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V minulom roku (15. – 16. októbra 2014) sme zorganizovali konferenciu venova-

nú osobnostiam. Chceli sme ňou pripomenúť, ako nás, naše rodiny, našu spoločnosť 

– tú užšiu i tú širokú, dnes aj v dôsledku internetu čoraz bližšiu – formovali a formu-

jú osobnosti. Naši predkovia, rodičia, učitelia v užšom i širšom slova zmysle. Chceli 

sme, aby sme si ich všímali lepšie, skúmali ich vplyv na naše rodiny i na nás samých, 

venovali im viac pozornosti v genealogických či rodinno-historických prácach. 

V šesťdesiatych rokoch sa objavil v našej tlači článok. Informoval o skutočnej 

udalosti, ktorá sa stala začiatkom 20. storočia kdesi v Bengálsku. Roľníci pracovali 

na poli. Po práci zistili, že dve dievčatá zo skupiny sa stratili v blízkej džungli. Hľa-

dali ich, no nenašli, resp. našli až po rokoch. Ich osud bol takýto: ujala sa ich vlčica, 

prijala ich za svoje a dievčatá vyrastali v svorke. Keď ich nakoniec (ľudia) objavili, 

chodili štvornožky, jedli zo zeme, pri stretnutí cerili zuby a vrčali. Rozprávať neve-

deli… Jedno z tých dievčat krátko po „zajatí“ zomrelo. Druhé sa snažili opäť včleniť 

do (ľudskej) spoločnosti. Učili ho ľudským zvykom, artikulovanej reči. Výsledky boli 

mizivé. Nedokázalo sa už adaptovať na nové prostredie.

Nebyť rodičov a učiteľov, ich vedomostí a poznania, ktoré nám sprostredkúvajú, 

asi by sme sa tiež správali ako tie dve dievčatá. Nepoznali by sme svoj jazyk (ani 

iné jazyky), svoju kultúru (ani iné kultúry). Možno by sme sa ani pozdraviť nevedeli.

Takže toto číslo je tak trochu aj o vďake voči nim. Aj v niektorých iných kultú-

rach.

Príjemné čítanie.

Milan Šišmiš
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Š T Ú D I E  –  Č L Á N K Y  –  P R A M E N E

O AUTORITE PREDKOV V TRADIČNEJ ČÍNSKEJ SPOLOČNOSTI

Marina Čarnogurská

V dnešnom svete, kedy obzor ľudského vnímania presiahol hranice západného 

kultúrno-spoločenského priestoru, nestačia nám na orientáciu v ňom len naše histo-

rické tradície. Aby sme mohli spoľahlivo hľadať cestu ako na našej planéte žiť pokoj-

ne, je potrebné spoznávať, vážiť si a porovnávať aj tradície iných ľudských kultúr, 

ich pôvodné zvyky a hodnoty. U nás stále ešte dosť nepoznanou a nepochopenou 

ostáva veľmi významná ďalekovýchodná kultúra Číny, kolísky dôležitej svetovej 

civilizácie, dnes jednej z technicky najvyspelejších krajín sveta. Čína si dlhodobo 

udržiava svoju už vyše 5 000-ročnú, veľmi originálnu historickú tradíciu uctievania 

predkov, ktorá prispieva ku kultúrnej vyspelosti tejto krajiny a nás môže inšpirovať.

K charakteru čínskej spoločnosti
Podľa najstarších historických prameňov sa čínska civilizácia hneď od svojich 

začiatkov v 3. tisícročí pred n. l. vyvíjala v špecifickú roľnícku kultúru, ktorá po 

originálnej a dômyselnej úprave svojho územia na terasovité polia, zavlažované 

špeciálnym zavodňovacím systémom (existujúcim tam dodnes), vytvorila v povodí 

dvoch najväčších ďalekovýchodných riek – Žltej rieky a rieky Jang c’ (ale neskôr na 

juhu aj Perlovej rieky) – výnimočný poľnohospodársky terén tzv. „živou vodou“1 

zavodňovaných polí, zabezpečujúci jej vysoké výnosy. Vďaka tomu vznikli pod-

mienky, ktoré umožnili tu usadeným rodom a rodinám v mnohých prípadoch po celé 

tisícročia ostať na jednom a tom istom mieste.

Uzurpovanie iných, takýmto spôsobom neupravených území ich predstaviteľov 

v podstate nezaujímalo, preto si do svojho svetonázoru a tým i tradičného vierovy-

znania nezakomponovali potrebu expanzívneho dobývania a podmaňovania sveta. 

Vo svojej kultúrnej tradícii od najstarších čias uznávali len obranné vojny,2 o čom 

svedčí napr. dnes už aj u nás známy traktát majstra Suna z 3. storočia pred n. l. 

O vojenskom umení či filozofické dielo filozofa Mo Tiho a životný štýl ním iniciova-

ného hnutia tzv. mohistov. 

1 Voda, ktorá je zámerne plná biopostu i rôznych živých organizmov, rozkladajúcich v nej 
a vstrebávajúcich z nej anorganické soli, ktoré by inak pri vyparovaní sa vody premenili 
pôdu v presolenú, rastliny ničiacu púšť.
2 Za ktoré považovala aj „spacifikovávanie“ pohraničných nomádov, ktorí túto bohatú 
poľnohospodársku ríšu často prepadávali a drancovali. Tak v 3. storočí n. l. došlo 
k „spacifikovaniu“ a sinifikácii obyvateľov dnešného Vnútorného Mongolska a neskôr aj 
Tibetu, vlastného Mongolska, Mandžuska i Ujgurska. Tieto kmene, ktoré si Čínu svojimi 
výbojmi najprv podmaňovali, si neskôr, vďaka tomu, veľmi rýchlo osvojili čínsky životný 
štýl a čiastočne i tradičný čínsky jin-jangový svetonázor. 
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Aj po ďalších vyše 2000 rokov čínska spoločnosť žila v rovnakom priestore, 

pričom jej vidiecke obyvateľstvo po celý ten čas pretrvávalo v rodových spoločen-

stvách, pevne spätých so svojou zemou a tvoriacich celé jednotlivé dediny, ktoré 

v tejto podobe ostali na mnohých miestach zachované dodnes. (Všetci obyvatelia 

takýchto dedín mali či majú jedno a to isté priezvisko a ich potomkovia si berú za 

manželky len dievčatá z iných dedín alebo dievčatá preukázateľne najmenej do 

piateho pokolenia nespríbuznené so ženíchovou rodinou. Tak sa chránili a chránia 

pred degeneráciou potomkov.)

Pohľad na svet a život
Vďaka už od pradávna hlbokej zrastenosti čínskej kultúry s prírodou jