlným. Keď v roku 505 pred n. l. prevzal moc v štáte rebel Jang Chuo, na 

naliehanie prijal kreslo ministra v jeho vláde. Tým si (po bezprostrednom páde Jang 

Chuovej moci) vyslúžil najprv, na niekoľko rokov, údel vyhnanca a potom luskými 

vládcami kvôli všeobecnej úcte skôr trpeného učiteľa, do ktorého súkromnej školy 

sa hrnuli čoraz väčšie zástupy žiakov zo všetkých strán. Z mnohých sa neskôr stali 

ministerskí predsedovia a iní vysokí štátni hodnostári nielen v Lu, ale aj v okolitých 

čouských štátoch. Ako – predsa len – významnému učiteľovi, mu pred jeho smrťou 

v roku 479 pred n. l., luský vládca venoval pohrebné miesto a to hneď za svojou 

vlastnou, kniežacou hrobkou. Ono miesto sa stalo základom dnes už niekoľkohek-

tárového cintorína rodu Kchung, Konfuciových potomkov, v meste Čchüfu.3 

3 Štát Lu i s jeho kniežacím rodom, tak ako celá dynastia Čou, bol totiž o vyše 
dvestopäťdesiat rokov zmietnutý čchinskou dobyvateľskou armádou a keď sa neskôr, po 
páde dynastie Čchin (206 pred n. l.) stala v Číne na vyše štyristo rokov vládnucou dynastia 
Chan, ktorá konfucianizmus povýšila na svoju štátnu ideológiu, Konfuciovi potomkovia 
dostali celé toto luské pohrebné územie v Čchüfu k dispozícii pre svoje vlastné rodové 
potreby a aj pôvodné luské kniežacie sídlo sa od tých čias stalo, zároveň po vybudovaní 
tam najväčšieho Konfuciovho chrámu, pamätným rodovým sídlom tohto Veľkého učiteľa 
a jeho rodu.

Na Konfuciov hrob dnes 
chodia davy ctiteľov
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Prvé generácie Konfuciových potomkov 
a ich prenikanie do iných oblastí Číny
Z Konfuciových Rozhovorov a výrokov (Lun jü) s určitosťou vieme, že Majster 

mal syna menom Kchung Li (532 – 483 pred n. l.). Hoci ten zomrel ešte za otcovho 

života, kedy bol na miestach dnešného cintorína Kchungovcov len kniežací cintorín, 

o pár desaťročí (či storočí?), keď rod Kchung začínal získavať vďaka Konfuciovmu 

významu patričnú úctu (a kniežací lénny štát Lu už zanikol),4 boli jeho pozostatky 

ako predstaviteľa prvej generácie Konfuciových potomkov tiež prenesené sem, do 

blízkosti jeho otca, a vyvýšili mu tu mohylu jeho nového definitívneho hrobu. 

Pokiaľ ide o ďalšie Konfuciove deti, vieme len toľko, že Majster mal prinajmen-

šom ešte jednu dcéru. Zmienka o nej je v zbierke jeho výrokov v súvislosti s jeho 

učeníkom (žiakom) Kungjie Čchangom, ktorému ju dal za ženu. 

Najznámejším z najbližších Majstrových potomkov bol jeho vnuk C’ S’ (približ-

ne 483 – 402 pred n. l.), pretože on jediný pokračoval vo filozofických šľapajach 

svojho slávneho starého otca. C’ S’ bol tiež hlavným iniciátorom zhromažďovania 

a uchovávania zbierky Konfuciových rozhovorov a výrokov (Lun jü), ktorá sa neskôr 

stala súčasťou hlavných čínskych Klasických kníh. Tie potom musel ovládať každý 

uchádzač o čínske štátne služby naspamäť (a skladal z nich skúšky). C’S’ov hrob je 

na cintoríne rodu Kchung v Čchüfu tiež, dodnes udržiavaný a uctievaný.

Konfuciovi potokovia žili ešte aj v nasledujúcich troch generáciách iba v luskom 

hlavnom meste Čchüfu. Koncom 3. storočia pred n. l., za panovania dynastie 

Čchin, začalo však kruté prenasledovanie konfuciánskych vzdelancov (v roku 213 

pred n. l., počas čchinského „pálenia kníh“, boli mnohí z nich pochytaní a v hlbo-

kej jame zaživa pochovaní). V tom čase niektorí z mladších potomkov, po tom, čo 

kópie Konfuciových Rozhovorov a výrokov (Lun jü) ukryli v múre ich domu, utiekli 

do iných končín Číny, aby sa prenasledovateľom „stratili“. Hoci sa väčšina z nich 

po páde čchinskej krutovlády a nástupe dynastie Chan (206 pred n. l.) na trón do 

Čchüfu vrátila, od tých čias niektorí ostali žiť aj v iných čínskych provinciách. 

Najznámejšou z vetiev týchto Konfuciových potomkov sa stala tzv. „vetva na západ 

od Žltej Rieky“, v provincii Chepej. V tridsiatej prvej generácii (od Konfucia) bol jej 

hlavným predstaviteľom potomok menom Kchung Jingta.

Najväčšiu mocenskú poctu Konfuciovi potomkovia zažili potom až v štyridsia-

tej ôsmej generácii, kedy sa ich hlavný predstaviteľ Kchung Tuanjou stal vysokým 

hodnostárom a uznávaným poradcom sungského cisára Kaocunga. Tento potomok 

počas hromadného úteku pred Džurčenmi spolu s dvorom i svojou vlastnou rodinou 

ustúpil na juh do Changčou, ktoré sa v roku 1132 stalo novým hlavným mestom 

sungskej Číny. Tam založil novú, južnú vetvu rodu, ktorej príslušníci dnes žijú aj 

v mnohých ďalších južných provinciách Číny. 

4 Dodnes je však na tomto cintoríne, na konci tzv. duchovnej cesty, tesne pred Konfuciovou 
mohylou ešte aj luská kniežacia hrobka, hoci s Konfuciovým rodom príbuzensky nijako 
nesúvisí. 
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Hlavná vetva rodu, vedenie obradov a záznamov
V Čchüfu sa od tých čias hlavným strážcom Konfuciovho hrobu a chrámu stal 

Kchung Tuanjouov mladší brat, ktorý tu po vpáde Džurčenov zostal. Hlavnými po-

kračovateľmi a predstaviteľmi rodu sa tak – i za Mongolov, ba i po obnove čínskej 

cisárskej moci nástupom dynastie Ming – stali a dodnes sú potomkovia tohto mlad-

šieho brata, konkrétne členovia tzv. čchüeliskej vetvy.5 

Dnes sa táto vetva delí na tzv. vnútornú a vonkajšiu, pričom členmi tzv. vnútor-

nej vetvy sú tí jej prvorodení mužskí potomkovia, ktorí aj po nástupe Mao Cetun-

govej moci v roku 1949 zostali žiť v Čchüfu a zo strachu pred ním z Číny neutiekli. 

Tzv. vonkajšiu vetvu tvoria členovia, ktorí i napriek tomu, že sú potomkami prvoro-

dených synov, v roku 1949 utiekli z kontinentálnej Číny na Tchajwan. Dnes niektorí 

z nich žijú aj v USA či v Singapure, ba aj inde vo svete. Členovia „vonkajšej“ vetvy 

boli po vzniku Čínskej ľudovej republiky (pravdepodobne z donútenia) čchüfuskými 

predstaviteľmi čchüeliskej vetvy rodu označení za falošných reprezentantov a z ofi-

ciálneho rodokmeňa vymazaní. 

„Vnútorná“ vetva rodu Kchung má dnes okolo 60 odnoží. S rozrastaním potom-

stva už v minulosti hrozilo, že sa podmienky určovania nástupníctva veľmi skom-

5 Čchüeli bola pôvodne ulička pred luským kniežacím sídlom, v ktorej mal Konfucius svoj 
dom a školu. 

Hrob Konfuciovho syna Kchung Liho
a Konfuciovho vnuka C’S’a
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plikujú. Ešte počas vlád dynastií Ming (1368 – 1644) a Čching (1644 – 1911) preto 

členovia rodu prijali veľmi striktné pravidlá určovania svojho hlavného predstavi-

teľa. Osoba ustanovená do tejto funkcie predsedá rade 40 starších, najdôstojnejších 

reprezentantov, ktorých spomedzi seba vyberajú jednotlivé rodiny. Títo sú opráv-

není vykonávať obetné obrady v Konfuciovom chráme a pred jeho hrobkou. 

Všetci 40 reprezentanti rodu, členovia rady starších, musia byť znalcami a zá-

roveň obhajcami šiestich hlavných pravidiel a výsad, ktoré im v roku 1744 potvrdil 

čchingský cisár Čchienlung. Zapísané sú na pamätnej tabuli v hlavnej zasadacej sie-

ni rodu v Konfuciovom jamene (dnes Konfuciovom múzeu) v Čchüfu. Popri starost-

livom vykonávaní obradov, pestovaní vzornej otcovskej lásky, synovskej a bratskej 

úcty v rodine, zachovávaní Konfuciovej náuky, vernosti ceste Tao a reprezentovaní 

jej „dokonalej Mravnej energie Te“, spomína sa v týchto pravidlách aj ich povinnosť 

vzorne platiť dane, ba aj záruka, že členovia rodu nesmú (a teda nemajú byť) nik-

dy nikým zotročení ani vohnaní do pozície sluhov. Posledná zásada ich zaväzuje 

k štúdiu Klasických kníh a zdokonaľovaniu sa v tradičnej konfuciánskej vzdelanosti. 

Pôdorys cintorína Konfuciovho rodu v Čchüfu so zakreslením hrobiek najvýznamnejších 
osobností zo všetkých jeho generácií
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Pozíciu „hlavy rodu“ dodnes symbolizuje špeciálne rodové žezlo, ktoré ju zá-

roveň zaväzuje zotrvávať v Čchüfu. V minulosti bývala zároveň starostom mesta 

Čchüfu. Hoci dnes tomu tak už nie je, Konfuciov potomok má pri rozhodovaní 

mestskej rady stále veľmi dôležité slovo a ako predstaviteľ v Číne všeobecne najvá-

ženejšieho rodu môže niektoré jej rozhodnutia dokonca vetovať.6

Roky zavrhnutia a nerešpektovania
Už od roku 1080 (po viacerých predchádzajúcich zničeniach) začali Konfuciovi 

potomkovia v Čchüfu viesť podrobný rodokmeň a každých 30 rokov ho pravidel-

ne kontrolovali. Tento systém fungoval až do roku 1744, kedy (dovtedy poslednú) 

revíziu záznamov urobil hlavný predstaviteľ tzv. dvanástich domácností rodu, 

literát Kchung Ťifen. Mandžuská cisárska moc ho však falošne obvinila a poslala do 

vyhnanstva do Sinťiangu, kde aj zomrel. To spôsobilo, že dlho po ňom nik takúto 

podrobnú revíziu genealógie rodu nevykonal. 

Až v roku 1937, teda takmer po dvesto rokoch, Kchung Temao, príslušník 77. ge-

nerácie Konfuciových potomkov a vtedy najstarší žijúci potomok rodu, spolu s mat-

6 Tak napr. v 90. rokoch 20. storočia vetoval dokonca štátne rozhodnutie postaviť do 
Čchüfu modernú železnicu, odôvodňujúc to tým, že by jej hluk rušil „ducha ich veľkého 
predka“. Samozrejme, toto konfuciánske odmietanie modernizácie Čchüfu dlho nevydržalo 
a dnes je už Konfuciovo rodisko spojené so svetom nielen železnicou, ale aj diaľnicou 
a letiskom.

Predstavitelia Konfuciovho rodu prichádzajú do Konfuciovho chrámu v Čchüfu vykonať obety 
slávnemu zakladateľovi svojho rodu.
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kou a bratmi dokončil novú revíziu rodokmeňa, na ktorej pracovali celých sedem 

predchádzajúcich rokov. V tých časoch však začalo už v Číne obdobie tvrdej kritiky 

konfucianizmu, znevažovania a prenasledovania Konfuciových potomkov. Po roku 

1949 boli vydaní na milosť a nemilosť maoistickej „vlády roľníkov“. Našťastie, aj 

napriek tvrdým útokom, ani za tzv. kultúrnej revolúcie si Maova moc nedovolila 

zlikvidovať Konfuciovu pamiatku a teda ani centrum jeho potomkov v Čchüfu. Za-

chovala v platnosti dokonca aj nepísané pravidlo, podľa ktorého obyvateľstvo a teda 

verejná mienka v Číne uzná za svojho vládcu iba toho, kto sa po získaní moci príde 

pokloniť Konfuciovi do Čchüfu. Musí pritom prejsť Bránou vládcov pred Konfucio-

vým chrámom, bežne zavretou, ktorú pri tejto príležitosti môžu otvoriť len členovia 

Konfuciovho rodu. Na základe tohto nepísaného, no stále platného pravidla dodnes 

chodia do Čchüfu (hoci nie hneď po svojom zvolení) aj komunistickí vodcovia. Ako 

prvý z nich tam v roku 1952 bol a spomenutou bránou prešiel samotný Mao Cetung. 

Neskôr tak urobil aj Teng Siaopching.

Obnova Konfuciovho kultu a rehabilitácia jeho potomkov
V roku 2007 bolo prenasledovanie tradičných vierovyznaní v Číne oficiálne 

zastavené a v Čchüfu zrekonštruovali Konfuciovo múzeum. Súčasne tu bol vybu-

dovaný nový, veľmi reprezentatívny Konfuciov inštitút, ktorý každoročne pod zá-

štitou čínskeho ministerstva kultúry, v deň tzv. Konfuciových narodenín (27. – 29. 

septembra), usporadúva veľkolepé čchüfuské slávnosti. Ich súčasťou sú vždy me-

dzinárodná konferencia a sprievod mnohých významných čínskych i zahraničných 

predstaviteľov, spojený so symbolickou krvavou obetou (v Konfuciovom chráme sú 

rituálne zarezané a z krvi stečené tri obetné zvieratá: býček, baran a cap) a sláv-

Autorka príspevku v roku 2007 
s predstaviteľom 78. generácie 
Konfuciových potomkov, pánom 
Kchung Sianglinom.
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nostným obradom úcty voči veľkému predkovi a učiteľovi Číny. Vykonávajú ho 

hlavní žijúci predstavitelia jeho rodu. Ceremoniál sa koná na hlavnej terase chrámu 

a televízia ho prenáša do celej Číny.

Žiaľ, toto je nový extrém moderného vzťahu ku Konfuciovi. On sám neznášal 

okázalosti a krvavé obety (zvierat) pripúšťal len pri prejavovaní úcty voči odvekým 

veľkým vládcom či cisárovi. So spomínaným „divadlom“ by teda asi nesúhlasil, ho-

ci po všetkých rokoch zatracovania a znevažovania mu prejavy úcty od dnešných 

čínskych generácií asi padnú dobre. 

Nový postoj čínskej moci voči svojmu veľkému učiteľovi pomáha naviac veľmi 

rapídne zvyšovať zahraničný turistický záujem o Konfuciovo rodné mesto a dnes už 

aj masový prílev domácich i zahraničných Číňanov putujúcich k jeho hrobu. 
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STAV A PERSPEKTíVY GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU 
STREDOVEKÝCH ŠĽACHTICKÝCH RODOV

Ján Lukačka1

Najskôr treba aspoň letmo hovoriť o prameňoch genealógie v období stredoveku, 

pretože tie predstavujú fundament, na ktorom je postavený každý seriózny výskum. 

Základným zdrojom informácií v našich podmienkach stále zostávajú stredoveké 

listiny. Ich počet je už dávno stabilizovaný a mení sa iba spôsob ich sprístupnenia. 

Novšie slovenské pramenné edície
Najkomfortnejšími pre genealóga stále zostávajú moderne spracované kritické 

pramenné edície s precízne vypracovanými registrami. Tie prinášajú nielen úplné 

texty so všetkými v nich vystupujúcimi osobami zväčša šľachtického pôvodu, ale 

aj hodnotenia ich pravosti a tým aj využiteľnosti pre genealogický výskum. Ako 

vzorové edície tohto druhu možno menovať dva zväzky Slovenského diplomatára 

a rovnako aj dva zväzky Slovenského regestára.2 S ľútosťou musíme konštatovať, že 

z rôznych príčin (objektívnych i subjektívnych) vydávanie ďalších zväzkov doslova 

zamrzlo a ich pokračovanie nie je ani v súčasnosti na programe dňa. Nádejou v tom-

to smere sa ukazujú aktivity vychádzajúce z prostredia Trnavskej univerzity, kde 

vyšli prvé tri zväzky tematicky ladenenej pramennej edície (Monumenta Vaticana 

Slovaciae), jeden zväzok stredovekých listín z archívu Spolku sv. Vojtecha v Trnave 

a kvalitne spracovaná edícia stredovekých listín šľachtického rodu Motešických. 

Krátko pred vydaním je aj prvý zväzok diplomatára Nitrianskeho biskupstva.3 

Maďarské a staršie slovenské edície
Oveľa košatejšie editorské aktivity badať u našich južných susedov. Maďarská 

historiografia nadviazala na bohatú editorskú činnosť z druhej polovice 19. sto-

ročia, keď vyšlo gros klasických celouhorských pramenných edícií. Treba však 

podotknúť, že editorská technika nedosiahla súdobú úroveň pramenných edícií 

v nemecky hovoriacich krajinách. Reputáciu maďarskej historiografie v tomto 

smere sa snažil napraviť Gy. Gyöffy prvým zväzkom edície najstarších uhorských 

listín.4 Nie je však isté, ako bude pokračovať spomínaná edícia po smrti editora 

prvého zväzku. 

1 Príspevok posúdili PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava) 
a prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 
Trnava).
2 MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I – II. Bratislava 
1971, 1987; SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, I – II. 
Bratislava 1980, 1986.
3 Za spomínanými aktivitami sú jednak skúsení editori Vincent Sedlák a Richard Marsina 
a nastupujúcu editorskú dvojicu predstavujú Vladimír Rábik a Miloš Marek.
4 GYÖFFY, Georgius (ed.). Chartae antiquissimae Hungariae. Budapest : MTA 1994. 
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Pre genealogické bádanie sú prínosné aj tzv. rodové diplomatáre sprístupňujúce 

stredoveké listiny v jednotlivých rodových archívoch. Ich prvé zväzky sa objavili 

tiež už v 19. storočí. Editorská technika tu ani v jednom prípade neprevýšila úroveň 

všeobecných súdobých edícií, dokonca v niektorých prípadoch bola na nižšej úrovni. 

Starú tradíciu v Uhorsku má aj sprístupňovanie stredovekých listín viažúcich 

sa na jednotlivé historické regióny (župy). Prvenstvo v tomto smere patrí Karolovi 

wagnerovi, ktorý takto sprístupnil vybrané listinné pramene k dejinám Spiša a Ša-

riša.5 Menej úspešný pokus predstavuje edícia stredovekých i novovekých listín 

týkajúcich sa historického Tekova, ktorej vydanie bolo pre množstvo chýb pozasta-

vené.6 V 30. a 40. rokoch 20. storočia vyšiel 5-zväzkový kvalitne spracovaný rodový 

diplomatár významného šľachtického rodu slovenského pôvodu Podmanickovcov 

z Podmanína prinášajúci množstvo genealogických údajov z 15. a 16. storočia.7 

Skromnejší editorský počin predstavuje spracovanie a edovanie archívu liptov-

ského zemianskeho rodu z Okoličného.8 

V začiatkoch budovania „reálneho socializmu“ sa pramenným edíciám príliš 

nedarilo. Iba v Maďarsku sa začiatkom 50. rokov podarilo Elemérovi Mályuszovi 

5 wAGNER, Carolus (ed.). Annalecta Scepusii sacri et profani, I – IV. wien 1773. Ten istý. 
Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Bratislava – Košice 1780.
6 BOTKA, Tivadar. Bars vármegye hajdan és most. Pest 1868.
7 LUKINICH, Imre (ed.). A Podmanini Podmaniczky-család oklevéltára, I – V. Budapest 1937 až 
1943. 
8 HÚŠČAVA, Alexander (ed.). Archív zemianskeho rodu z Okoličného. Bratislava 1943.

K najstarším zachovaným prameňom k výskumu rodov na území Slovenska patria Zoborské 
listiny z rokov 1111 a 1113, uložené v Nitrianskom biskupskom archíve. Predstavujú 
najstaršie listinné originály na Slovensku, ktoré sa zachovali v pôvodnej forme. Dal ich 
vyhotoviť vtedajší zoborský opát Gaufred. V staršej z listín (na obrázku) vyše 20 svedkov 
potvrdzuje právo zoborského kláštora na príjmy z mýtnych poplatkov v oblasti Nitry 
a Považia. Išlo o predstaviteľov svetských a cirkevných inštitúcií v Nitre, najstarších známych 
predkov vtedy i neskôr veľmi vplyvných domácich rodov.
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presadiť vydávanie diplomatára (vlastne regestára), ktorého ambíciou bolo vypub-

likovať bohatú listinnú produkciu žigmundovského obdobia v Uhorsku v rokoch 

1387 – 1437. Populizmus tej doby sa prejavil aj v tom, že pri voľbe jazyka edície 

sa podarilo presadiť maďarčinu, vďaka ktorej sa malo toto dielo stať prístupnejšie 

aj širším ľudovým vrstvám neznalým latinčiny. Vyšli však iba 3 zväzky sprístup-

ňujúce listinný materiál do roku 1410.9 Ich chybou bola aj nedokonalá heuristika 

v okolitých krajinách (aj na Slovensku), čo sa podarilo odstrániť až v doplnenej 

elektronickej verzii. 

Až po 35 rokoch sa podarilo vydať tretí zväzok už novému editorovi Ivánovi 

Borsovi, ktorý spĺňa aj najprísnejšie kritériá úplnosti heuristického záberu. Iván 

Borsa potom pripravil (využijúc pozostalosť Eleméra Mályusza) ďalšie 4 zväzky 

zahrnujúce listinný materiál do roku 1420. Ďalšie 2 zväzky pripravil v spoluprá-

ci s mladším kolegom Norbertom C. Tóthom (zv. VIII a IX, zahŕňajúce roky 1421 

a 1422). Roku 2006 Iván Borsa zomrel, ale práca na edícii pokračovala ďalej a Nor-

bert Tóth bol schopný roku 2007 vydať sám jubilejný X. zväzok edície zahŕňajúcej 

na listiny bohatý rok 1423. V neuveriteľnom pracovnom tempe pokračoval Norbert 

Tóth spolu s Tiborom Neumannom a spoločne roku 2007 vydali objemný XI. zvä-

zok obsahujúci všetok listinný materiál datovaný rokom 1424. Sympatická je snaha 

mladých autorov čoraz častejšie používať (najmä pri ineditách) prevažný jazyk 

prameňov – latinčinu. 

Žigmundovským listinárom sme sa zaoberali tak podrobne aj z toho dôvodu, 

lebo zmienená edícia prináša enormné množstvo genealogických údajov k prvej 

polovici 15. storočia. Za zmienku stojí ešte ďalší edičný počin maďarských kolegov. 

Ide o novú edíciu anjouovského obdobia, ktorej iniciátorom bol maďarský medievis-

ta Gyula Kristó. K staršej sedemzväzkovej edícii Codex diplomaticus Andegavensis 

pribudlo viac ako 30 zväzkov regestovej edície Anjou-kori oklevéltár v maďarskom 

jazyku zachytávajúcej predbežne obdobie vlády kráľa Karola Róberta. Ambíciou 

editorov však je spracovať aj obdobie vlády Ľudovíta I. a jeho dcéry Márie.

Napriek snahe editorov zostáva ešte pomerne veľké množstvo pramenného 

materiálu zo stredoveku nesprístupneného. Týka sa to najmä listín hodnoverných 

miest z druhej polovice 13. storočia a všeobecne listinného materiálu po roku 1430. 

Preto treba uvítať počin pracovníkov Maďarského krajinského archívu v Budapešti 

sprístupniť celý fond ich vlastnej stredovekej listinnej zbierky (DL) ako aj zbierky 

fotokópií listín z vidieckych archívov z Maďarska a okolitých krajín (DF) v elektro-

nickej podobe. Tu však na bádateľa číhajú rôzne úskalia. Predovšetkým musí vedieť 

buď signatúru hľadaného dokumentu, resp. presný dátum jeho vydania, alebo aspoň 

lokalitu či lokality (v originálnej podobe alebo v maďarčine), ktoré sa v hľadanom 

dokumente uvádzajú. Inak sa mu žiaden záznam neukáže.

9 MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár, I (1387 – 1399). Budapest 1951. Druhý 
zväzok zachytávajúci roky 1400 – 1410 vyšiel na pokračovanie v dvoch častiach II/1 a II/2 
v rokoch 1956 a 1958. 
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Základné genealogické práce
Teraz si predstavme základné genealogické práce o uhorských šľachtických 

rodoch. Treba povedať, že prvé pokusy o genealógie šľachty sa objavujú už v ne-

skorom stredoveku. Obyčajne nešlo pritom o kompletnú genealógiu, ale iba o jed-

noduchý vývod, ktorý vznikol celkom z praktických dôvodov. Obyčajne sa jednalo 

o majetkové spory, počas ktorých bolo treba dokázať priamy genealogický vzťah 

k svojmu vzdialenému predkovi.

Pokusy o vedecké spracovanie genealógií uhorských šľachtických rodov spadajú 

do polovice 19. storočia. Prvenstvo v tomto smere patrí Ivánovi Nagyovi, ktorý v 11 

zväzkoch predstavil genealógie významných i menej významných šľachtických 

rodov. Pri jednotlivých rodoch sa však vyskytujú rôzne nedostatky a hiáty. Často 

chýbajú najstarší predkovia, v iných prípadoch sú zasa celkom vymyslení, bez opôr 

v zachovaných prameňoch.10 

Najstaršou vrstvou uhorskej šľachty sa začiatkom 90. rokov 19. storočia zaobe-

ral Mór wertner. V dvoch zväzkoch predstavil najvýznamnejšie rody a ich majet-

kovú držbu. Nedostatkom práce je fakt, že autor sa nepokúsil o rekonštrukciu jed-

notlivých rodov pomocou genealogických tabuliek.11 Dodnes neprekonanou prácou 

o stredovekých uhorských šľachtických rodoch zostáva dvojzväzková práca Jánosa 

Karácsonyiho, ktorá sleduje genealógie jednotlivých rodov od najstarších čias pri-

bližne do polovice 14. storočia. Práca je postavená na rozsiahlej pramennej základni 

a solídnych genealogických tabuľkách. Okrem vyššej šľachty sa venuje aj vybraným 

jobagiónskym (zemianskym) rodom.12 

Kritickú revíziu všetkých starších prác o stredovekých uhorských šľachtických 

rodoch predstavuje dielo Pála Engela, ktoré vznikalo v poslednom decéniu 20. 

storočia. Historik, ktorý zomrel predčasne roku 2001, zanechal v rukopise veľké 

množstvo excerptov s pramennými údajmi o najvýznamnejších stredovekých šľach-

tických rodoch. Výhodou jeho práce bolo, že rozšíril chronologický záber na celý 

stredovek. Jeho žiaci a kolegovia vykonali záslužný čin tým, že sprístupnili nedo-

končené Engelovo dielo v elektronickej podobe.13 

V minulom roku vyšla kvalitne spracovaná archontológia arpádovského Uhorska 

spracovaná Attilom Zsoldosom.14 Veľké očakávania, že pôjde o nové genealogické 

pramene pre 11. a 12. storočia sa však nenaplnili, pretože pri doložených hodnostá-

roch kráľovského dvora a županoch kráľovských žúp ide napospol iba o jednotlivé 

mená bez akejhokoľvek genealogickej súvislosti a samozrejme aj bez predikátu 

či rodovej príslušnosti. Preto je väčšina tu publikovaných mien pre genealogický 

10 NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, I – XII. 
Budapest 1857 – 1868. 
11 wERTNER, Mór. Magyar nemzetségek a XIV. század középeig, I – II. Temesvár 1891 
12 KARÁCSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század középeig. Budapest 1900 – 1901. 
13 ENGEL, Pál. Középkori magyar genealógia. Arcanum DVD könyvtár, IV. Budapest : Arcanum 
2003.
14 ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest : História 
MTA Történettudományi Intézete 2011.
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výskum nepoužiteľná. Situácia v tomto smere sa radikálne zlepšuje v priebehu 13. 

storočia nielen v kvantite ale aj kvalite genealogických údajov. Pravidelne sa uvádza 

aspoň jeden genealogický vzťah (comes Sebes, filius comitis Thome) a od polovice 

13. storočia sa stále častejšie udávajú aj predikáty (de Diwek, de Ludan, de Sancto 

Georgio), resp. aj rodová príslušnosť (comes Andreas, filius Iwanche de genere Hunth-

paznan, Witk comes, filius Zabazlai de genere Ludan).

Ak by sa niekto chcel zaoberať ženskými príslušníčkami šľachtických rodov, 

včasný stredovek k tejto téme neposkytuje takmer žiadne údaje. Nemožno však 

pochybovať, že príslušníci jednotlivých rodov sa ženili a zanechaváli po sebe sy-

nov i dcéry. Aj tu platí, že počet pramenných údajov o ženskej časti šľachtických 

rodov začína narastať v druhej polovici 13. storočia a potom sa neustále zvyšuje. 

Ide predovšetkým o údaje o povinnosti výplaty venného alebo dievčenskej štvrťky. 

Tieto záväzky boli nepremlčateľné a potomkovia sa o svoje práva niekedy hlásili aj 

v druhej či tretej generácii, čo vždy predstavuje cenný genealogický prameň.

Mimoriadne cenným genealogickým prameňom sú aj prvé písomne zaznamena-

né majetkové deľby v rámci šľachtických rodov. Z nich získavame celkom konkrétne 

údaje o početnosti rodového spoločenstva, jeho vekovej štruktúre a sociálnom sta-

tuse. Deľby prinášajú podrobné údaje o veľkosti majetkovej držby a pravidelne aj 

o spôsoboch jej nadobudnutia. V súvislosti s rozpadom rodových nedielov (heredi-

tarium) sa rozrastá počet sídelných majetkov šľachty, na ktorých vznikajú šľachtic-

ké rezidencie (obytné veže, hrádky, opevnené kúrie) jednotlivých rodových vetiev.

Perspektívy
Perspektívy genealogického bádania stredovekých šľachtických rodov by mohli 

byť sľubné iba v tom prípade, ak by sa do bádania zapojilo väčšie množstvo profe-

sionálnych historikov a genealógov. Keďže v časoch „reálneho socializmu“ žiadne 

väčšie genealógie stredovekých šľachtických rodov nevznikli, slovenskí historici 

a genealógovia privítali iniciatívu Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 

zorganizovať vedecké podujatie, na ktorom by sa zhodnotil stav bádania a načrtli 

možnosti intenzívnejšieho výskumu v blízkej budúcnosti. V októbri 1993 sa v Čas-

tej-Papierničke uskutočnila konferencia Najstaršie rody na Slovensku, z ktorej vyšiel 

v nasledujúcom roku zborník. Tým sa však aktivity spojené s výkumom stredove-

kých šľachtických rodov akoby vyčerpali. Generácia mladších genealógov sústredila 

svoju pozornosť na novoveké súpisy šľachty a tak vznikli lexikóny šľachty stolíc 

Trenčianskej, Liptovskej, Bratislavskej, Oravskej a Nitrianskej. Stredoveký vývin 

je v týchto dielach zastúpený iba symbolicky. Systematický výskum stredovekých 

šľachtických rodov preto zostáva stále aktuálnou výzvou pre strednú a mladšiu 

generáciu historikov a genealógov.
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H E R A L D I C K Ý  A L B U M

ARMÁLES A ERBY RODU TÖKÖLI

Attila Pandula1

Podľa všeobecne rozšíreného názoru zakladateľom rodu Tököli a nadobúdateľom 

armálesu bol Šebastián (Sebastian Thekelly de Tekellház), syn mešťana a šľachtičnej. 

Šebastián bol obchodníkom s vínom a hovädzím dobytkom. Podieľal sa aj na (v tej 

dobe zakázanom) obchode so zbraňami. Povýšenie do šľachtického stavu („e con-

dicione ignobili“) a erbovú listinu získal 7. októbra 1572 od uhorského kráľa Maxi-

miliána I. (v Bratislave),2 aj pre svojho syna Gabriela a brata Vincenta. Listina bola 

verejne vyhlásená v októbri 1573 vo Veľkom Mederi (dnes v okr. Dunajská Streda).

Stručné dejiny rodu
V roku 1579 sa Šebastiánovi Tökölimu podarilo získať od Jána Ruebera do zálohu 

za 40.000 zlatých Kežmarský hrad aj s panstvom, ktoré sa následne stalo najdô-

ležitejším majetkom a sídlom rodu. Tomu (1583) zodpovedala aj zmena staršieho 

prídomku na „kežmarský“. V roku 1580 si – vtedy 40-ročný – Šebastián vzal za man-

želku 15-ročnú Zuzanu Dóciovú z Veľkej Lúče (dnes súčasť Lúče na Ostrove v okr. 

Dunajská Streda). Týmto sobášom sa Tököliovci dostali do blízkeho príbuzenstva  

s radom významných famílií – s Dóciovcami, Forgáčovcami a Ňáriovcami. 

Šebastián Tököli bol za zásluhy pri znovuzískaní Győru v roku 1598 povýšený 

do barónskeho stavu (v tom čase bolo ocenenie takýchto zásluh veľmi zriedkavé). 

Zomrel roku 1607.

Štefanov vnuk Štefan II. Tököli 2. novembra 1656 získal od Ferdinanda III. ďalšie 

šľachtické povýšenie – grófsky titul. Stal sa hlavným županom Oravskej stolice. 

Z oravského, likavského, kežmarského a ružomberského panstva mu plynuli vyso-

ké príjmy. 14. novembra 1651 uzavrel manželstvo s Máriou Ďulafiovou (Gyulaffy) 

z Ráthótu. V dôsledku toho nadobudol rozsiahle majetky aj v Sedmohradsku. Bol 

účastníkom – hmotným podporovateľom – Vešeléniho (protihabsburského) povstania. 

V čase obsadenia Oravského hradu cisárskymi prívržencami už nežil; zomrel chorý. 

1 Upravený preklad štúdie A. Pandulu A Thököly család címerszerzése-és címerhasználata, 
ktorá vyšla ako príspevok v zborníku Az „üstökös kegyeltje“. Késmárki Thököly Imre 
(1657 – 1705) – „Kométou vyvolený“ Imrich Tököli z Kežmarku (1657 – 1705). Zost. Sándor 
Gebei. Hajduszoboszló : 2010, s. 33 – 57. Preklad Jozef Novák. – V príspevku zachovávame 
pôvodný spôsob popisovania erbov, ktorý je iný ako popis zaužívaný v slovenskom 
prostredí: srdcový štít v štvrtenom erbe sa počíta ako prvý, ďalšie polia štítu (zľava 
doprava) ako druhé až piate. U nás sme zvyknutí popisovať srdcový štít samostatne 
a ďalšie polia na zadnom štíte počítať/popisovať ako prvé až štvrté. Pečate aj erby 
opisujeme bežne, z pohľadu pozorovateľa. Pozn. prekladateľa a redaktora.
2 CSÁNKY, Dezső. (Úvod). In A Magyar Királyi Országos Levéltár állandó kiállitásának 
katalógusa. Budapest 1930, s. 32, č. 73.
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Jeho synom bol neskôr slávny Imrich Tököli. V čase povstania ho otec ochraňo-

val na Likave. Odtiaľto odišiel do Sedmohradska, na matkine majetky (ich zdedením 

ďalej rozšíril svoj – už aj dovtedy obrovský – majetok). Vďaka otcovej minulosti, 

vlastnej situácii i ďalším okolnostiam sa veľmi rýchlo stal vodcom ďalšieho proti-

habsburského povstania. Na základe svojej činnosti bol zvolený za sedmohradské 

knieža, stal sa i pánom častí Uhorska, ba čo viac, Osmani ho (vo Fiľakove) vyhlásili 

aj za uhorského kráľa. V nám neznámom čase ho cisár Leopold I. povýšil aj do stavu 

ríšskych kniežat.

Imrichovou manželkou bola Ilona Zrínska, s ktorou mal viac dcér. Ani jedna sa  

však nedožila dospelosti. Sám, po celkom výnimočnej životnej púti, zomrel v emi- 

grácii – 13. septembra 1705 v Nikodémii, v Turecku.

O tököliovských erboch všeobecne
Členovia rodu Tököli za poldruha storočia svojho pôsobenia zanechali heral-

dické pamiatky s rozmanitými stvárneniami svojich erbov. Podobne ako iní, aj 

oni ich používali najmä na pečatiach, v rozličných variantoch, zodpovedajúco 

ich spoločenskému postupu. Počas výskumu sa nám podarilo nájsť „východisko-

vý prameň“ – armáles Šebastiána Tököliho. Z neho vychádzali prvé, jednoduché, 

leopardom či levom zdobené erby. Neskôr (ako stúpali na spoločenskom rebríčku) 

sa najčastejšie vyskytovali štvrtené varianty (s leopardom a levom) s dvojhlavým 

orlom v srdcovom štíte.3 

V predkladanom príspevku predstavujeme heraldické pamiatky, týkajúce sa 

týchto členov rodu: Šebastián Tököli (1540 – 1607), Štefan I. Tököli (1581 – 1651), 

Žigmund Tököli (1618 – 1678), Mária Tököliová (1624 – ?), Mikuláš II. Tököli (? – ?), 

Štefan II. Tököli (1623 – 1670), Eva Tököliová (1659 – 1716), Imrich Tököli (1657 až 

1705). V dobe ich pôsobenia veľkú úlohu v uhorskej heraldike zohrávali hodnostné 

koruny. Zozbieraný materiál neumožnil ich podrobnejšiu analýzu. Vo všeobecnosti 

však môžeme povedať, že „nakladanie“ Tököliovcov s vlastnými erbami zodpoveda-

lo súdobým zvyklostiam uhorských šľachtických a magnátskych rodov. Vzhľadom 

na relatívne krátku dobu ich pôsobenia v uhorskej politike a malý teritoriálny roz-

ptyl, boli však odchýlky v nich azda až pričasté. Prejavovali sa napr. v zmene pora-

dia štítových znamení či v zámene klenotov. Sami tieto modifikácie pravdepodobne 

nepovažovali za podstatné a ani ich tvorcom – dobovým výtvarníkom a remeselní-

kom – zrejme nešlo o to, aby tie „veľké mačky“ zachytili verne či heraldicky správne.

3 O Šebastiánovi Tökölim, rode Tököliovcov, ich erboch atď. (vo všeobecnosti) porov. NAGY, 
Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, XI. Pest 1865, s. 284 až 
289, obr. erbu s. 285; NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. 
Martin 1980, s. 258 – 260; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch in einer 
neuen, vollständig geordneten und sich vermehrte Auflage mit heraldischen und historisch-
genealogischer Erlauterungen, IV/15. Ungarn sammt der Nebenländern der St. Stefan Krone. 
Bearb. Géza von Csergheö. Heft 1 – 7. Unter mit Redaktion Iván von Nagy. Nürnberg 1893, 
s. 678 – 679, Taf. 468 – Thököly, a – d (varianty erbov).
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Erb na armálese Šebastiána Tököliho
Renesančná či neskororenesančná miniatúra na armálese Šebastiána Tököliho 

(z roku 1572) je jednou z najkrajších a najpôvodnejších predlôh tököliovského er-

bu.4 V kolmo postavenom modrom štíte s výbežkami na päte stojí doľava hľadiaci 

leopard (v prirodzenej podobe) s vyplazeným červeným jazykom. Zlatolemovaná 

strieborná prilba otočená doprava je korunovaná päťlistou zlatou korunou, zdobe-

nou modrými a červenými drahokamami. Klenotom je vyrastajúci doľava hľadiaci 

leopard (v prirodzených farbách). V pravej labe drží veľkú striebornú šabľu so strie-

bornou rukoväťou i krížom – vernú podobu dobového typu uhorskej šable.

V miniatúre, medzi dvojitým zlatým rámom, sú pôsobivé renesančné ozdoby: putty, 

masky, ovocný veniec. Uprostred rámu hore – v zlatom štíte – je dvojhlavý čierny 

orol bez koruny, dole uhorský štátny znak – v mierne štylizovanej podobe: v ľavom 

poli s červeno-striebornými brvnami (8x), v pravom – striebornom – poli s červeným 

dvojitým krížom na trojvrší.

Zľava sa o miniatúru opiera postava možno práve obdareného Šebastiána Tö-

köliho. Toto vyobrazenie má pramennú hodnotu. Stelesňuje súvekého uhorského 

šľachtica, zachyteného verne, vo vtedy modernom oblečení: v úzkych bielych noha-

viciach, fialovom dolománe s modrým opaskom, z ktorého visí pošva na šabľu. Na 

dolománe má dlhú, leoparďou kožušinou podšitú červenú mentieku s lievikovitými 

rukávmi a veľkým vyklopeným golierom. Tmavá prikrývka hlavy je svojráznou kom-

bináciou čiapky a klobúka, vpredu s piatimi bielymi perami. Postava drží v pravici 

uhorskú šabľu (veľkých rozmerov). Na nohách má nízke svetložlté čižmy.5 Tvár má 

typický uhorský výzor – veľké fúzy, ale bradu už nie.

4 Magyar Országos Levéltár, Budapest (ďalej MOL), E 148, Kamarai Levéltár, Fasc. 132, No. 17.
5 SZENDREI, János. Magyar viseletképek címeres leveleinkben (Uhorské odevy v našich 
erbových listinách). Budapest 1892. (Separát z Archaeológiai Értesitő, zv. XI, č. 5 a XII, č. 2), 
s. 20 – 21. č. 20, s. 19 (v č. 20 ilustrácie).

Šebastián Tököli, miniatúra 
na erbovej listine z roku 1572. 

Maďarský krajinský archív 
Budapešť (MOL).
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Erby Štefana I. Tököliho (1581 – 1651)
Na liste Šebastiánovho syna Štefana I. Tököliho z 23. augusta 1634 sa zachoval 

odtlačok oválneho prsteňového pečatidla s papierovou clonou (2 × 2,3 cm;). Oválny 

rám s kruhopisom (0,3 cm) je lemovaný úzkym vencom s jednoduchou výzdobou 

(0,1 cm). Nasleduje kruhopis a úzka linka. Rozmery vnútorného poľa sú 2 × 2,3 cm. 

Opis erbu je takýto: Kolmo postavený štít (0,8 × 0,7 cm). V ňom je vzpriamený, doľa-

va kráčajúci lev so šabľou v pozdvihnutej pravici. Do štítu sčasti zasahuje rešetová 

prilba hľadiaca vpred. Na nej je päťlistá koruna (0,3 × 0,3 cm). Klenotom je vyrasta-

júci lev zo štítu (0,6 × 0,5 cm).6

Erb Štefana I. Tököliho sa objavuje aj na „manželskom“ dvojerbe (na jednom 

z dvoch vedľa seba stojacich štítov) nad vstupnou bránou do Kežmarského hradu. 

Pamätná tabuľa prezrádza, že Štefan hrad v roku 1628 renovoval a obsahuje veľ-

mi pekné, monumentálne stvárnené erby. Opis Tököliho erbu je takýto: V kolmo 

stojacom štíte je doľava kráčajúci („medveďovito“ pôsobiaci) korunovaný leopard 

so vztýčeným chvostom. Výrazná, priamo hľadiaca korunovaná prilba má na krku 

privesený kríž. Klenot tvorí vyrastajúci leopard zo štítu. Po stranách sú výrazné 

prikrývadlá, nad ľavým je písmeno T (= TÖKÖLI). Levy po stranách poľa s erbami 

mali azda plniť funkciu štítonosičov.

Erby Štefanových detí – Žigmunda a Márie Tököliovcov
Na obálke listu z 25. júla 1668 sa zachoval odtlačok prsteňového pečatidla Žig-

munda Tököliho. Obdĺžniková pečať so zrezanými rohmi (3 × 2,5 cm) je lemovaná 

(0,1 cm), v hlave s kruhopisom (0,3 cm). Erb úplne vypĺňa vnútorné pole. Hore pre-

krýva časť poľa kruhopisu, dotýka sa vonkajšieho rámu. Dole pätou štítu zasahuje 

do rámu. Na týchto miestach – hore ani dole – text nie je. Obsah erbu je takýto:

Kolmo stojaci štít (1,3 × 1,1 cm) s obrubou (0,5 cm). V štíte je vzpriamený, doľava 

hľadiaci dvojchvostý lev, v pravej labe s – mierne zaoblenou – šabľou. Rešetová pril-

ba veľkých rozmerov (0,3 × 0,3 cm) hľadí dopredu, je korunovaná. Po oboch stranách 

do stredu štítu siahajú prikrývadlá. V klenote sa opakuje štítové znamenie – vyras-

tajúci lev, zobrazený však len s jedným chvostom (1 × 0,9 cm).7

Na obálke listu z 25. októbra 1653 sa zachovala prsteňová pečať Márie Tököliovej 

(2,5 × 1,5 cm). Odtlačená je nerovnomerne. Text, ktorý nevidno, mohol byť THÖKÖLY 

MÁRIA /MÁRYA/. Opis erbu je takýto: Kolmo stojaci štít s oblým spodným okrajom, 

v strede hore (s korunovanou) prilbou. V štíte doľava hľadiaci vzpriamený lev, v pra-

vej labe so šabľou. Po stranách štítu sa javia prikrývadlá.8

6 MOL, P 237, Archív rodu Festetičovcov. Rôzne spisy, 12. zväzok. Sedmohradské spisy, 
listy Štefana Tököliho a Zuzany Lorántfiovej Františkovi Mariášimu, list Štefana I. Tököliho 
(maďarský), Kežmarok, 23. augusta 1634.
7 MOL, P 566, Archív rodu Radvánskych, III. oddelenie. Listy, 22. zväzok, III. oddelenie, III. 
zväzok, list Žigmunda Tököliho – pôvodne – Jurajovi Radvánskemu (v Radvani).
8 MOL, G-8, A Thököly szabadságharc iratai (Spisy Tököliho povstania), 15. krabica, Spisy 
rodiny Imricha Tököliho VIII. (ceruzou 14), list Márie Tököliovej Štefanovi Tökölimu, 
25. októbra 1653.
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Erby na pečatiach Mikuláša II. Tököliho
Zachovali sa aj pečate Žigmundovho syna Mikuláša II. Tököliho. Ako prvý, naj-

starší, sme našli odtlačok z 2. júla 1664 na dokumente vydanom v Regéczi (dnes 

v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Maďarsku). Odtlačok urobený do červeného 

vosku je sčasti ošúchaný. V oválnom pečatnom poli (2,3 × 2 cm) je po obvode latinský 

kruhopis a vnútorný lem (0,3 cm). Pokiaľ ide o erb, postavený je kolmo a spodným 

okrajom štítu (0,7 × 0,9 cm) sa dotýka vnútorného lemu. V ňom je kráčajúci, doľava 

hľadiaci jednochvostý korunovaný lev, v pravej labe so šabľou. Prilba (0,25 × 3 cm) 

má výraznú korunu (0,4 × 0,2 cm). V klenote sa opakuje štítové znamenie: vyrastajúci 

korunovaný lev so šabľou. Po stranách sú prikrývadlá (0,3 × 0,8 cm).9

Na testamente Mikuláša II. Tököliho a jeho manželky Zuzany Jakušičovej zo 

6. marca 1665 sa zachoval odtlačok iného jeho prsteňového pečatidla. Obdĺžniková 

pečať tvaru (1,2 × 1 cm) so zrezanými rohmi je lemovaná dvojitý rámom (0,1 cm). 

Erb je postavený kolmo, v štíte (0,4 × 0,4 cm) je doľava kráčajúci lev (alebo leopard), 

v pravej labe so šabľou. Prilba je rozmerná (0,3 × 0,25 cm), rešetová, s korunou (0,1 × 

0,2 cm). V klenote (0,3 × 0,25 cm) sa opakuje štítové znamenie: vyrastajúci, doprava 

hľadiaci lev so šabľou. Po oboch stranách sú prikrývadlá (0,2 × 0,6 cm)10 a nad nimi, 

po oboch stranách prilby text (písmená rozmerov 0,2 × 0,3 cm).

9 MOL, P 48, Archív rodu Beréniovcov, 16. zväzok, Fasc. 41, No. 1 – 166, medzi nimi No. 
54. (ceruzou staré číslo Fasc. 41, No. 31), dokument vydaný (v maďarčine) v Regéczi, 2. júla 
1664.
10 MOL, P 48, Archív rodu Beréniovcov, 16. zväzok, Fasc. 41, No. 1 – 166, medzi nimi No. 61 
(ceruzou staré číslo Fasc. 41, No. 35), dokument vydaný (v maďarčine) v Budatíne, 6. marca 
1665.

Barón Štefan I. Tököli, pečať, 
1634, MOL.

Pamätná tabuľa s erbami Štefana I. Tököliho a jeho 
manželky Kataríny Turzovej na vstupnej bráne 
Kežmarského hradu. Kežmarok, 1628 (kópia). 
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Heraldické pamiatky na Štefana II. Tököliho (1623 – 1670)
Po Štefanovi II. Tökölim, Žigmundovom ďalšom synovi a otcovi Imricha Tököliho, 

sa zachovali pomerne početné heraldické pamiatky. 

Zo 6. augusta 1655 poznáme oválny odtlačok pečatidla (2,5 × 2 cm) s úzkym le-

mom (0,15 cm) s kruhopisom. Celé vnútorné pole vypĺňa erb. Stojaci štít s okrúhlou 

pätou (0,25 × 1,2 cm) má spodný okraj pri ráme. Štít je štvrtený, v strede so srdco-

vým štítom. Štiepenie a delenie je trojnásobné: 0,05 cm. V srdcovom štíte s okrúhlou 

pätou (0,3 × 0,4 cm) je dvojhlavý orol s roztiahnutými krídlami. V druhom poli je 

doprava kráčajúci leopard v ľavici so šabľou. V piatom poli je rovnaký motív, len 

obrátene. V treťom poli je vzpriamený, doľava kráčajúci, korunovaný dvojchvostý 

lev s korunou v ľavej labe. V štvrtom poli je rovnaký motív, len otočený. Nad štítom 

sú dve prilby (0,3 × 0,3 cm) s korunami (0,4 × 0,1 cm). Ľavým klenotom (0,8 × 0,5 

cm) je vyrastajúci, doprava hľadiaci korunovaný leopard so šabľou, pravým kleno-

tom (0,5 × 0,7 cm) opačne hľadiaci korunovaný dvojchvostý lev, v predných labách 

s korunou. Po stranách sú prikrývadlá (04 × 1,2 cm).11

V roku 1658 nechal Štefan II. Tököli zrenovovať evanjelickú kaplnku na Kežmar-

skom hrade (tzv. Tököliho kaplnku). Na kamennú tabuľu nad bránou dal vytesať 

svoj erb. Ide o dielo azda trochu provinčného charakteru. Barokový štít tvaru pre-

tiahnutej konskej hlavy je štvrtený (s osobitne zdôraznenými deliacimi čiarami), so 

srdcovým štítom. V ňom je dvojhlavý korunovaný orol s roztiahnutými krídlami. 

V druhom poli je doprava kráčajúci vzpriamený leopard, v ľavej labe so šabľou. 

V piatom poli je rovnaký motív, len obrátený. V treťom poli je vzpriamený, doľava 

11 MOL, P 48, Archív rodu Beréniovcov, 16. zväzok, Fasc. 41, No. 1 – 166, medzi nimi No. 45 
(ceruzou), (latinský) dokument zo 6. augusta 1655, vydaný v Ilave.

Barón Štefan II. Tököli, pečať, 1655, MOL.Gróf Mikuláš Tököli, pečať, 1665, MOL.
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kráčajúci korunovaný dvojchvostý lev s korunou v ľavej prednej labe. V štvrtom 

poli je rovnaký motív, len obrátený. Nad štítom sú dve prilby s korunami a krátkymi 

prikrývadlami. Celý štít je lemovaný kartušovou výzdobou.

Na liste – košickému gombičkárovi – napísanom 19. apríla 1660 v Kežmarku sa 

zachoval odtlačok ďalšieho prsteňového pečatidla Štefana II. Tököliho (3 × 4 cm). 

Dobre prezentuje úplný erb Tököliovcov – barokový štvrtený štít s oblou pätou 

a srdcovým štítom. V srdcovom štíte je korunovaný dvojhlavý orol s roztiahnutými 

krídlami. V druhom poli je doprava kráčajúci leopard so šabľou v ľavici. V piatom 

poli je rovnaký motív, len obrátený. V treťom poli je doľava kráčajúci dvojchvostý 

korunovaný lev, v predných labách s korunou. V štvrtom poli je rovnaký motív, len 

hľadiaci doprava. Nad štítom sú dve korunované prilby s prikrývadlami charakteru 

kartuší. Klenotmi sú vyrastajúce figúry zo štítu – vpravo lev, vľavo leopard.12

Na liste Štefana II. Tököliho z 13. októbra 1667, napísanom na Orave, sa zacho-

val odtlačok ďalšieho, oválneho pečatidla (3 × 2 cm). Je neúplný, začiatok štítovej 

päty chýba. Erb má barokový štvrtený štít so srdcovým štítom. V ňom je dvojhlavý 

orol s roztiahnutými krídlami. V druhom poli doprava kráča korunovaný lev so 

šabľou. V piatom poli je ten istý motív, len obrátený. V treťom poli je doľava hľa-

diaci leopard, držiaci korunu. V štvrtom poli je ten istý motív, len hľadiaci opač-

12 MOL, G-8, Spisy Tököliho povstania, 15. krabica, Spisy rodiny Imricha Tököliho VIII. 
(ceruzou č. 34), list Imricha Tököliho košickému gombičkárovi (maďarský), 19. apríla 1660 
v Kežmarku.

Gróf Štefan II. Tököli, pečať, 1660, MOL.

Gróf Štefan II. Tököli, erb nad vchodom 
do evanjelickej hradnej kaplnky na 
Kežmarskom hrade. Kežmarok, 1658.
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ne. Nad štítom sú dve korunované prilby a po stranách (nie celkom zobrazené) 

prikrývadlá.13

Veľmi zaujímavý je erb na jednom z najstarších uhorských hudobných nástro-

jov – na čembale Štefana II. Tököliho. V roku 1847 ho Maďarskému národnému 

múzeu daroval Ondrej Schmidt, vtedajší evanjelický farár a riaditeľ dievčenského 

výchovného ústavu v Prešove. Dnes sa nachádza v Budapešti. Vonkajším vzhľadom 

pôsobí jednoducho. Pravdepodobne ide o dielo bratislavských majstrov. Nie je však 

vylúčené, že ho zmontovali až v Kežmarku.14 Na čelnej doske nad klaviatúrou vidno 

nápis poukazujúci na majiteľa „Comes Stephanus Thököli de Késmarck“ a v strede 

jeho erb. V modrom poli štítu kráča doľava vztýčený strieborný leopard, v pravej 

labe so šabľou. Nad štítom je strieborná prilba s červenou podšívkou, červenou 

korunou, modro-červenými a červeno-striebornými prikrývadlami. Klenotom je 

vyrastajúci leopard zo štítu. Erb je vložený do oválneho poľa lemovaného dvoma 

dlholistými rastlinami.

Už spomínaná kežmarská hradná kaplnka (tzv. Tököliho kaplnka) je charakte-

ristickým „spišským barokom“. Na hlavnom oltári, nad scénou Kalvárie, sa v strede 

bohatej výzdoby nachádza ďalší z dreva vyrezávaný barokový štít s erbom, viažuci 

sa k Štefanovi II. Tökölimu. Osobitosťou tejto pamiatky je, že erb po stranách držia 

dvaja (silní) anjeli. Vystupujú vo funkcii štítonosičov.

Tu sa nachádza aj ďalší, predchádzajúcemu podobný, z dreva vyrezávaný štít 

13 MOL, G-8, Spisy Tököliho povstania, 15. krabica, Spisy rodiny Imricha Tököliho VIII. – 
spisy Štefana Tököliho a členov iných rodov VIII, listy 1648 – 1696, No. 1 – 156 (ceruzou 
č. 43), list Štefana Tököliho neznámemu (adresa je v liste vystrihnutá), 13. októbra 1667, 
Orava.
14 GÁBRY, György. Régi hangszerek (Staré hudobné nástroje). Budapest 1969, s. 10, s. 32, 
č. 2 (tam sú uvedené aj staršie odborné práce), 2. čierno-biela ilustrácia (séria „Corvina 
Iparmüvészet“).

Gróf Štefan II. Tököli, erb na jeho 
čembale.

Čembalo grófa Štefana II. Tököliho. Maďarské národné 
múzeum, zbierka hudobných nástrojov.
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s bohatou barokovou (kartušovou) výzdobou. Aj tento uchováva pamiatku na Šte-

fana II. Tököliho. Erb je tu vyhotovený vo výrazne plastickom prevedení a vypĺňa 

celé vnútorné (oválne) pole. Jeho obsah je takýto: V srdcovom štíte s okrúhlou pätou 

je dvojhlavý korunovaný orol s roztiahnutými krídlami. V druhom poli je dopra-

va kráčajúci korunovaný leopard, v ľavej labe so šabľou. V piatom poli je rovnaký 

motív, len obrátený. V treťom poli je doľava kráčajúci korunovaný dvojchvostý lev, 

v predných labách s korunou. V štvrtom poli je rovnaký motív, len obrátený. Nad 

štítom sú dve rozmerné korunované prilby. Klenotmi sú vyrastajúce znamenia zo 

štítu, vľavo leopard, vpravo lev. Po stranách sú prikrývadlá a nad nimi časť letopoč-

tu – číslice 1 a 6.

Erby na pamiatkach po Eve Tököliovej (1659 – 1716)
Erb tejto vetvy Tököliovcov je farebne zobrazený aj na celofigurálnom portréte 

Evy (dcéry Štefana II. Tököliho) z roku 1683, uchovávanom na hrade Forchtenstein 

v Rakúsku. Namaľovaný je na ľavej strane obrazu. Barokový štít so zaokrúhlenou 

pätou má zvýraznený zlatý okraj, deliace čiary aj lem srdcového štítu. V srdcovom 

štíte (s okrúhlou pätou) v modrom poli je čierny dvojhlavý korunovaný orol s roz-

tiahnutými krídlami. V druhom (červenom) poli je doprava kráčajúci dvojchvostý 

leopard (alebo lev) so šabľou. V piatom (červenom) poli je ten istý motív, len bez 

šable a obrátený. V treťom (modrom) poli je vzpriamený, doľava kráčajúci dvoj-

chvostý lev so šabľou. V štvrtom (modrom) poli je rovnaký motív, len obrátený 

a bez šable. Nad štítom je nápadná kniežacia koruna (keďže Eva Tököliová bola 

Gróf Štefan II. Tököli, jeho z dreva 
vyrezávaný erb v evanjelickej hradnej 
kaplnke, Kežmarok.

Grófka Eva Tököliová, erb na jej portréte, 
olejomaľbe z roku 1683. Forchtenstein, 
Rakúsko, hradná zbierka. Súkromná zbierka 
Esterháziovcov.
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kňažnou, manželkou palatína Pavla Esterháziho) a štít je lemovaný kartušovou 

výzdobou.15

Farebný, maľovaný erb tejto vetvy Tököliovcov sa viackrát objavuje aj na repre-

zentačnom rodostrome (vývode) Jozefa Esterháziho, syna Evy Tököliovej, vyhoto-

venom okolo roku 1734 – v oválnych štítoch s grófskymi či kniežacími korunami.16

Pečate Imricha Tököliho (1657 – 1705)
Už z detstva Imricha Tököliho sa zachoval list spečatený prsteňovou pečaťou. 

Napísal ho 18. januára 1669 (teda 12-ročný) v Krakove svojej príbuznej Anne Borne-

misovej, manželke sedmohradského kniežaťa Michala Apafiho. Hoci odtlačok do čer-

veného vosku je neúplný, dalo sa z neho prečítať toto. Plocha použitého pečatného 

prsteňa bola štvorhranná so zrezanými rohmi (0,8 × 1 cm). Dá sa predpokladať, že 

v nej bol vyrytý „obvyklý“ erb Tököliovcov: štvrtený so srdcovým štítom. Na pečati 

je dobre viditeľná päťlistá „zemianska“ koruna (s piatimi perlami). Rozmery štítu 

sú 0,4 × 0,45 cm, srdcového štítu 0,25 × 0,25 cm, koruny 0,4 × 0,2 cm.17 Považujeme 

za celkom možné, že Imrich Tököli dostal použité pečatidlo od nejakého dospelého 

príbuzného („ako hračku“) a začal ho používať. Vo veku, ktorý vtedy mal, hoci patril 

k urodzenému rodu, totiž pečať používať nemusel. 

Na dokumente, ktorým 28. októbra 1676 potvrdil prijatie istej peňažnej dávky, 

sa zachoval neveľmi pekný, no v tomto prípade už priamo jemu patriaci odtlačok 

prsteňového pečatidla v červenom vosku. Jednotlivé prvky obrazu sú nezreteľné, 

niektoré sotva viditeľné. Erbovým znamením je „bežný“ tököliovský erb s dvoma 

prilbami. Štít s okrúhlou pätou je štvrtený, so srdcovým štítom. Rozmery pečate sú 

1 × 1,4 cm, štítu v strede viditeľného erbu 1 × 1,2 cm, prílb 0,3 × 0,3 cm.18

Na obálke listu Imricha Tököliho, písaného v Debrecíne 21. decembra 1678 

grófovi Michalovi Telekimu, vidno tiež mierne ošúchanú oválnu prsteňovú pečať 

v červenom vosku (2 × 1,7 cm). Vyobrazený je „zvyčajný“ tököliovský erb (1 × 0,8 

cm). Rozmery srdcového štítu sú 0,35 × 0,3 cm, prilieb 0,3 × 0,3 cm, korún 0,3 × 

0,15 cm, klenotov 0,4 × 0,25 cm a 0,35 × 0,3 cm, oboch prikrývadiel 0,3 × 1,3 cm.19

Na obálke listu Imricha Tököliho z 31. augusta 1679 grófovi Michalovi Telekimu 

vidno odtlačok ďalšieho prsteňového pečatidla v červenom vosku. Pole pečate je 

15 Forchtenstein, Rakúsko. Hradná zbierka. Súkromná zbierka Esterháziovcov. Olej, plátno.
16 Tento rodostrom uverejnil PANDULA, Attila. A genealógia ma. A Genealógia 
magyarországi múltjáról. In Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv (Ročenka archívu 
Sabolčskej, Satumarskej a Brežskej stolice) XVII. Zost. Sándor Galambos – Kujbusné Éva 
Mecsei. Nyíregyháza 2006, 214 s., ilustrácia (separát).
17 MOL, P 1239. Archív rodu Telekiovcov, zbierka Michala Apafiho. Spisy Anny Bornemisovej, 
manželky Michala Apafiho (pre ňu adresované listy), krabica 9, fólie 13 – 14, gróf Imrich 
Tököli, Krakov, 18. januára 1667.
18 Archív rodu Esterházi, Transsilvanica, 4. zv., capsa 5, fasc. 1, listy Michala Apafiho 
a Imricha Tököliho (1625 – 1695), No. 16, potvrdenie (maďarské), bez udania lokality.
19 MOL, P 1238. Archív rodu Telekiovcov, Zbierka Michala Telekiho, krabica 6, listy Imricha 
Tököliho (1161 – 1229), list Imricha Tököliho Michalovi Telekimu de Szék (maďarský), 
Debrecín, 21. decembra 1678. Na dorze ceruzou 1223.
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obdĺžnikové, s orezanými rohmi (1,1 × 0,8 cm). Obsah erbu je podobný, ako v pred-

chádzajúcich prípadoch. Tvorí ho štvrtený štít (0,5 × 0,8 cm) so srdcovým štítom (0,2 

× 0,3 cm). Nad štítom je veľká päťlistá koruna, ukončená „perlami“ (0,4 × 0,2 cm). Po 

stranách štítu (zdola) sa vinú dve vetvičky (0,8 × 0,1 cm). 20

Dobre, no nie úplne čitateľná je ďalšia pečať Imricha Tököliho (s papierovou 

clonou), ktorá sa zachovala na patente z 12. augusta 1682 z Košíc. Publikovanej lite-

ratúre bola neznáma. Celkovo ide o peknú, veľmi bohato členenú pečať. Jej rozmery 

aj s clonou sú 4,5 × 4 cm. Je oválna, rámovaná listnatým vencom (0,2 cm). Nasleduje 

linka a latinský kruhopis rozvrhnutý do dvoch riadkov (druhý je čiastočný). Vlastný 

erb vypĺňa podstatnú časť pečatného poľa. Rozmery štítu sú 2,7 × 1,3 cm, srdcové-

ho štítu 0,5 × 0,35 cm, dvoch prílb 0,5 × 0,5 cm, klenotov 1 × 0,8 cm, korún 0,7 × 

0,3 cm, prikrývadiel (0,6 × 0,8 cm). Štít je barokový, štvrtený, so srdcovým štítom. 

V ňom je dopredu hľadiaci dvojhlavý orol s roztiahnutými krídlami. V druhom poli 

je vzpriamený, doprava hľadiaci korunovaný dvojchvostý lev, v pravej labe s ko-

runou. V piatom poli hľadí opačne. V treťom poli je doľava hľadiaci, vzpriamený 

dvojchvostý leopard, v pravici so šabľou. V štvrtom poli hľadí opačne. Nad rohmi 

štítu sú dve rešetové prilby s päťlistými korunami a mohutnými klenotmi. Vľavo 

je vyrastajúci, doprava hľadiaci dvojchvostý lev s vyplazeným jazykom, na hlave 

a v predných labách s kniežacou(?) korunou. Vpravo je vyrastajúci, doľava hľadiaci 

dvojchvostý leopard, v pravej labe s verne zobrazenou šabľou.21

20 MOL, P 1238. Archív rodu Telekiovcov, Zbierka Michala Telekiho, 8. krabica, (jemu 
adresované) listy, 94. fólia (ceruzou na dorze 60), list Imricha Tököliho (maďarský), bez 
miesta vzniku, 31. augusta 1679. 
21 MOL, G-2, Archív Tököliho a Rákociho povstania, Spisy Imricha Tököliho (II), 4. krabica 
– patenty kniežaťa Imricha Tököliho, 3. júl 1680 – 5. december 1685, (ceruzou fólia 75), 
patent (maďarský) z Košíc, 12. augusta 1682. 

Gróf Imrich Tököli, pečať, 1676, MOL. Gróf Imrich Tököli, pečať, 1679, MOL.
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Ďalšia erbová pečať Imricha Tököliho sa zachovala na patente z 8. apríla 1684, 

tiež z Košíc. Má oválny tvar (3,5 × 4 cm), lemovaná je trojlístkovým vencom (0,3 cm), 

po ňom úzkou linkou (0,09 cm), latinským kruhopisom (0,3 cm), opäť linkou, potom 

perlovcom (0,15 cm) a opäť linkou (0,09 cm). Vnútorné pole oválneho tvaru v plnom 

rozsahu vypĺňa erbové znamenie, ktoré sa pätou dotýka spodného okraja poľa. 

Jeho obsah je rovnaký ako pri predchádzajúcej pečati, len inak stvárnený. Figúry 

sú zreteľnejšie. Leopard je jednochvostý. Štít má tenký lem (0,05 cm), deliace čiary 

trojité vrúbkovanie (0,05 cm). Rozmery štítu sú 2,3 × 1,4 cm, srdcového štítu 0,4 × 

0,55 cm, prílb 0,3 × 0,35 cm, korún 0,4 × 3 cm, klenotov 0,8 × 0,7 cm a 0,6 × 0,9 cm, 

prikrývadiel – po oboch stranách – 0,5 × 1,5 cm.22

Odtlačok ďalšieho typária sa zachoval na zadnej strane listu Imricha Tököliho 

z 19. februára 1685. Oválne pole pečate má rozmery 3 × 2,5 cm. Po obvode je dvojitý 

lem. V hornej časti poľa, pri okraji vidieť latinský text. Spodok štítu sa dotýka rámu 

pečatného poľa. Zadný aj srdcový štít majú okrúhlu pätu. Obsah erbu je rovnaký 

ako v predchádzajúcej pečati, je však stranovo obrátený. Rozmery štítu sú 1 × 1,1 

cm, srdcového štítu 0,25 × 0,5 cm, obidvoch prílb 0,4 × 0,2 cm, klenotov 0,5 × 04 

cm, prikrývadiel – na oboch stranách – 0,3 × 1,5 cm.23

Zaujímavé zobrazenie erbu Imricha Tököliho (sedmohradského kniežaťa) sa 

zachovalo na reverze (sedmohradského) zlatého dukátu vyrazeného v roku 1690.24 

Mincový obraz v okrúhlom vnútornom poli, obkolesený rámom lemovaným kru-

hopisom, tu tvorí variant tököliovského rodového erbu, doplnený o symboly zo 

22 MOL, G-2, Archív Tököliho a Rákociho povstania. Patenty kniežaťa Imricha Tököliho, fólie 
1 – 12 (ceruzou fólia 10), Košice, 8. apríla 1684.
23 MOL, P 1238, Archív rodu Telekiovcov, Zbierka Michala Telekiho, 17. krabica, Imrich 
Tököli 22, Imrich Tököli Michalovi Telekimu, 19. februára 1685, bez udania lokality.
24 Maďarské národné múzeum, Budapešť, oddelenie numizmatiky.

Gróf Imrich Tököli, pečať, 1684, MOL.Gróf Imrich Tököli, pečať, 1682, MOL.
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sedmohradského „štátneho znaku“. V erbe je zvýraznený srdcový štít s dvohlavým 

orlom. Po stranách štítu sú jednotlivé motívy „štátneho“ znaku Sedmohradska: vľavo 

žiariace antropomorfné slnko (s tvárou hľadiacou vpred), pod ním doprava hľadiaci 

orol s poloroztiahnutými krídlami, vpravo hore doprava hľadiaci polmesiac a okolo 

neho sedem bášt v usporiadaní jedna – tri – dve – jedna.

Erby na portrétoch Imricha Tököliho 
Erby našli uplatnenie aj na súvekom, veľmi pôsobivom a pomerne bohatom 

ikonografickom materiáli, viažucom sa k osobe Imricha Tököliho. Je zaujímavé, že 

– podľa našich vedomostí – len jeden (neznámy nemecký) majster – na medirytine 

z roku 1685 nazvanej Z trónu zosadený Tököli – uplatnil tököliovský erb v skutočnej 

podobe. Tököliovský erb sa tu nachádza v jednom veľkom štíte, ktorý zodpovedá 

podobe súvekých vojenských štítov.25

Známe sú aj ďalšie portréty Tököliho, ktoré v súlade s dobovou praxou zobrazu-

jú jeho erb v spodnom ráme, pri texte. Niektoré sú voči Tökölimu „priateľské“, iné 

vyslovene „nepriateľské“, mnohé nie sú korektné. Známy je napr. jeden jeho portrét 

s chybným zobrazením erbu – medirytina parížskeho majstra Francoisa Jolliana 

z prvej polovice 80-tych rokov 17. storočia, nazvaná Imrich Tököli ako vojvodca. Do 

štítu sú tu vložené dve orlie krídla, motív z erbu Tököliho manželky Ilony Zrínskej. 

Erb zastrešuje deväťcípa, mierne štylizovaná hodnostná koruna.26 Ponúka sa otázka, 

25 CENNERNÉ wILHELMB, Gizella. Thököly Imre és szabadságharcza az egykorú grafikában 
(Imrich Tököli a jeho povstanie v súvekej grafike). In KÖPECZI, Béla. „Magyarország 
a kereszténység ellensége“ a Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Függelék . 
Budapest, 1976, s. 349, 369, ilustrácia na s. 34, č. 34.
26 Ref. 25, s. 358, č. 14, tiež 14. ilustrácia. Táto i ďalšie medirytiny sa nachádzajú 
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, v Historickej galérii.

Gróf Imrich Tököli, pečať, 1685, MOL. Imrich Tököli, sedmohradské knieža, reverz 
zlatého dukátu s erbom. 
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do akej miery zahraniční majstri – vo všeobecnosti – mali presné informácie o sku-

točnom erbe tejto pre nich predsa len „exotickej“ osobnosti. 

Známe sú viaceré rytiny, na ktorých (na rôznych miestach pôsobiaci) majstri 

v dolnom ráme, kde je text, síce zobrazili heraldický štít, no samotný Tököliho erb 

neprezentovali. Očividne predpokladali, že ho jedno (svojrázne) stredoeurópske 

„veličenstvo“ používa, ale jeho obsah ostal pre nich neznámy. Napríklad Johann 

Jakub Thurneyser, bazilejský majster, na medirytine Portrét Imricha Tököliho, ktorú 

vyhotovil v prvej polovici 80-tych rokov 17. storočia, ponechal na zobrazenie erbu 

jedno (okrúhle) pole na visiacej stuhe v strede spodného rámu.27 Podobne Johann 

Heinzelmann, v Paríži pôsobiaci nemecký majster, na medirytine Portrét Imricha 

Tököliho z roku 1683 v strede rozsiahleho textu vo francúzštine v stojacom ovál-

nom poli zobrazil čistý štvrtený štít s členenou pätou, ktorý zastrešil osemcípou, 

„perlami“ zdobenou hodnostnou korunou.28 Aj parížsky majster Nicolas de l’Armes-

sin v roku 1683 vyhotovil medirytinu, na ktorej v oválnom poli visiacom na mašli 

zobrazil prázdny štvrtený štít s členenou pätou a zastrešený nápadnou deväťcípou 

korunou. V strede nad ňou je jednoduchá, priamo hľadiaca prilba, po stranách s pri-

krývadlami.29 Milánsky majster Federico Angelli počas obliehania Viedne Osmanmi 

v roku 1683 vytvoril posmešnú mediritinu, ktorej heraldická časť je totožná s vyob-

razením Nicolasa de l’Armessina.30 

Aj Peter Streevens, amsterdamský majster, vytvoril na konci 17. storočia mediry-

tinu, ktorá vznikla podľa predlohy iného (tiež amsterdamského) maliara. Obraz po-

27 Ref. 25, s. 358, č. 12, 12. ilustrácia.
28 Ref. 25, s. 358 – 359, č. 15, 15. ilustrácia.
29 Ref. 25, s. 359, č. 16, 16. ilustrácia.
30 Ref. 25, s. 360 – 361, č. 20, 20. ilustrácia.

Imrich Tököli, historizujúca napodobenina 
tanistry z čias jeho opätovného pohrebu 
(1906). Kedysi v zbierke Tibora Pettkó-
Szantnera. Foto: Dr. Zsófia Vaikai.
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chádza zo zbierky nazvanej Theatrum illustrissimorum Principum Huius Temporis… 

V jeho spodnej časti je (medzi kratším latinským textom) prázdny štít s členenou 

pätou, zastrešený (nápadnou) päťcípou „ľaliovito ukončenou“ korunou, na obrube 

zdobenou.31

Na záver spomeňme jedno svojrázne zobrazenie erbu Imricha Tököliho z pod-

statne mladšieho obdobia. Keď sa v roku 1906 (v Budapešti a Kežmarku) konali 

veľkolepé oslavy v rámci jeho obnoveného pohrebu, hajdúsi boli oblečení do sláv-

nostných rovnošiat s tanistrami, na ktorých bol vyšitý Tököliho erb. Podobné ta-

risne (s erbami Františka II. Rákociho a Imricha Tököliho) boli použité aj pri iných 

príležitostiach. Nešlo však o tarisne (tašky) v pravom zmysle slova, len o ich imi-

tácie. Použitá bola iba ich predná časť, zdobená strojovou výšivkou. Tököliho erb 

na nej vychádzal z historických predlôh. Bol vložený do oválneho štítu, lemovaný 

kartušou a umiestnený do šiatra, zakončeného v strede hore kniežacou korunou 

s krížom. V tomto prípade išlo o vyobrazenie ríšskeho kniežacieho erbu Imricha 

Tököliho.

31 Ref. 25, s. 361, č. 25, 25. ilustrácia.
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N Á L E Z Y

„NEZNÁMÁ“ MANŽELKA LIPTOVSKÉHO PODŽUPANA 
K EPITAFU JANA KUBíNSKÉHO Z ROKU 1611 V LIPTOVSKÉ TEPLÉ

Karel Müller

Reprezentativní katalog národních kulturních památek okresu Ružomberok re-

gistruje mezi jinými artefakty římskokatolického farního kostela sv. Filipa a Jakuba 

apoštolů dřevěný malovaný epitaf, který nechala vyhotovit svému zemřelému manže-

lovi, liptovskému podžupanovi Janu Kubínskému (Kubínyi), Anna rozená Méreiová.1 

Dokládá to spolu s přesným datem podžupanovy smrti, 22. ledna 1611, latinský nápis 

v horní části architektury epitafu, jehož střed je vyhrazen obrazu Vítězného Krista. 

Z ikonografického i genealogicko-heraldického hlediska je ale nejzajímavější 

spodní část monumentu, v němž je plně v souladu s dobově užívaným schématem 

zobrazen sám Kubínský a celá jeho rodina. V naznačeném chrámovém prostoru, 

uprostřed s průhledem do dlouhé chodby (presbytáře?) s krucifixem, klečí se se-

pjatýma rukama vlevo mužští členové rodiny a proti nim zprava její příslušnice 

ženského pohlaví. Výjev na soklu provázejí dva erby v oválných renesančních kartu-

ších. Na levé straně je to erb objednavatelky epitafu2, které tak byla dána poněkud 

nezvykle přednost před zemřelým manželem, jehož rodový erb se nachází vpra-

vo.3 Na skupinovém portrétu zaujímá postava Kubínského místo při okraji mužské 

skupiny, nejblíže erbu manželky, nad hlavou je označena červeným křížkem. Před 

podžupanem klečí v jednotně upraveném šatě celkem pět synů, pokračovatelů rodu 

– František, Jan, Daniel, Pavel a Kryštof.4 

Poněkud složitěji je koncipována ženská skupina, kterou tvoří celkem osm osob. 

K ní text hesla v katalogu doslova uvádí „…v ženskej časti je označená krížikom jeho 

prvá manželka Barbora Sunegová s erbom pri nohách, nad štítom s iniciálami S. B. 

V strede skupiny je ďalšia členka rodiny s iniciálami nad erbom S. A.…“. Jednoznač-

ně je tedy určena pouze Kubínského první žena, zatímco s další ženou označenou 

křížkem a erbem s iniciálami si autor hesla očividně neví rady a nestanoví ani, která 

postava reprezentuje pořizovatelku epitafu. Tu ale zjevně musíme hledat v nejvyšší 

figuře na samém okraji obrazu, analogicky v protilehlém postavení vůči vyobrazení 

jejího manžela. 

1 Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. Bratislava : Pamiatkový úrad 
SR a Vydavateľstvo Slovart, 2008, s. 204 – 205.
2 NOVÁK, Jozef – VíTEK, Peter. Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. Liptovská stolica. 
Bratislava : Hajko & Hajková, 2004, s. 82, 169.
3 Ref. 2, s. 57 – 58, 166. Miniaturu z erbovní listiny pro Janova otce Kryštofa z roku 1578 
reprodukuje NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. Martin : 
Osveta, 1980, barevná příloha.
4 NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 6. Pest : Ráth 
Mór, 1860, s. 479.
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Jozef Novák ve svém krátkém biogramu Jana Kubínského zmiňuje pouze dvě 

manželky liptovského podžupana – Barboru Sunegovou a Annu de Mere, resp. 

Mérei.5 Malba na epitafu z Liptovské Teplé však jednoznačně dokládá, že Jan Ku-

bínský byl ženatý třikrát a mezi Barborou a Annou, existovala ještě jedna manželka. 

Erb nad prostřední ženou lze bez jakýchkoliv pochybností přiřadit významnému 

panskému rodu z moravsko-slezského pomezí – Sedlnickým z Choltic. Ti užívali 

červeného štítu se stříbrnou zavinutou střelou, jako klenot paví kytu zleva prostře-

lenou touž střelou a přikryvadla červeno-stříbrná. Přesně takový erb je vyobrazen 

nad zmíněnou ženskou postavou a správnost určení erbu potvrzuje i první písmeno 

S v připojených iniciálách. Druhé písmeno pak označuje křestní jméno manželky, 

které znělo Anna. Vyplývá to mimo jiné z rodové kroniky Sedlnických z Choltic, 

kterou ve 2. polovině 19. století sestavil historiograf rodu, zemský úředník opavsko-

-krnovského knížectví, Antonín svobodný pán Sedlnický z Choltic.6 

Anna Sedlnická byla nejstarším dítětem Kryštofa Sedlnického z Choltic ze slez-

skoostravské větve rodu. Bartoloměj Paprocký o něm píše, že „v Království Uher-

ském statky své má“ a uvádí jej seděním na blíže neznámých Polankovicích.7 

5 NOVÁK, ref. 3, s. 147, NAGY, ref. 4, s. 479, uvádí jen jedinou manželku, Annu Méreiovou.
6 Zemský archiv v Opavě, Velkostatek Jezdkovice, inv. č. 36 , Chronik der Grafen, Frey- und 
Pannierherrn Odrowąs Sedlnitzky v. Choltic, s. 56 („Anna vermält an Johann v. Kubini“ ). Ke 
kronice, sepsané v 60. letech 19. století, a jejímu autorovi naposledy Karel Müller in ŠOPÁK, 
Pavel a kol. Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. 
Opava : Slezské zemské muzeum, 2011, s. 244.
7 PAPROCKÝ z Hlohol, Bartoloměj. Zrcadlo slavného markrabství moravského. Olomouc 
1593, fol. 114a.

Epitaf Jána Kubínskeho z roku 
1611 v rímskokatolíckom farskom 

kostole sv. Filipa a Jakuba 
apoštolov v Liptovskej Teplej.



8 K Sedlnickým vedle kroniky zmíněné v poznámce 6 stručně též Jiří Stibor in Biografický 
slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 3. Opava – Ostrava : Optys, 1995, s. 97 – 101. Dr. 
J. Stiborovi, který připravuje podrobnou genealogii rodu Sedlnických, děkuji též za cenné 
konzultace.
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S tímto místem snad souvisí i původ jeho manželky, jíž měla být Anna z Polanky 

(Polyankai), vdova po Janovi Horváthovi z Velké Lomnice. S Kryštofem měla vedle 

Anny ještě v mládí zemřelého syna Františka, dceru Kateřinu, provdanou nejprve za 

Františka Rožkovianského (Roskoványi), pak za Matyáše Horvátha a nakonec Jiřího, 

který se stal jejich hlavním dědicem.8 Více o podžupanově manželce Anně, jejích 

rodičích a sourozencích již Sedlnického rodová kronika neuvádí, takže musíme 

odkázat na další pátrání v pramenech uherské, resp. slovenské provenience. Ty by 

také mohly pomoci identifikovat pět podžupanových dcer zobrazených na epitafu. 

Z jejich rozmístění lze pouze dedukovat, že první manželka Barbora porodila dce-

ru jednu, zatímco další čtyři pocházely zřejmě právě z druhého manželství Jana 

Kubínského s Annou Sedlnickou z Choltic. Každopádně byly všechny, stejně jako 

chlapci, naživu, když jejich otec v roce 1611 umíral. 

Detail z epitafu – portrét rodiny Jána Kubínskeho.
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K U R I O Z I T Y

PRAVDA O KOŠICKOM PÔVODE AMERICKEJ HEREČKY 
ANGELINY JOLIEOVEJ

Marek Rímsky

O populárnej americkej herečke Angeline Jolieovej sa vraví, že predkovia jej 

otca, nemenej známeho hollywoodskeho herca Jona Voighta, pochádzali z Košíc. 

Na základe záznamu v zozname brancov z obdobia 1. svetovej vojny (WWI Draft 

Registration), v ktorom herečkin prastarý otec Juraj Vojtka (Voytka) uviedol košický 

pôvod (Kassa, Hungary, born 24 April 1879), to tvrdil william Addams Reitwiesner, 

profesionálny americký genealóg zaoberajúci sa pôvodom tunajších prominentov 

a celebrít.1 Túto informáciu potom prevzal aj Martin Votruba, slovenský pedagóg 

a slavista pôsobiaci na Pittsburskej univerzite.2

V košickej rímskokatolíckej matrike sme pod príslušným dátumom (24. 4. 1879) 

našli zápis o narodení Juraja, ale s priezviskom Bodnár.3 Zmienky o Vojtkovcoch 

v registri k týmto matrikám neboli. V gréckokatolíckej matrike sme našli zápis 

o narodení Júliusa Kernyika.4 V kalvínskom zbore na sviatok sv. Juraja pokrstili 

Gabriela Juraja Nagya a Vojtkovci sa v matrikách tejto cirkvi nespomínajú.5 Hoci 

židovský pôvod Juraja Vojtku sme nepredpokladali, prezreli sme aj matriku židov-

skej náboženskej obce v Košiciach: v príslušný deň do nej zapísali Minu Grünovú.6 

V matrike nemecko-maďarského evanjelického zboru nebol nijaký záznam7 a v mat-

rike slovenského zboru rovnako.8 Tu sa však vyskytlo priezvisko Vojtko, a to v ro-

1 Pozri heslo william Addams Reitwiesner. In Wikipedia. [online]. Dostupné na internete: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/William_Addams_Reitwiesner> [cit. 2012-05-23]. Rodokmeň 
Angeliny Jolieovej, ktorý vypracoval tento genealóg pozri na Ancestry of Angelina Jolie. In 
William Addams Reitwiesner Genealogical Services. [online]. Dostupné na internete: <http://
www.wargs.com/other/voight.html> [cit. 2012-05-23].
2 Pozri odkaz na podstránke Jon Voight. In University of Pittsburgh [online]. Dostupné na 
internete: <http://www.pitt.edu/~votruba/qsonhist/celebrities/voightjon.html> [cit. 2012-05-23].
3 Štátny archív (ŠA) v Košiciach, fond Zbierka cirkevných matrík (ZCM), kat. č. 11. Matrika 
pokrstených Rímskokatolíckeho farského úradu v Košiciach z rokov 1868 – 1881, s. 808, 
por. č. 290.
4 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 46. Matrika pokrstených Gréckokatolíckeho farského úradu 
v Košiciach z rokov 1861 – 1911, s. 137, por. č. 33.
5 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 78. Matrika pokrstených, sobášených a zomretých Farského 
úradu reformovanej kresťanskej cirkvi v Košiciach z rokov 1864 – 1885, s. 54 – 55.
6 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 64. Matrika narodených Židovskej náboženskej obce 
v Košiciach z rokov 1851 – 1879, s. 151.
7 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 61. Matrika pokrstených, sobášených a zomretých 
Evanjelického a. v. farského úradu – cirkevného zboru nemecko-maďarského v Košiciach 
z rokov 1855 – 1880, s. 61.
8 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 53. Matrika pokrstených, sobášených a zomretých 
Evanjelického a. v. farského úradu – cirkevného zboru slovenského v Košiciach z rokov 
1801 – 1894, s. 778 – 781.
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koch 1880 a 1882, kedy boli zapísaní Július Štefan a Štefan Jozef Vojtkovci, synovia 

tých istých rodičov, ktorí však krátko po narodení zomreli.9 

Po preskúmaní záznamov vo všetkých košických matrikách môžeme teda zodpo-

vedne prehlásiť, že záznam o narodení (krste) prastarého otca Angeliny Jolieovej sa 

v nich v období okolo roku 1879 nenachádza (v žiadnej z nich). Priezvisko Vojtko/

Vojtka je však v okolí Košíc bežné a rozšírené aj dnes, je teda istá nádej, že sa tu 

údaje o predkoch Angeliny Jolieovej nakoniec nájdu. K tomu však bude potrebné 

preskúmať matriky ďalších cirkevných zborov, aj z okolia mesta. 

9 ŠA v Košiciach, ZCM, kat. č. 53. Matrika pokrstených, sobášených a zomretých 
Evanjelického a. v. farského úradu – cirkevného zboru slovenského v Košiciach z rokov 
1801 – 1894, s. 782 – 783 a 792 – 793. 

Angelina Jolie
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Litterae armorum. Erbovní listiny 

Národního archivu v Praze. Ed. Michal 

Fiala. Praha – Ostrava : Archiv hlavního 

města Prahy a Ostravská univerzita 

v Ostravě, 2011, 134 s. + CD (multimediálna 

edícia). ISBN 978–80–7368–842–4

Niet pochýb o tom, že 

erbové listiny patria 

k najpríťažlivejším ty-

pom archívnych doku-

mentov (najmä pokiaľ 

ide o originály) s mno-

horakou výpovednou 

hodnotou (a to už bez 

ohľadu na to, či ide 

o originály alebo odpisy). Ukazuje sa, že 

do súčasnosti sa na Slovensku zachova-

la v origináloch asi jedna štvrtina tohto 

územia sa týkajúcich erbových listín, os-

tatok v overených alebo jednoduchých 

odpisoch. Aj napriek skutočnosti, že er-

bové listiny už dávnejšie boli v pozornos-

ti bádateľov, ostáva ešte veľké množstvo 

otázok spojených s nimi nepreskúmaných. 

Platí to aj o komplexnom pohľade na ich 

vývoj u nás, pravdaže v širšom uhorskom 

kontexte. Naše poznatky iste posunie 

vpred pripravovaný súpis erbových listín 

na Slovensku, ktorý predstaví výnimočnú 

pramennú bázu a pripraví pôdu pre ďalšie 

výskumy v tejto oblasti.

Sústavnú pozornosť edovaniu väčších 

súborov erbových listín venujú aj naši čes-

kí kolegovia – už takmer tri desaťročia. Ich 

posledným edičným počinom v tomto sme-

re je anotovaná publikácia, ktorú pripravi-

li na vydanie renomovaní českí a moravskí 

autori (editori) Michal Fiala, Jiří Brňovják 

a Jakub Hrdlička. Publikácia je v poradí 

štvrtým zväzkom série Nobilitas in histo-

ria moderna, ktorá v predošlých rokoch 

priniesla množstvo cenných poznatkov 

a podnetov k výskumu novovekej šľachty 

v Habsburskej monarchii i samotných er-

bových listín (zborník Nobilitace ve světle 

písemných pramenů). Dielo zároveň nad-

väzuje na predošlé výpravné edície erbo-

vých listín z pražských archívov (Archivu 

hlavního města Prahy a Archivu Národní-

ho muzea). 

Anotovaná práca publikuje súbor 199 

erbových listín z pražského Národního ar-

chivu z rokov 1420 – 1918, doslova roztrú-

sených v rozličných archívnych fondoch 

a zbierkach tohto archívu. Ako konštatujú 

editori, ide o najväčší súbor svojho druhu 

v Českej republike. Obsahuje erbové lis-

tiny vydané prevažne pre fyzické osoby 

(erboví mešťania, nobilitovaní, šľachta). 

V menšej miere sú zastúpené aj právnic-

ké osoby (mestá, cechy a cirkevné inštitú-

cie). Z diplomatického hľadiska ide zväčša 

o slávnostné panovnícke privilégiá (ma-

jestáty), ktoré vznikli prevažne v ríšskej 

a českej dvorskej kancelárii, pričom plne 

reflektovali vývoj dobovej kancelárskej 

praxe a výtvarných trendov. Ich jazykom 

bola najmä nemčina, do polovice 18. storo-

čia však aj čeština. 

K výnimočným exemplárom patrí 15 

tzv. palatinátov, erbových listín vydaných 

cisárskymi palatínmi, úradníkmi a hod-

nostármi, ktorí boli (na niektorých úze-

miach ríše) na to oprávnení; v Uhorsku 

tento spôsob vydávania erbových listín 

rozvinutý nebol. Súbor obsahuje aj – na 

európske pomery – svojím spôsobom uni-

kátnu erbovú listinu, ktorou Leopold I. ro-

A N O T Á C I E  –  G L O S Y
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ku 1680 kolektívne povýšil do českého 

šľachtického stavu všetkých neurodzených 

alumnov (študentov) seminára sv. Václava 

v Starom Meste Pražskom, ktorí boli na 

tunajšej Karlovo-Ferdinandovej univerzite 

promovaní za magistrov filozofie, a všet-

kým tiež udelil – rovnaký – erb. 

Slovenska sa z publikovaných listín tý-

ka v podstate len jeden exemplár. Ide o er-

bovú (žiaľ, už značne poškodenú) listinu 

pre Petra a Juraja Šágovcov (Saagh). Vydal 

ju 16. januára 1610 uhorský kráľ Matej II. 

Adresáti (podľa publikačnej poznámky) 

pôsobili v Nitrianskej stolici. Uhorska sa 

ešte týka privilégium z 22. februára 1866, 

ktorým František Jozef I. potvrdil adop-

ciu Ladislava Arnera a Gregora Johntona 

Ladislavom Gombošom de Hatháza (povo-

lil im užívať jeho priezvisko, erb i práva 

uhorskej a sedmohradskej šľachty).

Odhliadnuc od vlastnej edície erbo-

vých listín azda najvýznamnejšiu súčasť 

publikácie predstavuje rozsiahla štúdia 

Tomáša Krejčíka Nové poznatky o vývoji 

erbovních a nobilitačních listin, ktorá nad-

väzuje na jeho predchádzajúce príspevky 

k tejto problematike a tvorí takmer polo-

vicu knižnej časti diela. Možno ju pova-

žovať za dosiaľ najkomplexnejší pohľad 

na proces vývoja tohto špecifického dru-

hu archívneho prameňa. V úvodnej časti 

autor približuje prehľad novšej literatúry 

k problematike a približuje vplyv nobili-

tácií na vývoj elít v monarchistickom sys-

téme odmeňovania. Predstavuje ich aj ako 

dôležitý prostriedok komunikácie medzi 

panovníkom a jeho poddanými, čo sa od-

razilo nielen v naráciách, ale napríklad 

aj na miniatúrach erbových listín. Zvlášť 

treba upozorniť na autorovo konštatova-

nie, že možnosti využitia nobilitačných 

spisov a erbových listín ešte zďaleka nie 

sú vyčerpané a ponúkajú veľké množstvo 

nových a atraktívnych tém. Platí to osobit-

ne aj o Slovensku, kde výskum tzv. novej 

šľachty – podnikateľov, hospodárskych 

úradníkov, bankárov, štátnych úradníkov, 

vojakov, lekárov, advokátov, duchovných 

osôb a pod., ktorí boli dôležitou hybnou 

silou hospodárskeho rozmachu i spolo-

čenského života v Uhorsku, nie je takmer 

vôbec rozpracovaný. Pritom erbové listiny 

a nobilitačné spisy týchto nových elít majú 

obrovskú výpovednú hodnotu. Pomáhajú 

rekonštruovať ich kariérny a ekonomický 

vzostup, charitatívnu a verejnoprospešnú 

činnosť, pôsobenie v úlohe mecénov a po-

dobné, často doposiaľ vôbec nepoznané 

aktivity. 

V ďalšej časti štúdie autor prináša pod-

robný diplomatický rozbor (nielen edova-

ných) erbových listín. Táto pasáž je azda 

najprínosnejšia, pretože autor si v nej – 

okrem bežných vnútorných znakov (písa-

cia látka, písmo, grafické znaky, väzba lis-

tiny, pečať a kolok) – všíma najmä erbové 

miniatúry, určuje ich typy (jednoduchá, 

architektonická, portrétna, figurálna, voľ-

ná krajina kombinovaná s mramorovým 

podkladom, voľná krajina, ornamentálna, 

triumfálna a pod.). Mimo základných sle-

duje aj iné výtvarné motívy v nich (erb 

vydavateľa, vojenské trofeje, nepravých 

štítonosičov, alegórie evokujúce zamest-

nanie príjemcu a pod.). 

Veľkú pozornosť venuje tiež maliarom 

a vývoju výtvarného stvárnenia erbov. 

V staršom období – zhruba od 14. do 17. 

storočia – ich tvorcovia pochádzali pre-

važne z lokálnych maliarskych škôl a boli 

najímaní ad hoc (nepatrili k stálym za-

mestnanom dvorských či iných kancelá-
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rií). Určenie ich účasti na tvorbe prísluš-

ných erbových listín je preto záležitosťou 

rozboru štýlu a individuality týchto, často 

anonymných tvorcov. Od 18. storočia do 

roku 1918 vystupujú z anonymity a ich ka-

riéry možno sledovať konkrétnejšie (naj-

mä zásluhou rakúskeho historika Michaela 

Göbla, ktorý sa nimi zaoberal programo-

vo), hoci aj v tomto období „svoje“ minia-

túry signovali len veľmi zriedkavo. Treba 

však poznamenať, že ich menovanie do 

funkcie, prípadne jej dedenie (z otca na sy-

na), ako aj dlhodobé zotrvávanie dvorskej 

kancelárie vo Viedni, vzhľad miniatúr do 

istej miery ovplyvnilo negatívne – zúžilo 

ich typologickú pestrosť a po roku 1850 

ich výtvarný rozvoj výrazne obmedzilo. 

V závere autor štúdie upozorňuje na 

niektoré špecifické exempláre, napr. ne-

vydané, resp. neexpedované listiny bez 

miniatúr či ojedinelé privilégiá na pou-

žívanie pečatí alebo znakov, vydané cir-

kevným „osobám“ (kláštoru, farskému 

kostolu). 

Záver publikácie tvorí stručný prehľad 

editovaných erbových listín, nemecké re-

sumé, zoznam archívnych prameňov, lite-

ratúry a elektronických zdrojov, zoznam 

použitých skratiek, zoznam ilustrácií 

a výberový register.

Organickou súčasťou diela je multime-

diálna príloha (na pripojenom DVD-nosiči). 

Okrem textov publikovaných v „papiero-

vej“ podobe obsahuje vlastnú, komplex-

nú edíciu erbových listín. Je to zaujímavé 

a moderné riešenie, ktoré môže byť inšpi-

ratívne aj pre pripravovaný výstup slo-

vacikálnych erbových listín. Záujemca tu 

nájde všetky potrebné informácie o prí-

slušných listinách (dátum, miesto a rok 

vydania, údaje o vydavateľovi, regest, text 

erbovej listiny, diplomatický popis, signa-

túru, základnú literatúru, podrobný opis 

miniatúry a blazon erbu), ako aj kvalitné 

vyobrazenia ich miniatúr. V multimediál-

nej prílohe sa možno pohybovať pomocou 

viacerých vyhľadávačov (osobný, miestny 

a vecný register, zoznam literatúry a skra-

tiek), prechádzať na požadované listiny, 

prípadne pracovať s veľkosťou a zobraze-

ním obrázku.

Celý súbor je veľmi dôležitým vyda-

vateľským počinom. Nielen sprístupnením 

(edovaním) samotných erbových listín, ale 

aj priekopníckym, zatiaľ najkomplexnej-

ším pohľadom na vývoj erbových listín 

v našom, resp. nám blízkom historickom 

prostredí. 

Peter Keresteš

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. 

Paměti hornoslezského barokního 

šlechtice. Ed. Jiří Brňovják a kol. Český 

Těšín – Opava – Ostrava : Ostravská 

univerzita v Ostravě, Zemský archiv 

v Opavě, Muzeum Těšínska, 2010, 295 s. 

ISBN 978–80–7368–849–3, ISBN 978–80–

86388–85–4, ISBN 978–80–86696–15–7

V poradí tretí zväzok edičného radu 

Nobilitas in historia moderna ponúka či-

tateľovi unikátny pohľad do života člena 

hosťálkovskej vetvy významného morav-

ského a hornosliezskeho rodu Skrben-

ských z Hříště. Rod nie je neznámy ani 

v slovenskom prostredí, najmä v súvis-

losti s lednickým panstvom, ktoré získal 

do držby prostredníctvom sobáša baróna 

Filipa Skrbenského s Máriou Erdődyovou. 

Ich syn, taktiež Filip, roku 1890 predal 

panstvo Jozefovi Schreiberovi, továrniko-

vi z Gross Ullesdorfu, zakladateľovi sklár-

ní v Lednických Rovniach. Hoci Schreiber 
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bol už právoplatným vlastníkom panstva, 

pár rokov „musel“ ešte vystupovať len 

ako nájomca. Barón Skrbenský ml. sa to-

tiž hazardnými hrami dostal do finančnej 

tiesne (preto panstvo predal), no nechcel, 

aby sa o tom dozvedela jeho matka. Slú-

žil u dragúnov ako nadporučík, zastával 

i funkciu cisársko-kráľovského komorníka 

a bol i členom rádu maltézskych rytierov. 

Býval prevažne vo Viedni a kaštieľ v Prí-

lese (dnes súčasť Trenčianskej Teplej, okr. 

Trenčín) využíval zvyčajne ako letné sídlo. 

Napriek tomu dokázal pomerne čulo za-

sahovať do života obcí nachodiacich sa 

na jeho panstve. Pod jeho vplyvom v roku 

1884 napr. došlo k založeniu Dobrovoľné-

ho hasičského zboru v Trenčianskej Tep-

lej, ktorý patril medzi prvé na Považí. Za 

ručnú striekačku i s príslušenstvom, kto-

ré zboru daroval, ho zvolili za čestného 

veliteľa. V rokoch 1894 – 1895 zastával 

dokonca funkciu richtára v Prílese, kde ho 

napokon 6. marca 1914 nitriansky biskup 

Viliam Battyány aj pochoval.

Editorský tím opavských a ostrav-

ských historikov prostredníctvom tohto 

diela oboznamuje verejnosť s jedinečným 

prameňom osobnej povahy, zachytávajú-

cim udalosti búrlivej druhej polovice 17. 

storočia. Ide o pamäte príslušníka spomí-

naného rodu, Krištofa Bernarda Skrben-

ského, deponované v zbierke Rukopisov 

a starých tlačí Rakúskej národnej knižnice 

vo Viedni. Do zbierky sa – spolu s ďalšími 

písomnosťami – dostal prostredníctvom 

genealóga Ludwiga Igálffy–Igálya v polovi-

ci 80-tych rokov 20. storočia ako pozosta-

losť po bližšie neurčenom členovi rodiny. 

Samotná kniha je po stručnom úvo-

de rozčlenená do troch častí, pričom prvé 

dve kapitoly sa dajú charakterizovať ako 

komentáre k editovanému textu. Prvá sa 

zaoberá bližším určením dokumentu (ru-

kopisu Skrbenského Knihy pamětí ), vďaka 

čomu si čitateľ dokáže vytvoriť pomerne 

ucelený obraz o jeho vizuálnej podobe 

a obsahu. Nachádzame tu napr. prehľad-

nú tabuľku jednotlivých záznamov so 

stručným zachytením tém, ktoré uľahču-

jú orientáciu v samotnom texte pamätí, 

tiež popis metodiky ich edičného spraco-

vania; autori sa pridŕžali bežne používa-

ných pravidiel pre ranonovoveké české 

a nemecké dokumenty, rešpektovali fone-

tické kvality textu a jeho obsahovú logiku. 

Druhú časť publikácie tvorí štúdia, 

ktorá umožňuje podrobný pohľad do ge-

nealógie a do staršej i novšej histórie rodu 

Skrbenských, pričom autori sledujú hlav-

ne udalosti s priamym vzťahom k obsahu 

Skrbenského rukopisu. Veľkú pozornosť 

venujú i zaradeniu osoby autora a obsahu 

jeho Knihy pamětí do dobového spoločen-

ského kontextu. Obe kapitoly sú ilustrova-

né unikátnym, doposiaľ nepublikovaným 

obrazovým materiálom, pochádzajúcim 

najmä z fondov a zbierok Rakúskej národ-

nej knižnice, Zemského archívu v Opave 

a Múzea Těšínska v Českom Těšíne. 

Podstatnú časť diela tvorí vlastný (edi-

tovaný) text Knihy pamětí zachovávajúci 

pôvodné členenie rukopisu do 336 rôzne 

dlhých záznamov. Jeho prevažná časť bo-

la/je písaná v českom jazyku, avšak náj-

deme tu (v piatich rozličných sekvenciách) 

i 18 súvislých zápisov v nemčine. Prvých 

sedem záznamov tvoria prepisy starších 

záznamov z rokov 1492, 1585, 1588, 1608, 

1628. Nasledujú Skrbenského pôvodné 

záznamy zoradené chronologicky počnúc 

rokom 1632 a končiac rokom 1685. Skr-

benský ich robil niekoľko ročne, s pomer-
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ne malým časovým odstupom od preží-

vaných udalostí, preto majú veľkú mieru 

autenticity. 

Ďalšou charakteristickou črtou je 

značná selektívnosť, s akou Skrbenský 

pristupoval k radeniu udalostí. Jeho pa-

mäti teda neposkytujú ucelený obraz do-

bových udalostí. Mnohé sú iba načrtnuté 

v jemných kontúrach ako napr. uhorské 

povstania, vypuknutie poľsko-švédskej 

vojny, uzavretie vestfálskeho mieru, pobyt 

švédskych jednotiek či cisárskych vojsk, 

vojna s Osmanmi atď. Reflektujú najmä 

dobové udalosti, ktoré sa bezprostredne 

týkali regiónu, v ktorom Skrbenský žil, 

jeho rodiny, majetku a náboženskej orien-

tácie Skrbenských, ktorí inklinovali ku 

kalvinizmu a bratstvu. V tomto kontexte 

Kryštof Bernard Skrbenský podáva uni-

kátne svedectvo o prebiehajúcich snahách 

o rekatolizáciu spoločnosti po porážke 

stavovského povstania. 

Mimoriadna dokumentárna hodnota 

edície spočíva v zverejnení cenných in-

formácií, ktoré korigujú alebo dopĺňajú 

doterajšie vedomosti o danom období 

(17. storočí). Pre historikov je dielo dô-

ležitým zdrojom svedectiev o priebehu 

(moravských) zemských snemov, súdov 

a významných udalostí tej doby, ale na-

pr. aj postupov bežne zachovávaných pri 

vstupe do súdobej stavovskej spoločnos-

ti, nadobúdaní jednotlivých stavovských 

úradov, výkone zverených úloh a pod. Vý-

znamným prínosom sú i extrakty či odka-

zy na už nezachované originály dokumen-

tov, ku ktorým sa Skrbenský dostal pri 

rôznych spoločenských príležitostiach či 

pri výkone svojich úradných povinností. 

Obsahovú pestrosť pamätí dotvárajú 

podrobne zdokumentované genealogické 

a spoločenské väzby Skrbenských s ďal-

šími opavsko-krnovskými, moravskými 

či hornosliezskymi šľachtickými rodmi 

a hospodársko-štatistické informácie o po-

stavení tohto rodu v rámci danej stavov-

skej obce. 

Pre lepšiu orientáciu v texte vzhľadom 

na veľké množstvo spomínaných osôb 

a lokalít slúži osobný a miestny register 

na posledných stranách publikácie. Na pri-

blíženie osôb a udalostí Skrbenským bliž-

šie neurčených či len načrtnutých editori 

hojne využili priestor na komentáre a edi-

torské poznámky v poznámkovom apará-

te pod čiarou. Veľmi cennou pomôckou 

je i prehľadná schéma zachytávajúca ge-

nealógiu Skrbenských z Hříště do polovice 

18. storočia (so samostatným registrom). 

Dôležitými súčasťami diela sú i slovník 

dobových pojmov, prehľad Skrbenským 

užívaných dobových mier a váh, zoznamy 

použitých archívnych a iných prameňov, 

skratiek, obrazových príloh a napokon re-

sumé v nemeckom jazyku.

Patrícia Pastrnáková

ALEXy, Zdenko G. Die Wappen der slowa-

kischen Selbstverwaltungsregionen. In 

Schweizer Archiv für Heraldik. 2003, Heft 

II, s. 133 – 140.

Známy slovenský heraldik Ing. Zden-

ko G. Alexy publikoval vo Švajčiarskom 

časopise pre heraldiku po nemecky písaný 

článok o erboch slovenských samospráv-

nych krajov. Zhrnul v ňom základné in-

formácie o problematike a procese tvorby 

a vzniku znakov novokonštituovaných 

ôsmich vyšších územnosprávnych celkov 

na Slovensku v rokoch 2001 až 2003. In-

formoval, že tieto otázky začala riešiť He-

raldická komisia Ministerstva vnútra SR 
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v jeseni 2001. Následne vznikli tri návrhy 

predstavujúce podľa autora tri (v skutoč-

nosti však iba dve) koncepcie. 

Prvá, principiálne nová (bola dielom 

profesora Jozefa Nováka a heraldického 

výtvarníka Ladislava Čisárika ml. – v tex-

te nie sú menovaní), predpokladala pre 

každý samosprávny kraj polokrúhly štít 

s bordúrou, obsahujúci rastlinné motívy 

ako symboly typické pre to-ktoré územie. 

Pôvodcom druhej bol samotný Ing. Zdenko 

G. Alexy. Vychádzal v nej z presvedčenia, 

že budúce erby VÚC by mali obsahovať 

znakové konštrukcie zložené zo zname-

ní vybraných z erbov stolíc (žúp), ktoré 

na našom území existovali do konca roku 

1922. Tretí variant (predložil ho PhDr. La-

dislav Vrtel – ani jeho meno sa tu priamo 

neuvádza) v podstate akceptoval koncep-

ciu Z. G. Alexyho, avšak s tým, že k ští-

tom pridal tzv. nosičov a pod štíty stuhy 

s názvami jednotlivých samosprávnych 

krajov. Prvé dva návrhy boli postúpené 

predstaviteľom samosprávnych krajov na 

vyjadrenie. Tí sa napokon priklonili k ná-

vrhu Z. G. Alexyho. 

V nasledujúcich pasážach príspevku 

autor konkrétne popisuje svoj výber jed-

notlivých znamení z historických erbov 

jednotlivých stolíc, ktoré sa mali dostať do 

budúcich znakov príslušných samospráv-

nych krajov. Tieto nové znaky sú tu ďalej 

ilustrované vo farbe. Na prvý pohľad je 

však zrejmé, že v niektorých sa objavili 

namiesto pôvodných znamení „vybraných“ 

z erbov stolíc iba akési takmer neidentifi-

kovateľné „motívy“ na tieto symboly.

V procese vlastnej tvorby a schvaľova-

nia jednotlivých erbov boli však v niekto-

rých samosprávnych krajoch znaky navr-

hované Z. G. Alexym čiastočne upravené 

(zmenené) figurálne aj farebne a to až tak, 

že presadené zmeny porušovali prijatý 

východiskový princíp. Autor ich uvádza 

konkrétne. Na ich porovnanie sú tu aj ony 

publikované súbežne s jeho pôvodnými 

návrhmi. Napokon boli takto „korigované“ 

znaky (aj vlajky, o ktorých sa v článku inak 

nehovorí) oficiálne schválené a zaevido-

vané v Heraldickom registri Slovenskej 

republiky.

Treba povedať, že cieľom tejto anotá-

cie nebola kritika predmetného príspevku. 

Chceme ňou len upozorniť najmä našu he-

raldickú obec naň a to aj napriek tomu, že 

vyšiel už pred desaťročím (príspevok na 

túto tému publikoval Ing. Alexy aj v zbor-

níku Kontinuita a diskontinuita genealógie 

a heraldiky, vydanom našou spoločnosťou 

v roku 2010), pretože o vzniku a zavedení 

znakov súčasných samosprávnych krajov 

sa toho vo všeobecnosti u nás veľa nevie. 

Nie je totiž celkom neopodstatnená ani 

pomerne rozšírená domnienka, že značná 

časť tohto procesu prebehla tak trošku za-

halená do pláštika utajenia. Aj preto by bo-

lo azda prínosom, hoci s odstupom času, 

zverejniť o ňom podrobnejšie informácie.

Leon Sokolovský

24. mezinárodní vexilologický kongres 

Již pošesté se konal mezinárodní ve-

xilologický kongres na severoamerickém 

kontinentu. Ačkoliv se do jeho názvu (The 

Washington Flag Congress) dostalo jméno 

hlavního města USA, ve skutečnosti to byla 

nedaleko ležící Alexandria, která ve dnech 

31. července až 5. srpna 2011 hostila 

účastníky kongresu. Těch dorazilo téměř 

190. Na kongresu byli přítomni i vexilolo-

gové z České republiky, společně s jejich 

rodinnými příslušníky jich bylo sedm. 
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Slovenští vexilologové již tradičně na této 

vrcholné akci, která se koná každý druhý 

rok, bohužel chyběli. Přitom některá té-

mata by jim byla blízká. Autor této zprávy 

se ve své přednášce nazvané provokativ-

ně Ovlivnily Spojené státy americké česko-

slovenskou vlajku? zabýval návrhy vlajek 

a praporů, které vznikly v USA v letech 

1914 až 1918 a užívaly se českými a slo-

venskými dobrovolníky na bojištích 1. svě-

tové války. Mimo jiné zmínil i vlajku, kte-

rou navrhl M. R. Štefánik při schůzce s T. 

G. Masarykem 17. září 1918 ve washing- 

tonu a jejíž detaily dopracovával na lodi 

Korea Maru, když odplouval ze San Fran-

ciska do Honolulu. Francouzský vexilolog 

Patrice de la Condamine hovořil o vlajkách 

mezinárodních jazyků a nezapomněl ani 

na vlajku všeslovanského jazyka Slovio, 

kterou vytvořil jeho sestavitel Slovák Mark 

Hucko. Slovenská státní vlajka byla při-

pomenuta v přednášce australského ve-

xilologa Ralpha Bartletta, když referoval 

o sjednocujících vlajkách. Na Slovensko 

vedle Německa, Česka a Polska upozornil 

Kanaďan Rob Raeside ve výčtu států, kde 

vzniká nyní nejvíce vlajek. Nebylo to však 

v rámci přednášek, ale během schůzky čle-

nů internetové diskusní skupiny Flags of 

the world (www.crwflags.com/fotw/flags/ ). 

K ní dochází na vexilologickém kongresu 

stejně pravidelně jako k zasedání Federace 

vexilologických společností (FIAV). Fede-

race se v Alexandrii rozrostla o další tři 

členy. Vedle Makedonského heraldického 

sdružení a nadace Vlaggenparade Rotter-

dam se novým členem stala i Státní he-

raldická rada při gruzínském parlamentu. 

Podmínky členství by určitě splnila i He-

raldická komise Ministerstva vnitra Slo-

venské republiky, pokud by o ně požádala. 

Závěrečný banket byl skutečnou tečkou za 

Českí kolegovia na 24. medzinárodnom vexilologickom kongrese v Alexandrii (USA). Druhý 
sprava Michel R. Lupant, predseda Medzinárodnej federácie vexilologických asociácií.



60

touto vexilologickou událostí. Na něm si 

mnozí slíbili, že přijedou na jubilejní 25. 

mezinárodní vexilologický kongres. Konat 

se bude 5. až 9. srpna 2013 v Rotterda-

mu, což není tak daleko, aby se ho mohli 

společně s českými vexilology zúčastnit 

i slovenští kolegové.

Aleš Brožek

Otázka zemianstva

V Maďarsku je téma slovenského ze-

mianstva nielen širšej verejnosti, ale aj 

historikom neznáma. Všeobecná mienka 

ju prezentuje v tom zmysle, že ak aj ze-

mania, ktorých materinskou rečou bola 

slovenčina, v severných stoliciach bývalé-

ho Uhorska žili, tak to bolo najneskôr do 

začiatku 19. storočia, pretože potom sa už 

jednotne a počas pomerne krátkej doby 

zaradili k tým zemanom, ktorí niesli myš-

lienku uhorskej národnej identity.

Preto je dôležité, že v roku 2011 vo 

vydavateľstve Magyar Napló Kiadó v pre-

klade Ábraháma Barnu vyšiel román 

Svetozára Hurbana Vajanského Suchá ra-

tolesť, ktorý plasticky zobrazuje sloven-

ské zemianstvo v 70. rokoch 19. storočia 

v Uhorsku. V súvislosti s vydaním tohto 

diela Slovenský inštitút v Budapešti 16. fe-

bruára 2012 zorganizoval konferenciu pod 

názvom Otázka zemianstva v slovenskom 

a maďarskom kontexte. Moderátorom bol 

Karol wlachovský.

V prvej prednáške sa prekladateľ Va-

janského románu Ábrahám Barna zaobe-

ral zobrazením slovenského zemianstva 

v krásnej literatúre 19. storočia. Neod-

volával sa však len na všeobecne známe 

diela k tejto problematike, akým bol ro-

mán Jána Kalinčiaka Reštaurácia, ale pred-

stavil napríklad aj postavu slovenského 

zemana Zebulona Tallérosyho z jedného 

z najvýznamnejších románov Móra Jóka-

ia A kőszívű ember fiai. Ďalej nasledovali 

prednášky dvoch vynikajúcich histori-

kov novovekých dejín Tünde Lengyelovej 

(z Bratislavy) a Gézu Pálffyho (z Budapeš-

ti). Géza Pálffy predstavil charakteristické 

črty jazykovej identity strednej a vyššej 

šľachty v tomto období, Tünde Lengyelová 

v tom istom kontexte skúmala šľachtické 

stratégie pri uzatváraní manželstiev. Ivan 

Mrva z Trnavskej univerzity sa špeciál-

ne zameral na prehľad dejín slovenské-

ho zemianstva v Uhorsku, József Demmel 

analyzoval vplyv slovenského zemianstva 

pri kodifikovaní štúrovskej spisovnej slo-

venčiny v roku 1843 a odborný pracovník 

Historického ústavu Slovenskej akadémie 

vied Peter Macho sa venoval otázke vývoja 

pojmu a obrazu zemianstva.

Záver konferencie priniesol veľmi eru-

dovanú diskusiu o formách a spôsoboch 

písania odborných a vedeckých historic-

kých prác.

József Demmel, Budapešť,

preklad Eva Augustínová

Genealógia a sfragistika očami 

súčasníka II. Odborný seminár 

k pomocným vedám historickým 

v Prešove

Pestovať vzťah k pomocným vedám his-

torickým si kládlo za cieľ už druhé pokra-

čovanie odborného seminára Genealógia 

a sfragistika očami súčasníka, organizo-

vané Katedrou archívnictva a pomocných 

vied historických Inštitútu histórie Filozo-

fickej fakulty Prešovskej univerzity v spo-

lupráci so Štátnym archívom v Prešove. 

Podujatie sa uskutočnilo 10. novembra 

2011 v rámci Týždňa vedy a techniky na 
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Slovensku a aj tentoraz prebiehalo na pôde 

ďalšieho spoluorganizátora seminára, Uni-

verzitnej knižnice Prešovskej univerzity. 

Seminár otvorila a odborne usmerňovala 

vedúca katedry a zároveň predsedníčka 

organizačného výboru podujatia Mgr. Mar-

cela Domenová, PhD. 

Zatiaľ čo prvé stretnutie tohto cyklu, 

ktoré prebehlo 3. mája 2011, bolo zamerané 

na heraldiku a sfragistiku bývalej Šarišskej 

a Spišskej župy, jeho druhý ročník obohatil 

zúčastnených o poznatky, týkajúce sa mož-

ností genealogických a sfragistických bá-

daní v regióne. Na seminár, ktorý pozo-

stával z dvoch prednášok, prijali pozvanie 

zástupcovia mladšej generácie archivárov 

a historikov, odborníci z praxe, Mgr. Martin 

Bartoš a PhDr. Gabriel Szeghy, v súčasnosti 

pôsobiaci v Archíve mesta Košice.

Ako prvého si publikum vypočulo M. 

Bartoša. V príspevku Výskum šľachty na 

Spiši na základe pramennej bázy v Štátnom 

archíve v Levoči (so sprievodnou obrazo-

vou prezentáciou) predstavil najvýznam-

nejšie historické práce a pramene – vý-

znamnejšie archívne fondy deponované 

v Štátom archíve v Levoči. Poukázal na 

nové možnosti, metódy a trendy, ktoré by 

mohli budúcim záujemcom o túto proble-

matiku pomôcť pri štúdiu dejín a genealó-

gií šľachty v regióne Spiša od najstarších 

čias do konca 19. storočia. Autor, ktorý sa 

výskumu šľachty v tejto oblasti venuje dl-

hodobo, závery svojho bádateľského úsilia 

už publikoval v podobe čiastkových štú-

dií v niekoľkých odborných časopisoch. 

Zvlášť cenné podnety z jeho prednášky 

si odniesli študenti záverečných ročníkov 

histórie a spríbuznených odborov, ktorí 

dané poznatky často využívajú vo svojich 

bakalárskych a diplomových prácach. 

Autorom druhého príspevku Obecné 

pečate a ich pramenná hodnota pre vý-

skum dejín obcí v Abovskej a Turnianskej 

župe bol PhDr. Gabriel Szeghy. Mestské 

a obecné symboly boli jadrom mnohoroč-

ných výskumov prof. Jozefa Nováka, ktorý 

bádanie v týchto disciplínach povzniesol 

na veľmi vysokú úroveň. G. Szeghy sa pre-

to zameral na zodpovedanie niektorých 

doposiaľ neobjasnených otázok. Priblížil 

tiež vývoj tvorby obecných pečatí v býva-

lej Abovsko-turnianskej župe, formou ob-

razovej prezentácie predstavil ich obsah 

a na základe analýzy pečatných kruhopi-

sov, štítov a znakov, no najmä použitých 

motívov vyslovil záver, že (tunajšie) obec-

né pečate často reflektovali prevažujúce 

zamestnanie obyvateľov.

Záver seminára sa niesol v znamení 

otvorenej, konštruktívnej diskusie. Okrem 

študentov – historikov, študentov dejepi-

su a spríbuznených odborov – sa do nej 

zapojili aj bývalí absolventi archívnictva 

a pomocných vied historických. Napokon 

vedúca katedry informovala o plánovanom 

treťom ročníku podujatia, ktoré sa medzi-

časom uskutočnilo tiež. Konalo sa na jar 

2012 a bolo venované ďalšej z pomocných 

vied historických – faleristike.

Mariana Kosmačová – Lukáš Rendek 

Česká genealogická a heraldická 

společnost v Praze v roce 2012

V sobotu 24. 3. 2012 se v Praze na Vi-

nohradech konala za účasti 59 členů valná 

hromada ČGHSP, která zvolila nový správ-

ní výbor pro příští tři roky. ČGHSP mě-

la k 1. 1. 2012 celkem 816 individuálních 

členů. V průběhu roku 2011 bylo přijato 

rekordních 71 nových členů. Členskou zá-

kladnu tvoří dále 105 organizací (archivy, 
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muzea, knihovny, genealogické a heraldic-

ké společnosti).

V roce 2012 budeme pokračovat ve 

výstavách Putování za předky po celé 

České republice, vydáme 4x časopis Ge-

nealogické a heraldické listy, uspořádá-

me v Praze tradiční kurz pro začínající 

rodopisce a následně kurz pro pokročilé 

rodopisce, budeme pořádat přednášky, 

registrovat osobní znaky, podporovat 

projekt Genetika a příjmení. Uspořádáme 

také dvakrát Den otevřených dveří v naší 

knihovně a kanceláři v Praze-Stodůlkách. 

Členové mají možnost navštěvovat spolko-

vou knihovnu s více než 6200 svazky ge-

nealogické a heraldické literatury. V letoš-

ním roce vyjde Latinsko-český slovník pro 

genealogy a učebnice Sborník učebních 

textů kurzu pro začínající rodopisce. Více 

o činnosti České genealogické a heraldické 

společnosti najdete na www.genealogie.cz. 

Ve dnech 8. – 26. 10. 2012 proběhne ve 

výstavní síni Akademie věd ČR v Praze na 

Národní třídě také velká celostátní výsta-

va Erby a rodokmeny 2012.

Ing. Mgr. Martin Slaboch Ph.D., 

předseda ČGHSP

Stratégia digitalizácie archívnych 

dokumentov v štátnych archívoch 

v Slovenskej republike

V súčasnej dobe prakticky po celom 

svete prebieha proces digitálneho sprí-

stupňovania kultúrneho dedičstva. Hlavnú 

pramennú bázu v tomto procese tvoria po 

stáročia sa zhromažďujúce vzácne archív-

ne dokumenty. Ich preberanie, evidovanie, 

ochrana a sprístupňovanie verejnosti patrí 

u nás k základným úlohám štátnych ar-

chívov. Digitalizácia je iba prostriedkom, 

ktorý umožňuje prístup k nim pomocou 

digitálnych kópií a zároveň ich ochranu 

pred možným poškodením. 

Samotnému procesu analógovo-digi-

tálneho prevodu predchádza celý rad od-

borných aktivít. V prvom rade ide najmä 

o spracúvanie a sprístupňovanie archív-

nych fondov a archívnych zbierok. Stra-

tégia digitalizácie v našich štátnych ar-

chívoch vychádza zo zásad systematickej 

digitalizácie, t. j. od určenia prednostného 

výberu archívnych dokumentov, technic-

kých parametrov realizácie samotnej digi-

talizácie, jednotného postupu pri tvorbe 

názvov súborov po nemenej dôležitú prí-

pravu príslušných metadát. Prioritu majú 

dokumenty, ktoré sú už sprístupnené ar-

chívnou pomôckou, vznikli pred rokom 

1526, patria medzi bádateľsky často vy-

užívané a/alebo medzi fyzicky najohro-

zenejšie.

V krátkosti možno spomenúť jednotli-

vé etapy digitalizácie v štátnych archívoch 

od prvých úvah prezentovaných koncom 

roku 2004, zakúpením digitalizačných za-

riadení v roku 2006 až po momentálnu 

situáciu, kedy už máme k dispozícii digi-

tálne kópie všetkých stredovekých listín 

uložených v štátnych archívoch Slovenskej 

republiky. V nasledujúcom období plánu-

jeme zdigitalizovať ďalšiu časť archívnych 

dokumentov vzniknutých do roku 1526.

Za dôležité ďalej pokladáme umožniť 

verejnosti online prístup k archívnym po-

môckam – inventárom a katalógom (vy-

hotoveným pôvodne v analógovej forme). 

Preto ďalšie kroky digitalizácie smerovali 

do tejto oblasti. Z cca 3500 kusov archív-

nych pomôcok máme v elektronickej for-

me už 2200. V druhej polovici roka 2012 

budú prístupné online z webovej stránky 

ministerstva vnútra. 
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Všetci vieme, že k bádateľsky najžia-

danejším archívnym dokumentom patria 

matriky. V súčasnosti sa predkladajú na 

štúdium na mikrofilmoch. Nedostatok čí-

tacích zariadení v študovniach mal a má 

za následok vznik „poradovníkov“, čo vy-

voláva nespokojnosť bádateľov. Situáciu 

postupne vyrieši možnosť štúdia matrík 

na internete – po vyriešení technických 

problémov a dodržaní ustanovení vše-

obecne záväzných predpisov. 

A čo dodať na záver? Digitalizácia do-

kumentov v našich štátnych archívoch 

funguje ako dlhodobý proces, v ktorom 

treba rešpektovat isté pravidlá. 

Monika Péková, Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, odbor archívov, 

Križkova 7, 811 04 Bratislava,  

monika.pekova@mvsr.vs.sk

Ako ďalej: Analógová či digitálna 

kópia? 

Národný archív v Prahe v spolupráci 

s Českou informačnou spoločnosťou spus-

til v roku 2011 cyklus seminárov „Obrazo-

vé dokumenty“ venovaný tvorbe a ucho-

vávaniu kópií dokumentov. Prvé podujatie 

bolo orientované na fotografie, druhé – 29. 

marca 2012 – na záložné kópie. V 60-tych 

rokoch minulého storočia sa v Českoslo-

vensku začalo s mikrofilmovaním, v 2. 

polovici 90-tych rokov nastúpila digitali-

zácia. Dnes sa pýtame ako ďalej. 

Napriek tomu, že mikrofilmy majú 

v stratégii dlhodobého uchovávania doku-

mentov viacero výhod, v českých knižni-

ciach sa s nimi už nepočíta a rokom 2012, 

až na niekoľko výnimiek, sa s nimi končí.

Pokiaľ ide o masovú digitalizáciu v in-

štitúciách sú výrazné rozdiely vo využíva-

ní modernej výpočtovej techniky a objem 

dosiaľ zdigitalizovaných dokumentov je 

relatívne malý. Zahraničné skúsenosti ho-

voria: treba jasne definovať kritéria výbe-

ru dokumentov, dôsledne plánovať finanč-

né náklady, snažiť sa o štandardizované 

a kontrolovateľné výstupy, akceptovať 

použitie kompresných dátových formátov 

a budovať bezpečné dátové repozitáre. 

Skúsenosti z viacerých českých pra-

covísk vyznievajú v prospech hybridných 

riešení. „Digitálna kópia áno, analógová 

tiež áno,“ hovorí aj Vojtěch Pisařík z pro-

fesionálneho fotolaboratória Thalia Picta, 

založeného v r. 1994 v Prahe. „Medzi po-

užívaním oboch foriem by nemal byť roz-

por, pretože sa navzájom dopĺňajú.“

Ks
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UNIKÁTNY GENEALOGICKÝ PROJEKT  

získala ako darček k oslavám 650. výročia 

prvej písomnej zmienky obec Valašská 

Polanka (na moravsko-slovenskom pome-

dzí v okr. Vsetín). „Původně jsem chtěla 

najít jen své vlastní předky,“ povedala 

autorka projektu, historička a genealo-

gička PhDr. Jana Volfová-Hovořáková, 

„ale to se mi zpočátku příliš nedaři-

lo a tak jsem nakonec dohledala také 

všechny ostatní! Zmapovali jsme celkem 

1030 rodin.“ Valašská Polanka tak získa-

la kompletné otcovské i materské genea-

lógie 11 najstarších rodov, ktoré v obci 

žijú od polovice 17. storočia. Vystavené 

boli v tamojšej základnej škole od 19. 

do 21. augusta 2011. 

V MIŠKECH DEDINKE pri Lubine (okr. 

Nové Mesto nad Váhom) sa 10. septembra 

2011 uskutočnilo stretnutie Majtásovcov-

-Mrvánech. Ich predkovia pochádzali 

z Hrabového a ako murári, tesári a stolá-

ri sa „podpísali“ na mnohé stavby v okolí. 

Zišlo sa 103 príbuzných. S iniciatívou vy-

šla p. Viera Bačová z Vaďoviec, ktorá tiež 

preskúmala genealógiu rodiny. (Podľa Obec 

Lubina – Informátor, roč. 12, 2011, č. 6, s. 4)

NADVäZUJÚCO na predchádzajúce 

podujatia (o zemianstve a Révaiovcoch) 

kolegovia zo Slovenskej národnej knižni-

ce usporiadali 13. a 14. septembra 2011 

v Martine medzinárodnú konferenciu Ján 

Jessenius – Slováci na panovníckych dvo-

roch. Dvorný lekár a historik Jessenius 

(1566 – 1621), po predkoch z Horného Ja-

sena (dnes Turčianske Jaseno, okr. Martin), 

bol jedným z tých, ktorí reprezentovali 

„slovenský intelekt“ na dvore uhorského 

kráľa Mateja vo Viedni. Na podujatí sa 

hovorilo aj o ďalších Slovákoch na pa-

novníckych dvoroch. Zhodou okolností 

v rovnakom termíne sa vo Fiľakove konala 

slovensko-maďarská konferencia venova-

ná Koháriovcom a Koburgovcom. Je zná-

me, že jeden z ich potomkov Ferdinand 

I. Coburg (1861 – 1948) bol v rokoch 1908 

– 1918 bulharským cárom. V medzivojno-

vom období sa často zdržiaval na Sloven-

sku, vo svojom kaštieli vo Svätom Antone. 

Zomrel v Coburgu v Bavorsku.

AKO HISTORICI PíŠU BIOGRAFIE bol 

názov medzinárodnej konferencie, ktorá 

sa 22. – 23. septembra 2011 uskutočnila 

v Bratislave. Historici z Čiech, Slovenska 

a Francúzska hovorili o vlastných prístu-

poch k tvorbe biografií politikov (Beneš, 

Štefánik, Horthy ai.), diplomatov, revolu-

cionárov, disidentov, spisovateľov a ďal-

ších osobností 19. a 20. storočia. Reč bola 

aj o tvorbe biografických slovníkov.

MEDZINÁRODNÁ GENEALOGICKÁ AKA-

DÉMIA v dňoch 26. – 29. septembra 2011 

zorganizovala svoje už siedme kolokvium. 

Konalo sa v talianskej Bologni, témou boli 

Národná identita a migrácie, o ktorých sa 

v posledných rokoch diskutuje často.

MAĎARSKí, NEMECKí A CHORVÁTSKI  

kolegovia si v dňoch 7. – 8. októbra 2011 

pripomenuli dielo Szabolcsa de Vajaya 

(1921 – 2010), diplomata a genealóga ma-

ďarského pôvodu, ktorý dlhé roky žil vo 

Švajčiarsku, venoval sa výskumu stredo-

vekých európskych dynastických vzťa-

K R O N I K A
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hov a začas (1982 – 1985) stál na čele Me-

dzinárodnej genealogickej a heraldickej 

konfederácie. Súčasťou podujatia, ktoré 

organizovala Stredoeurópska univerzita 

v Budapešti (CEU), bolo verejné sprístup-

nenie jeho zbierok a knižnice v kaštieli 

Károlyiovcov vo Fehérvárcsurgó.

KONFERENCIA „MATRIKY A GENEALO-

GICKÝ VÝSKUM“ pritiahla do Budapešti de-

siatky záujemcov. Konala sa 18. októbra 

2011 v Maďarskom národnom múzeu. Vy-

stúpenia boli zamerané na historické i sú-

časné matriky. O slovenských prednášal 

László Hunyadi, predseda Maďarskej ge-

nealogickej spoločnosti.

SLOVENSKÁ FALERISTICKÁ SPOLOČ-

NOSŤ zorganizovala 22. októbra 2011 

v Banskej Bystrici svoju prvú konferenciu. 

O vývoji radov a vyznamenaní od antiky 

informoval Dr. Ivan Koláčný z Klubu fale-

ristov v Brne. Predseda Pavol Marciš pred-

stavil Slovenskú faleristickú spoločnosť. 

Igor Graus hovoril o základných otázkach 

slovenskej faleristickej terminológie. Ďalší 

účastníci sa venovali témam 20. storočia 

i súčasným (aktuálnym slovenským vojen-

ským vyznamenaniam). O tejto novej spo-

ločnosti sa dá viac dozvedieť zo stránky: 

http://sfs.sk.

TÉMOU MATINÉ 2011, ktoré 12. novem-

bra 2011 zorganizovala Moravská genea-

logická a heraldická spoločnosť v Brne, 

boli pečate. Domáci autori referovali o ich 

umelecko-historickom význame (T. Krej-

čík), súpise v českých archívoch (K. Müller) 

a pod. Zo Slovenska boli prítomní Leon So-

kolovský (hovoril o výskumoch stoličných 

Ako píšu biografie, hovorili historici na medzinárodnej konferencii v Csákyho paláci 
v Bratislave. Foto: Milan Šišmiš
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pečatí u nás) a Miroslav Glejtek (informo-

val o novovekých cirkevných pečatiach).

MÚZEUM JANKA KRÁĽA v Liptovskom 

Mikuláši pripravilo výstavu o garbiarskej 

rodine Lackovcov. Otvorená bola od 30. 

novembra 2011 do 4. februára 2012. Kon-

com 19. a v prvej polovici 20. storočia 

Lackovci spolu s ďalšími mikulášskymi 

podnikateľmi patrili k významným prie-

myselníkom, mecénom i aktívnym účast-

níkom kultúrneho a politického diania na 

Slovensku. V roku 1924 poskytovali prácu 

okolo 120 ľuďom. Po februári 1948 boli ich 

podniky znárodnené.

OKRÚHLE JUBILEUM – šesťdesiatiny – 13. 

januára 2012 oslávil 

PhDr. Ján Žilák, CSc., 

dlhoročný člen výbo-

ru našej spoločnosti. 

J. Žilák sa od svojich 

vysokoškolských štú-

dií venuje historic-

kým a genealogickým 

témam, viažucim sa 

na oblasť Gemera-Malohontu. V súčasnos-

ti pôsobí v Centre vedy a výskumu na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Prajeme mu veľa zdravia a tvorivého elánu 

do ďalších rokov.

DR. ĽUBOMíR PAJTINKA sa 14. apríla 

2012 v diskusnej relácii Slovenskej televí-

zie rozlúčil s úspešným projektom Pátra-

nie po predkoch, ktorý sa po dvanástich ro-

koch uzavrel. Do projektu, podporujúceho 

poznávanie a kultivovanie vzťahov k pred-

kom i v rodinách, sa zapojilo niekoľko tisíc 

slovenských študentov. (O projekte pozri 

viac v GHH 2/2003, s. 60 – 64.)

V MODROM KAMENI sa 6. – 8. júna 2012 

konala medzinárodná konferencia o Ba-

lašovcoch (v 13. – 19. storočí). Účastníci  

putovali po ich stopách, navštívili histo-

rický cintorín rodu (v Modrom Kameni) 

a koncert, na ktorom zazneli zhudobnené 

diela Valentína Balašu (1554 – 1594), prvé-

ho významného predstaviteľa renesančnej 

poézie na Slovensku. Organizátorom bolo 

Slovenské národné múzeum s partnermi 

zo Slovenska, Maďarska a Poľska.

ŠTÁTNE ARCHíVY v posledných rokoch 

často organizujú dni otvorených dverí. 

V Topoľčanoch ich 8. júna 2012 pripravili 

už po štvrtýkrát. Tento rok sa venovali 

heraldike, minulý rok poskytovali genea-

logické konzultácie. V Bratislave na Križ-

kovej ulici záujemcom umožnili aj vstup 

do depotov. Podobné podujatia organizujú 

tiež v Slovenskom národnom archíve, v Po-

prade i inde.

SÚKROMNÉ STRETNUTIE potomkov be-

nickej vetvy Pivkovcov sa konalo 10. júna 

2012 v Bratislave. Zúčastnili sa ho rodinní 

príslušníci zo Slovenska, Česka a Francúz-

ska. Ich genealógiu v roku 1996 v GH-hlase 

publikoval p. Elinor Pivko (1919), najstarší 

žijúci potomok rodu. Rodina usporadúva 

takéto stretnutia každoročne.

Spracoval Milan Šišmiš
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S K Ú S E N O S T I

MODERNÉ TRENDY OCHRANY DOKUMENTOV

Vladimír Bukovský 1

Nosiče informácií, ktoré sme zdedili z minulosti, sa vyznačujú predovšetkým, 

tým, že ich môžeme vnímať všetkými zmyslami, teda v trojrozmernej podobe. To-

to vnímanie je pre človeka najprirodzenejšie. Objekty v podstate tvoria celý nám 

známy, analógový svet. To z neho, čo sa snažili naši predkovia uchovať v reprodu-

kovateľnej podobe (nie napr. ústnym podaním), záviselo od toho, aký materiál mali 

k dispozícii a čím príslušné informácie mohli zaznamenať. Z historických nosičov 

sa osvedčili napr. kameň, drevo, hlina, hodváb, pergamen, papier, fotografický ma-

teriál, ale aj plasty a rôzne iné materiály. 

Druhou podstatnou časťou informácie ja samotná záznamová stopa, či už uro-

bená ručne, alebo tlačovou technikou. Tu sa tiež využívali rôzne materiály a museli 

byť podstatne odlišné od tých, na ktoré sa písalo. Výnimku možno tvorili hlinené 

tabuľky alebo záznamy do kameňa, kde sa kontrast dosahoval hlbokou zmenou na 

samotnom nosiči. Medzi klasické prostriedky na písanie zaraďujeme tuše, atramen-

ty, tlačové farby a rôzne farebné pigmenty, ktoré sa po úprave dali výhodne použiť 

hlavne tam, kde sme chceli zaznamenať aj farbu. Tieto prostriedky sa úspešne 

využívajú podnes.

V období vedeckotechnickej revolúcie, v podstate v druhej polovici 19. storočia, 

sa hľadali aj iné prostriedky na zachytenie informácií. Išlo aj o ďalšie druhy infor-

mácií, ako boli písané, o zaznamenanie zvuku a obrazu. Medzi ich nosiče zaraďuje-

me napr. voskové valce, gramofónové platne, magnetické pásky, filmy a fotografie. 

Rozvoj spôsobila predovšetkým potreba zachovať takého informácie vo všetkej ich 

rôznorodosti a v stále väčších, narastajúcich množstvách. Toto obdobie by sme 

mohli nazvať prechodným, t.j. prechodom od analógových k digitálnym informá-

ciám. Išlo v podstate stále o rovnaké informácie, len nosič a záznamová stopa sa 

výrazne odlíšili, čo umožnil technický pokrok. Súčasne sa obrovským spôsobom 

zvýšila kapacita záznamu.

Dnes, medzi predstaviteľov nových (digitálnych) nosičov patria kompaktné disky 

(CD), DVD nosiče a flash pamäte (USB-kľúče, pamäťové karty, SSD disky).

Všeobecné zásady modernej ochrany nosičov inormácií
Na prvý pohľad je jasné, že nielen z minulosti, ale predovšetkým v súčasnosti 

jestvuje veľké množstvo rôznorodých nosičov (formátov), čo si vyžaduje špecifické 

prístupy k ich ochrane. Platia však niektoré základné postuláty.

1 Príspevok posúdila Ing. Mária Trnková (Slovenská národná knižnica, Sekcia fondov, 
Oddelenie laboratórneho konzervovania a reštaurovania). 
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Ak chceme efektívne chrániť naše informácie (dobre, lacno), musíme poznať 

tieto materiály a mechanizmy ich prirodzeného starnutia. Rôzne materiály, aj keď 

sa nachádzajú v jednom celku (napr. papier a železodubienkový atrament), starnú 

rôznou rýchlosťou. Ďalej by sme mali vedieť, ktoré faktory urýchľujú prirodzené 

starnutie a prečo (v laboratóriu si vieme takéto procesy aj namodelovať. A mali by 

sme mať aj predstavu, ako naše informácie zaniknú.

Z týchto úvah by malo byť jasné, že pre zachovanie informácie je najdôležitejší 

jej nosič. Ak je nosič trvanlivý, náš záujem sa prednostne sústredí na záznamový 

prostriedok, t. j. na jeho čitateľnosť. Najhoršie je, keď sú obidva základné materiály 

málo trvanlivé. 

Pri hodnotení ochrany základných materiálov sa vychádza z poznatku, že pre-

ventívna ochrana je najlacnejší, najdostupnejší a technicky najzvládnutejší postup, 

ktorým možno dosiahnuť najväčšie spomalenie prirodzeného starnutia. Preto v na-

sledujúcom popise upozorňujeme na možnosti preventívnej ochrany základných no-

sičov informácií. Ak sú už poškodené, vyžadujú zásah špecializovaného pracoviska. 

Pergamen ako nosič informácií

Vlastnosti

• je to materiál bielkovinovej povahy (kolagén) 

• je veľmi pevný 

• starnutím tvrdne, stráca rozmer, krehne, žltne a gélovatie

Ochrana

• dodržiavať optimálnu teplotu pri uskladnení (18oC) 

• dodržiavať optimálnu vlhkosť pri uskladnení (40 %) 

• zabrániť prudkému kolísaniu teploty a relatívnej vlhkosti okolia 

• zabrániť premočeniu vodou, resp. zaplesneniu 

• nevystavovať svetlu 

•  uskladňovať pod miernym tlakom napr. medzi tenšími neutrálnymi (pH okolo 7) 

lepenkami

• pracovať v bavlnených rukaviciach a dávať pozor na oter 

• kontrolovať degradačný vplyv železodubienkového atramentu 

•  sledovať aj iné nezvyčajné zmeny na pergamene, resp. písacom prostriedku či 

iluminácii

Papier ako nosič informácií (ručný papier)

Vlastnosti

• je to materiál rastlinného pôvodu (na báze celulózy) 

• je trvanlivý 

• dá sa dobre identifikovať (štruktúra, datovanie dokumentu) 

• má veľmi dobré úžitkové vlastnosti (listiny, knihy) 

• kníhtlač nemá degradačný vplyv na papier 
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• je veľmi citlivý na koróziu železodubienkovými atramentami

Ochrana 

• udržiavať v optimálnu teplotu skladovania (18oC) 

• udržiavať optimálnu teplotu vlhkosti (50 %) 

• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

• zabrániť premočeniu vodou a zaplesneniu 

• obmedziť prístup svetla 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny, hlavne ak sú tam rukopisné poznámky 

• pri manipulácii používať bavlnené rukavice

 

Papier ako nosič informácií (strojový papier)

Vlastnosti 

• je to materiál rastlinného pôvodu (na báze drevnej celulózy) 

• je relatívne málo trvanlivý (polčas životnosti asi 15 rokov) 

• vyrába sa od roku 1850 v kyslom prostredí 

• neutrálny papier (cca po roku 1980) je trvanlivejší 

• dá sa dobre identifikovať (datovanie dokumentu) 

• má veľmi dobré úžitkové vlastnosti (listiny, knihy) 

• kníhtlač nemá degradačný vplyv na papier

Ochrana 

• udržiavať optimálnu teplotu skladovania (18oC) 

• udržiavať optimálnu teplotu vlhkosti (50 %) 

• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

• zabrániť premočeniu a zaplesneniu 

• maximálne obmedziť prístup svetla (zbytočne nevystavovať) 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny  

•  zabrániť mechanickému poškodzovaniu, pri manipulácii používať bavlnené ru-

kavice

Historické záznamové prostriedky

Podľa zloženia farebnej vrstvy ich môžeme rozdeliť do 4 skupín:

1. tuše 

2. atramenty

• železodubienkové

• kampeškové 

• anilínové

• alizarínové 

• iné

3. tlačiarenské farby

4. rôzne iné farebné vrstvy (pigmenty)

Najproblematickejšie sú železodubienkové atramenty, ktoré sa v administra-
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tívnej praxi používali až do 30. rokov minulého storočia. Majú značný degradačný 

vplyv na podložku (pergamen, papier), čo spôsobuje ich prirodzená kyslosť (má 

vplyv na hydrolytický rozpad vlákien) a prítomnosť iónov železa (majú vplyv na 

urýchlenie oxidačno-degradačného rozpadu vlákien nosiča). 

Prirodzené starnutie sa prejavuje aj vytrácaním sa samotnej záznamovej stopy 

atramentu.

Problematikou ochrany dokumentov zo železodubienkových atramentov sa 

u nás i vo svete zaoberajú viaceré renomované výskumné tímy.

Anilínové atramenty

Patria k novodobým záznamovým prostriedkom a používame ich vo veľkom 

rozsahu aj v súčasnosti. 

Asi v roku 1842 bol z nitrobenzénu vyrobený aminobenzén – anilín a v roku 

1856 bolo na báze anilínu objavené červenofialové farbivo metylvioleť, známe aj 

pod názvom novein. Nastal prudký rozvoj chémie anilínu a vznikali ďalšie farbivá, 

ktoré sa vyznačovali nízkou cenou a širokou použiteľnosťou. Hlavným zdrojom 

aminobenzénu sa stal kamenouhoľný decht, ktorý vzniká pri koksovaní kamenného 

uhlia. Pri príprave anilínových atramentov sa používala predovšetkým metylvioleť, 

ale aj metylénová zeleň, fuchsín, nigrozín, Bismarckova hneď a iné farbivá. Pre vý-

borné vlastnosti začali anilínové atramenty vytláčať železodubienkové, alizarínové 

a kampeškové atramenty. 

Všetky tieto atramenty sa po určitej úprave používali aj v plniacich perách.

Nevýhodou anilínových atramentov (hlavne metylvioleťového) je ich nestálosť na 

svetle. Pri ich rozklade vznikajú rôzne ťažko definovateľné degradačné produkty, 

čo je veľká nevýhoda pri ochrane textu, ako aj pri fixácii ošetrovaného dokumentu, 

v ktorom sa nachádza tento typ atramentu.

Náplne do guličkových pier

Pohybom guličky na hrote pera dochádza k vytvoreniu záznamovej stopy. Perá 

sú známe už od roku 1865, ale ich rozvoj nastal až po 2. svetovej vojne a používajú 

sa doteraz. Náplň tvoria pasty, ktoré obsahujú farebnú látku a ďalšie látky, ktoré 

upravujú viskozitu pasty a jej stabilitu. Základom pre modrú farbu náplne je ftalo-

kyanidové farbivo (Solvent blue 51), ktoré je dobre odolné voči svetlu, vode a che-

mickým vplyvom. Čierna náplň sa vyrába na báze nigrozínu R a vyznačuje sa opäť 

vysokou stálosťou. Ostatné farebné náplne sa ukázali nestálymi na svetle.

Čiernografitové tužky 

Ich predchodcom bolo nedokonale spálené (zuhoľnatené) drevo, sadze, uhlie, 

ale aj olovo a pod. Keďže záznamovú stopu vytvára prvok uhlík, záznam je veľmi 

stabilný. Na druhej strane záznamová stopa nie je pevne spojená s papierom a preto 

sa záznam môže zošúchať (napr. ľahko vygumovať). Dnešné tužky sa skladajú z:
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1. grafitu (kryštalická štruktúra čistého uhlíka s výnimočnou stálosťou v bež-

ných podmienkach), ktorý sa drví a melie na veľmi jemné zrná,

2. hliny – čistý kaolín, ktorý sa melie a naplavovaním sa zbavuje hrubších sú-

častí.

Obidve zložky sa v rôznom pomere (tvrdé tužky – veľa hliny, mäkké – menej 

hliny) homogenizujú a v hydraulickom lise sa vytláča tuha, tzv. mína. Mína sa delí, 

suší a vypaľuje pri teplote 1100 – 1200oC. Vytvrdené míny sa ešte napúšťajú zmesou 

napr. parafínu (50 %), stearínu (30 %) a iného tuku, ktorý nemá nenasýtené väzby 

(20 %). Táto prímes slúži na zlepšenie nánosu stopy na papier. Míny sa vkladajú 

najčastejšie do drevených foriem.

Tlačové farby

Sú to rôzne druhy farieb, ktoré sa používali prakticky pri všetkých historických 

a novodobých tlačových technikách (drevorez, medirytina, kníhtlač, kameňotlač, 

hĺbkotlač a iné). Gutenbergov vynález kníhtlače v polovici 15. storočia výrazne 

ovplyvnil rozvoj tlačiarenských techník a umožnil podstatne zvýšiť produkciu tla-

čou zaznamenaných informácií.

Základné zloženie tlačových farieb

Tlačové farby sú v podstate zmesi farbív (vo vode rozpustné farbivá alebo fa-

rebné nerozpustné častice-pigmenty) s hustými kvapalinami, napr. fermežou vyrá-

banou z ľanového oleja alebo iných vysychavých olejov, často minerálnych. Okrem 

tohto základného zloženia obsahujú tlačové farby aj iné látky, ktoré napr. urýchľujú 

proces vysychania, viažu záznam na podložku a vplývajú na jeho trvanlivosť.

Najčastejšie používaná tlačiarenská čerň je veľmi trvanlivá, lebo jej základnou 

zložkou je opäť uhlík. Navyše záznamová stopa je pevne viazaná na nosič.

Fotografia a film ako nosiče informácií (čierno-biele)

Najobjektívnejšia forma zachytenia obrazu je fotografia. Na vytvorenie obrazu 

využíva vyredukované amorfné striebro. Striebro je známe svojou relatívne dobrou 

stabilitou v bežnom životnom prostredí.

Vlastnosti

• štrukturálne je fotografia pomerne komplikovaný materiál 

• záznamová vrstva je iná ako nosná vrstva 

• novodobá fotografia je veľmi trvanlivá (používa sa ako archívny materiál) 

•  kvalita fotografie je daná obdobím, kedy vznikla (starnutie) a spôsobom usklad-

nenia

•  veľmi dobre sú popísané degradačné faktory nosnej vrstvy a obrazovej vrstvy, 

čo umožňuje robiť dobrú preventívnu ochranu

• záchrana poškodenej fotografie, hlavne obrazovej vrstvy je veľmi komplikovaná

Ochrana

• udržiavať optimálnu teplotu skladovania (18oC) 
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• udržiavať optimálnu vlhkosť skladovania (50 %) 

• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

• obmedziť prístup svetla (zbytočne nevystavovať originál) 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny  

•  zabrániť mechanickému poškodzovaniu, pri manipulácii používať bavlnené ru-

kavice

• pri prezentácii nepoužívať originály, ale kópie 

• ukladať v obálkach z neutrálneho papiera

Fotografia ako nosič informácií (farebná)

Až do obdobia vzniku magnetických videopások bola fotografia jedinou formou 

schopnou úplne vierohodne zaznamenať farebný obraz. Vývoj fotografie je veľmi 

zaujímavý a trval pomerne dlhú dobu. Súčasná farebná fotografia vzniká vo fotola-

boch a dosiahla v používaní svoj historický vrchol. 

Napriek dokonalosti výroby a kvality materiálov používaných na výrobu je 

farebná fotografia pomerne nestály nosič informácií. Už dnes môžeme pozorovať 

farebné zmeny na fotografiách, diapozitívoch a negatívoch, ktoré vznikli pred 15 

až 20 rokmi.

Vlastnosti

• štrukturálne je to veľmi komplikovaný materiál

•  záznamová vrstva je iná ako nosná vrstva, skladá sa minimálne z 3 ďalších 

vrstiev

•  v minulosti bolo veľa výrobcov materiálov pre farebnú fotografiu

•  kvalita fotografie je daná obdobím, kedy vznikla, kvalitou materiálov, technoló-

giou výroby u výrobcov

• je málo trvanlivá (nepoužíva sa ako archívny materiál) 

• čiastočne sú popísané degradačné faktory (pigmenty, želatína)

Ochrana

• udržiavať optimálnu teplotu skladovania (do 4oC) 

• udržiavať optimálnu vlhkosť skladovania (0 – 30 %) 

• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

• obmedziť prístup svetla (zbytočne nevystavovať) 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny 

•  zabrániť mechanickému poškodzovaniu, pri manipulácii používať bavlnené ru-

kavice

• pri prezentácii nepoužívať originály, ale kópie 

• ukladať v obálkach z neutrálneho papiera

Audio nosiče informácií (jednovrstvové)

Jednovrstvové nosiče informácií z prechodného obdobia sa vyznačujú tým, že 

nosič aj záznamová stopa sú z jedného a toho istého materiálu. Záznamová stopa 
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je vytvorená v hmote samotného nosiča. Sem patria predovšetkým voskové valce 

a gramofónové platne.

Vlastnosti

• majú jednoduchú jednovrstvovú štruktúru  

• záznamová stopa je priamo vyrytá, alebo vlisovaná v základnej vrstve 

• na prehratie záznamu treba špeciálne zariadenie 

• novodobé materiály základnej vrstvy sú veľmi stabilné (platne) 

• pri používaní sa znehodnocuje predovšetkým záznamová stopa

Ochrana

• udržiavať optimálnu teplotu skladovania (18oC) 

• udržiavať optimálnu vlhkosť skladovania (50 %) 

• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

• uchovávať v pevných obaloch 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny  

•  zabrániť mechanickému poškodzovaniu, pri manipulácii používať bavlnené ru-

kavice

• prepísať na modernejší nosič

Audio-video nosiče informácií (dvojvrstvové)

Akonáhle sa zmenil spôsob záznamu z mechanického na iný, bolo nutné na zá-

-kladnú-nosnú vrstvu dodať ďalšiu, v ktorej sa mohol vytvoriť záznam. Medzi takéto 

typy nosičov patria predovšetkým magnetické disky a magnetické pásky. 

Vlastnosti

• majú zložitejšiu sendvičovú dvojvrstvovú štruktúru 

• jedna vrstva je nosná 

• novodobé materiály základnej vrstvy sú veľmi stabilné (páska) 

• v druhej, tzv. záznamovej vrstve je zapísaný zvuk alebo obraz 

• záznam je tvorený rôzne veľkým a značne trvanlivým magnetickým poľom

•  čítanie záznamu je spojené s fyzickým kontaktom záznamovej vrstvy a čítacej 

hlavy 

• pri používaní sa znehodnocuje predovšetkým záznamová vrstva 

•  na prehratie záznamu treba špeciálne zariadenie (magnetofón, videorekordér 

a pod.)

• záznam, ak sa nepoškodí záznamová vrstva, je značne trvanlivý

•  magnetické disky sú známe od roku 1956 a sú základnou výbavou súčasných 

osobných počítačov

•  kapacita dnešných magnetických diskov je asi 2 Tb a isto sa bude zvyšovať

• vyvíjali sa disky aj na báze holografickej mechaniky 

• zastarávanie hardvéru je veľmi rýchle

Ochrana

• udržiavať optimálnu teplotu a vlhkosť skladovania (18oC, 50 %) 
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• zabrániť prudkým zmenám teploty a vlhkosti 

•  zabezpečiť čo najmenšie poškodenia záznamovej vrstvy pri prehrávaní (čistenie 

magnetickej hlavy a pod.)

• uchovávať v pôvodných pevných obaloch 

• vizuálne sledovať degradačné zmeny  

• prepísať na modernejší nosič, obnova dát

Digitálne nosiče informácií

Digitálne nosiče sú viacvrstvové; na nosnej vrstve sa nachádza niekoľko vrstiev, 

v ktorých je možné vytvoriť digitálny záznam. Sem radíme nosiče na báze optických 

diskov ako CD a DVD (jednostranné, dvojstranné, dvojvrstvové, štvorvrstvové).

Vlastnosti

• disk má sendvičovú štruktúru

•  jedna vrstva je nosná, ďalšie vrstvy sú reflexná, záznamová a ochranná (vonkaj-

šia)

• jeden disk môže mať niekoľko záznamových vrstiev 

•  záznam je v záznamovej vrstve urobený mechanicky (vypálený, vylisovaný) tak, 

aby zodpovedal potrebe rozlíšiť dve základné polohy 0 a 1. 

•  čítanie záznamovej drážky je bezkontaktné a robí sa červeným alebo modrým 

laserovým lúčom

•  kapacita disku je obrovská a technologickým vývojom sa stále zväčšuje

•  na výrobu a prehratie záznamu treba špeciálne zariadenie (napr. osobný počí-

tač)

Ochrana

• diskom škodí neúmerne zvýšená teplota a relatívna vlhkosť

•  mechanické poškodenie je najčastejšie spojené s rozpadom sendvičovej štruktú-

ry, lebo každá vrstva sa chová pri extrémnych podmienkach inak 

•  životnosť disku závisí od počtu chýb, ktoré sa v čítacej drážke objavujú počas 

prirodzeného starnutia 

• akonáhle sa stane disk nečitateľný, celý jeho obsah je prakticky stratený

•  pre hodnotenia aktuálnej kvality, životnosti CD, DVD disku sa zvolila hodnota 

BLER (Block Error Rate), ktorá je definovaná ako počet blokov dát, zistených za 

sekundu, ktoré sú chybné. Štandardy ISO určujú, že ak hodnota BLER presiahne 

číslo 220, je porucha taká veľká, že sa považuje za koniec životnosti disku. 

•  pre všetky DVD disky bola zvolená hodnota PI (Parity Inner) a hodnota PI vyššia 

ako 280 je už považovaná za znehodnotenie disku 

•  všeobecne je známe, že doma napálené disky majú nižšiu životnosť ako iné disky

•  pri výbere kvalitných diskov je potrebné vyberať aj podľa firmy, ktorá disk vy-

robila, a podľa deklarovanej kvality (napr. zlaté CD a pod.). Nie všetko, čo je lac-

né je aj dobré, ale aj naopak.
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Pamäťové karty (flash pamäte)

Pre tento typ nosiča informácií je typický iný spôsob zaznamenávania požia-

davky 0 a 1. Pamäť je v podstate sústava tranzistorov. Podľa toho akým nábojom/

potenciálom je tranzistor nabitý, predstavuje v digitálnom zázname polohu 1 alebo 

polohu 0. Pamäťové karty sa využívajú v digitálnych fotoaparátoch, hudobných 

prehrávačoch, alebo sú to USB kľúče, ktoré boli v roku 2007 schopné uchovať až 2GB 

dát. V súčasnosti sú tieto hodnoty omnoho vyššie.

Vlastnosti

• pamäť nepotrebuje napájací zdroj

•  výhodou je, že údaje v pamäti sa nedajú zmazať magnetickým poľom ani inými 

fyzikálnymi vplyvmi, len keď sa vedome prepíšu

•  ďalšou výhodou je ich odolnosť voči otrasom, ako aj rýchlosť prenosu dát

• nevýhodou je značná typová rôznorodosť

Zastarávanie hardvéru

Nosiče z prechodného obdobia, z obdobia digitálnej éry, sú viazané na zdroje 

energie a predovšetkým na energiu napájacieho zariadenia. Sú schopné záznam 

zreprodukovať do analógovej podoby (nutnosť informáciu vidieť ľudskými očami 

a počuť ľudskými ušami).

Poznatky

•  je niekoľko audio a video formátov, ktorých nosiče sú v dobrom stave, ale pre-

nos informácií z nich na iné nosiče sa dá urobiť len s ťažkosťami a s veľkými 

nákladmi, lebo chýba hardvér alebo náhradné diely k nemu 

•  v praxi je temer nemožné postaviť CD prehrávač alebo digitálny videoprehrávač, 

ak masová výroba bola zastavená a prehrávač alebo jeho náhradné diely sú už 

nedostupné

•  sú špeciálne inštitúcie, ktoré za zameriavajú na prenos a prepis záznamov zo 

zastaranej techniky na nové nosiče. Takýto prenos je však veľmi drahý.

Záverom

Človek so svojimi zmyslami bude vždy pracovať s informáciami (príjem, tvorba, 

odovzdávanie) v analógovej forme. S čím sa bude musieť vyrovnávať, sú médiá, 

na ktorých sú tieto informácie uložené. Sú osvedčené médiá, ktoré vydržali slúžiť 

človeku roky až storočia a ich podstata a životnosť sú známe. Pri nových médiách 

nevyhnutne potrebujeme aj ďalšie pomôcky (a pomerne veľa), aby sme sa k infor-

máciám dostali a mohli s nimi ďalej narábať. 

Odporúčaná literatúra

BUKOVSKÝ, Vladimír – TRNKOVÁ, Mária. Ochrana knižničných fondov, 1 – 2. Mar-

tin : Slovenská národná knižnica, 2006 – 2008
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R O Z H Ľ A D Y

O VZŤAHU K PREDKOM V ROZLIČNÝCH KULTÚRACH

Raz sa svámího Šivánandu ktosi opýtal, odkiaľ pochádza. Odpovedal:

Pochádzam z prázdnoty, priatelia,

kde nie je zrodenie ani smrť, ani čas,

len jas radosti a nesmrteľné svetlo poznania.

Ďalej vysvetľoval piesňou, že všetky bytosti sú rovnakého pôvodu, pôvodu bož-

ského, nesmrteľného, nezničiteľného.

Ľudia pokyvovali hlavami ako že rozumejú, že im je všetko jasné, a potom sa 

niekto spýtal: „A z ktorej ste kasty, svámí Šivánanda?“

„Je vidieť, že stále ešte nerozumiete,“ usmial sa svámí Šivánanda mierne. „Na 

meči predsa nechválime pošvu, ale ostrie. Nie je dôležité, z akej človek pochádza 

rodiny, z akej kasty, z akého národa. Nie je dôležité pochádzať, ale dochádzať. Do-

chádzať k pravde. A k tej môže dôjsť každý, nech je z akejkoľvek kasty.

Z diela Lílá amrit (Martin 1995), pôvodne vydaného v Džajpure roku 1990

Před pěti lety jsem napsal článek Genealogie, rodopis a jejich dnešní podoba … 

Od té doby vyšla řada nových příspěvků na toto téma. Za všechny bych uvedl studii 

Genealogie v sovětské historické literatuře, kterou v VII. Svazku sborníku Pomocné 

historické discipliny vydala 1976 M. E. Byčkova. Tam je totiž velmi pěkně ukázáno, 

jak se chápání genealogie vyvíjelo od tradičního chápání A. M. Bolšakova a S. N. 

Bykovského ve 20. a 30. letech. V šedesátých letech snažili se A. A. Vvedenskij a A. 

I. Gukovskij modernizovat genealogii jejím zaostřením na problémy a prameny po-

sledního, sovětského období, ale bez vypracování nové metodiky… A. V. Elpatovskij 

… zdůrazňuje, že genealogie není už „šlechtickou pomocnou vědou“, a že může být 

platná při řešení otázek všech období vytváření třídní společnosti, v tom předev-

ším i nejnovějších dějin. M. E. Byčkova sama … ukazuje na bohatém materiálu, jak 

mnohostranné problémy lze pomocí genealogie řešit…

Naproti tomu u nás, i v příručkách určených široké obci čtenářů, se předsudky 

vůči genealogii objevují se setrvačností, hodné lepší věci. Slabikář návštěvníků 

památek, který vydal Jaroslav Herout roku 1978 definuje genealogii jako „pomoc-

nou vědu historie, zabývající se šlechtickými rody.“ To je chápání, které odznělo 

v zemích západní Evropy opyčejně poté, co se tam v důsledku raných buržoazních 

revolucí dostala k moci kapitalistická třída, tedy v 17. – 18. století. I u nás tak úzce 

chápaná genealogie přestala být brána vážně už v polovině 19. století. Do popředí se 

dostalo zkoumání „starých rodů“ – jakoby všechny rody nebyly stejně staré, v tom 

už i rodů měšťanských … a nakonec i rodů selských…

Ani dnes ovšem nechybí příklady toho, jak dobrou myšlenku lze zcela obrátit 

v niveč. Příštího roku se bude v Salt Lake City konat II. Mezinárodní sjezd pracov-
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níků v genealogii, na které severoameričtí Mormoni nešetří, takže jejich archív je 

asi nejmodernější na světě. Ale shromážďování výpisů z matrik, které Mormoni 

s pomocí moderní techniky provádějí mj. i v Maďarsku a Polsku, slouží k dodatečné 

„adopci“ dávných nebožtíků do řad církve „Svatých posledního dne“.

Ve Spojených státech je dnes studie dějin „etnických menšin“ v módě – mezi 

Američany českého a slovenského původu se však tento zájem projevuje zatím 

jenom výjimečně. Ne že by o svoji „starou vlast“ neměli zájem; před dvěma lety 

vyvolal časopis Československý svět vlnu zájmu o pořizování rodokmenů – a způ-

sobil tím moc nesnází sobě i našim archivům, které zatím na genealogickou službu 

nejsou zařízeny.

Polišenský, Josef. Poznámky k metodologii a metodice genealogie. 

In Jižní Morava, 1979, roč. 15, s. 196, 198, 200

V Japonsku si mnohé rodiny uchovávají živou vzpomínku na předky – vystavují 

… obrázky zemřelých otců a matek, kteří obvykle shlížejí z buddhistického oltářiku, 

kde se zapalují vonné tyčinky a pronášejí modlitby k drahým zesnulým.

National Geographic Česko, prosinec 2011, s. 113

Studoval jsem na Univerzitě v Rjúkjú a zvyšoval si kvalifikaci, abych se mohl 

stát učitelem technických věd. Jedna kniha, na kterou jsem narazil v univerzitní 

knihovně, změnila celý můj život. Jmenuje se Okinawa – společnost, zvyky, obyčeje. 

Byl tam zapsán rodokmen sedmi generací rodiny Jonamine. A co víc, moje vlastní 

jméno tam bylo uvedeno jako jméno nejstaršího syna v rodině. Od té doby jsem 

byl genealogii okouzlen. Skončil jsem s univerzitou a začal skoumat rodové linie 

po celém Japonsku. … Prozkoumal jsem více než 20 000 rodokmenů, počínaje rodi-

nou bývalého ministerského předsedy Kaifua. Procestoval jsem celé Japonsko, od 

Hokaida na severu k Okinawě na jihu, samozřejmě včetně Sadogašima a dalších. … 

Genealogie, jako záznam o členech rodu, se do Japonska dostala přes Korejský 

poloostrov z Číny v době vlády dynastie Sung. … Matriční systém byl zaveden v roce 

1872 (v 5. roce období Meidži). Svůj rodokmen můžete sledovat přibližně do doby 

kolem roku 1868 (konec éry Edo a počátek éry Meidži). … Nejprve získejte záznamy 

o své rodině z matriky v místě trvalého bydliště. To není příliš těžké. Dejte si pozor, 

aby to nebyl jen výňatek ze záznamu o rodině. Na výpisu z matriky jsou vypsáni 

všichni rodinní příslušníci. Výňatek z matriky přináší informace jen o jednom pří-

buzném. … Po vyjmutí z matriky mají být záznamy uchovány ještě dalsích 80 let. 

Starší dokumenty budou skartovány. … 

V roce 1871 proběhlo v Japonsku sčítání lidu (ve 4. roce období Meidži). Pokud 

chcete hledat ještě dále, budou vhodným materiálem posmrtná jména předků, 

záznamy o zesnulých uchovávané v buddhistických chrámech a náhrobní kameny. 

Ihai (deštičky, na nichž byla zapsána posmrtná jména předků) sloužily původně jako 

náboženský prostředek k uctívání předků v taoismu a konfucianismu. V Japonsku 
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byl však zaveden buddhismus a ihai se staly buddhistickým nástrojem. Šógun Edo 

prosazoval politiku národní izolace. Jako opatření proti šíření křesťanství byl zave-

den systém příslušnosti k buddhistickým chrámům. Každý se musel bezpodmínečně 

zaregistrovat v nějakém buddhistickém chrámu. … 

Členové buddhistické kongregace museli oznámit každé úmrtí, a proto měl kaž-

dý chrám kakočou (záznamy o zesnulých). V záznamech z buddhistických chrámů 

jsou jména vašich předků. Pokud v kongregaci zemřelo sto lidí, budou jejich jména 

zaznamenána podle data úmrtí. Každé buddhistické jméno a datum úmrtí získané 

z ihai nebo náhrobního kamene by mělo být ověřeno podle kakočou (záznamu 

o zesnulých). Tímto způsobem od sebe můžeme odlišit předky se stejným jménem 

a zařadit je v rodokmenu na správné místo. Výsledkem bude, že najdete své předky 

až do éry Genroku (1688 – 1704), to znamená 10 generací zpět. Starší zápis než je 

tento se nazývá Murakata bunsjo (listiny vesnice). Můžete se v něm dočíst o událos-

tech z doby, ve které žil ten který předek. Zkoumat místní historii prostřednictvím 

lokálních dokumentů je velmi zajímavé.

Z knihy Výzkum rodové linie (Praha, Ideál 2010) 

od japonského genealóga Masakacu Jonamineho, 

ktorá pôvodne vyšla v Tokiu v roku 1990

Všetci sme integrálnymi súčasťami jedného veľkého „ľudského projektu.“ Mu-

síme podporovať kontinuum ľudskej existencie, pretože to, čím v podstate sme, 

sú ľudské bytosti, od tohto kontinua, ktoré zahŕňa aj našich potomkov a budúce 

generácie, neoddeliteľné. Ako ľudské bytosti sme zodpovední jeden za druhého 

navzájom a takisto za budúce generácie.

Po celé generácie ľudia žili spôsobom, ktorý bol priateľský voči životnému pro-

strediu, žili v symbióze s prírodou, relatívne málo vzájomne odcudzení, dbali viac 

na duchovné ako materiálne hodnoty. Po nástupe modernizácie a industrializácie 

začala spoločnosť čeliť množstvu prekážok a problémov – rozpadu ekosystémov 

pre nešetrné zaobchádzanie s prírodou, rozsiahlym ekologickým katastrofám, 

bezohľadnej konkurencii na svetových trhoch, nerovnomernému rozdeľovaniu bo-

hatstva, veľmi rozšírenému vzájomnému odcudzeniu, prílišnému ľpeniu na ma-

teriálnych hodnotách na úkor hodnôt duchovných – čo spôsobilo, že žiť skutočne 

ľudským životom je veľmi ťažké.

V tomto kontexte pri riešení spomínaných problémov modernej spoločnosti mô-

že veľmi poslúžiť tradičná kultúra. Konkrétnym príkladom sú konfuciánske kultúry 

vo východnej Ázii, ktoré si vysoko vážia „úctu detí voči rodičom a predkom“ a „úctu“ 

(voči druhým všeobecne), čo sú kľúčové hodnoty, ktoré hrajú významnú úlohu pri 

odstraňovaní nedôvery a nepriateľstva medzi generáciami a pomáhajú prinavracať 

ľudským bytostiam ich vlastnú dôstojnosť.

V súčasnosti tradičné kultúry, keďže sú spájané s minulosťou, nepatria k „hlav-

nému prúdu“ a preto je pre ľudí ťažké dostať sa k nim a doceniť ich. S cieľom uspo-
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kojiť ich kultúrne potreby, mala by byť kultúrna politika nastavená tak, aby ľuďom 

umožnila prístup k tradičným kultúram kdekoľvek a kedykoľvek. 

Hlbšie pochopenie tradičných kultúr a poznatkov je potrebné najmä preto, lebo 

ony uchovávajú pôvodný étos (morálne hodnoty) regiónov.

Z deklarácie Svetového fóra mysliteľov za uchovanie budúcnosti ľudstva 

(The World Thinkers‘ Panel on the Sustainable Future of Humankind), 

vyhlásenej 15. septembra 2011 na Univerzite Ansted v Penangu v Malajzii. 

Podklady spracoval Timi Ećimović, slovinský vedec-environmentalista, 

v roku 2011 navrhnutý na udelenie Nobelovej ceny mieru.

Nielen v dávnej kultúre Mexika, ale aj v iných kultúrach na celom svete ľudia 

verili v prirodzené vzťahy. Staré kultúry boli hlboko spojené s rodinami a pred-

kami. Dnes sa táto tradícia stráca. Prišli sme o korene. Chýba nám pokoj, dôvera, 

duchovnosť a láska. Stratili sme spojenie s predkami, pritom svoju vieru, dôveru, 

lásku, tradície, kultúru, rodinu a istoty sme získali od nich. Mali by sme si to vážiť 

a pestovať vzťah k nim, pretože aj my im musíme čosi vrátiť. …

Náš genetický vzťah (k predkom) nie je len fyzický, pokračuje aj emocionálne, 

aj intelektuálne, prejavuje sa v našom správaní, v našich pocitoch, prechádza do 

našej duše a my jej pokoj potom šírime do vesmíru, aj vtedy, keď neviete, kto boli 

vaši predkovia. Musia to však byť dobré vzťahy, nie zlé.

Často ale nepoznáte ani meno starého otca, svojho starého otca, nemáte rodo-

kmeň. Preto je veľmi dôležité viesť si rodinné záznamy. Začnite s tým teraz, poznač-

te si, odkiaľ pochádza váš otec, vaša matka, kde žili ich rodičia. Postupne to preskú-

majte, spracujte dejiny svojej rodiny po dnešok, k vašim deťom, a potom ich venujte 

svojim vnúčatám, svojim deťom. Je to niečo pekné, nádherná výskumná práca.

V starších časoch sa ľudia starali o uchovávanie dávnych histórií a osobitne po-

verení ľudia viedli záznamy o kráľoch i o ostatných ľuďoch. My ich (svojich dávnych 

predkov) už nepoznáme, ale môžeme sa (k nim, za nich) modliť. Je taká nádherná 

mantra. Volá sa „víťazstvo nad smrťou“, víťazstvo nad prekážkami v astrálnych sfé-

rach. Hoci nevieme, kto boli naši praotcovia a pramatky a nevieme, ako sa mali, či 

dobre alebo zle, veríme (myslíme si), že sa mali veľmi dobre, pretože inak by sme 

sa tak nemali ani my. Lebo to, ako sa nám dnes vodí, to pripravovali naši rodičia, 

a to, ako sa darilo im, zase ich rodičia. To, čo teraz robíte vy a ako to robíte, v tom 

budú pokračovať vaše deti. 

Je teda jedna mantra, ktorá sa nazýva Mahá mritju džaja mantra, mantra veľké-

ho víťazstva nad smrťou. O piatej ráno, keď sa zobudíte, po umytí a pod., vezmete 

trocha vody (do dlane) a veľmi pomaly ju lejete na nejakú rastlinu (určite máte doma 

nejaké rastliny) alebo na nejaký pekný kameň, symbol šivu (vedomia, poznania). 

To sa volá abhišék za mier, harmóniu a oslobodenie – za vás, vo vašej rodine, aby 

ste boli požehnaní harmóniou a mierom, za oslobodenie vašich predkov. (Spievate 

alebo recitujete:)
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Óm trijam bakam jadžámahe

sugandhim puštivardhanam

urvá rukamieva bhandhanát

mrtior mukšír má amritát

Päťkrát.

Vodu môžete liať aj z peknej malej nádobky a robiť to aj takto. To vás posilní. 

Túto mantru môže používať každý. Je to veľmi stará, tisíce, tisíce rokov stará 

mantra.

Z prednášok svámího Mahéšvaránandu, indického učiteľa jogy, 

7. a 8. júna 2012 v Mexico City (www.swamiji.tv)

Spracoval Milan Šišmiš

Svámí Mahéšvaránanda
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FROM THE CONTENTS

The issue brings several contributions which could be heard in the conference 

dedicated to the 20th anniversary of the Slovak Genealogical-Heraldic Society, 

founded on 26 October 1991. 

Jozef Novák: Twenty years  
of Slovak Genealogical-Heraldic Society 3

Professor Jozef Novák, the honorary president of SGHS, recalls the beginnings 

of teaching archiving in Slovakia (in the 1950s at Comenius University in Bratislava) 

including heraldry. Genealogy did not appear in the curricula until 1968. Also the 

first works on heraldry were published in Slovakia in the late 1960s. In the 1980s 

we already hear of its renaissance and see growing interest in genealogy. Since 

the 1990s, also thanks to Slovak genealogical-heraldic society, we have witnessed 

tremendous flourishing of activities in the field of genealogy as well as heraldry 

in Slovakia.

Radoslav Ragač, the chair of SGHS, mentions ongoing listing of patents of arms 

in Slovakia which has already brought discoveries of several patents of arms miss-

ing until now. 

Milan Šišmiš, contemplating the perspectives, estimates that in Slovakia there 

have been about 100 thousand lineages (under their own name) since the 12th cen-

tury. Most of them will have to be researched yet. Findings of the previous research 

are scattered. It would be desirable that one trustworthy central (national or Eu-

ropean) repository should be created, where genealogists could “bring” results of 

their efforts. 

The issue also brings studies and information about genealogic traditions out-

side Europe. 

Jindra Dohnalová: Genealogy according  
to Vedas and Puranas – genealogies of ancient India 11

Sádhví Parvatí from the Mahaprabhu Deep Ashram – International Centre of 

Yoga in Daily Life in Střílky (Czech Republic) informs about monitoring relations of 

kinship in the ancient and present day India. The first recordings about them were 

found in Vedas, the oldest known written memorials of mankind. It is estimated that 

they came into being about three thousand years ago. Historical families (rulers, 

nobility, and clergy), personalities such as Rama or Buddha as well as a great pro-

portion of current Indian population derive their origin from ancient rishis (sages). 

Vedas and Puranas claim that men owe a debt of gratitude to their ancestors and it 

has to be paid back. For example they mention also a debt towards rishis which has 

to be paid back by studying wisdom they left for us. 
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Marina Čarnogurská: Family of master Kchung Fu c‘ (Confucius) 
tangibly documented in a unique, almost 2500-years-old cemetery  
in Qufu 19

Marina Čarnogurská, a sinologist, explains traditions of paying respect to ances-

tors and documenting relations of kinship in China, which were developed here by 

Confucius (Kchung Fu, 551 – 479 BC), the founder of one of the traditional Chinese 

spiritual paths – Confucianism. In the town of Qufu, there has been preserved prob-

ably the oldest family cemetery in the world, in which his ancestors are buried. The 

oldest grave dates back to 479 BC and belongs to Confucius. The cemetery as well 

as the records about relatives has been maintained by his descendants until now.

Ján Lukačka: State and perspectives of research  
into medieval noble families 28

Beginnings of some (medieval noble) families in Slovakia can be traced from the 

late 10th century, but mainly from the 12th century. In spite of previous research (in 

Slovakia and Hungary), some more detailed research in this field will yet have to 

be conducted. Ján Lukačka from the Institute of History of the Slovak Academy of 

Sciences explains its sources.

In the following contributions the Hungarian historian Attila Pandula introduces 

rich heraldic memorials of the Tökölys, the family  “promoted from the rank of the 

humble descent” in 1572, settled in Kežmarok Castle (East Slovakia) and from which 

Imrich Tököly (Imre Thököly, 1657 – 1705), the leader of one of the large rebellions 

against the Habsburgs and Hungarian king, came. 

The Czech historian Karel Müller specifies genealogy of the Kubínyi noble fam-

ily. He identified the second wife of Ján Kubínyi (? – 1611), the deputy county head 

of Liptov county. 

Marek Rímsky verifies a “Slovak trace” in the pedigree of the American actress 

Angelina Jolie. One of her great-grandfathers Juraj Vojtka is believed to be born in 

Košice („Kassa, Hungary, born 24 April 1879“ ). A record about this is missing from 

the parish registers of the town of Košice. The surname, however, appears in this 

area. The research will have to be extended to the rural areas.

Vladimír Bukovský, the director of Department of Laboratory Conservation 

and Restoration of the Slovak National Library, informs about the possibilities of 

protection of (archived) documents. He describes characteristics of traditional and 

modern information storage media and advises how their life can be prolonged.

Translated by Žaneta Halgašová
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related families and persons. For this 
purpose it gives consultation, organizes 
scholarly and educational undertakings, 
publishes semi-annual “Genealogicko-
heraldický hlas” and other publications, 
launches various research projects 
concerning investigation into sources, and 
maintains its own library and archives.

MEMBERSHIP
The Society is open to members both 
from Slovakia and foreign countries. The 
individual or institutional member will be 
registered after filling a membership form 
and paying a membership fee.

MEMBERSHIP FEES
EUR 9,- p.a. (Austria, Hungary, Poland, 
Ukraine)
EUR 11,- p.a. (other Europe)
EUR 20,- p.a. (outside of Europe)

CONTACT
Slovak Genealogical-Heraldic Society
Nám. J. C. Hronského 1,036 01 Martin
Phone: +421-43-245 14 59
E-mail: genealogy@snk.sk
 
BANK CONNECTION
Recipient: Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť
Address: J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IBAN: SK6302000000000017237362
BIC (Swift code): SUBASKBX
Bank: Všeobecná úverová banka, a. s.
Address: M. R. Štefánika 2, 036 01 Martin

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV
GENEALOGICKO-HERALDICKÉHO HLASU

Genealogicko-heraldický hlas je odborno-
popularizačný časopis. Usilujeme o to, aby 
jednotlivé príspevky mali svoju odbornú 
úroveň a boli súčasne zrozumiteľné a čitateľsky 
príťažlivé pre širokú verejnosť. Rozsah 
odborných štúdií by nemal presiahnuť 
10 normalizovaných strán. Pri ostatných 
typoch príspevkov uprednostňujeme menší 
rozsah. Oceníme, ak správy o nových 
publikáciach a uskutočnených podujatiach 
spracujete čo najstručnejšie.
V záujme efektívnej spolupráce pri spracúvaní 
príspevkov, dodržte, prosím, nasledujúci 
postup. 

1)  Texty spracujte ako samostatný súbor 
Wordu. 

2)  Vytvorte základný text (bez tabelácie 
a obrázkov). Ak chcete, vyznačte v ňom rez 
písma (kurzíva, tučné, ap.), pripadné indexy 
a exponenty. Všetky ďalšie úpravy technicky 
komplikujú prácu s textom v redakcii.

3)  Na záver príspevku pripíšte svoje meno, 
presnú adresu (vrátane PSČ, e-mailu a pod.), 
rodné číslo a vaše bankové spojenie.

4)  Obrázky, grafy a tabuľky spracujte ako 
samostatné obrázkové súbory vo formáte 
TIF alebo JPEG (v rozlíšení 300 dpi) alebo ich 
pripojte v bežnej forme.

5)  Ak máte osobitné požiadavky na grafickú 
úpravu svojho príspevku, vytvorte aj verziu 
graficky upravenú podľa vašich predstáv.

Podklady nám môžete poslať:
a) elektronickou poštou na adresu:
 genealogy@snk.sk
b) poštou na adresu:
 SGHS, Nám. J. C. Hronského 1,
 036 01 Martin

Ak chcete poskytnuté materiály vrátiť, 
upozornite nás na to. Nevyžiadané materiály 
nevraciame. Príspevky redakčne upravujeme 
a honorujeme podľa možností SGHS.



…chcete získať viac informácií?

Navštívte internetové stránky

http://www.genealogy-heraldry.sk

Dozviete sa z nich to,

čo sa nezmestilo

na stránky tohto časopisu.

Nájdete tam

niektoré podrobnosti

o aktuálnom dianí,

užitočné adresy,

zoznamy rodín

i tých,

ktorí skúmajú ich dejiny.
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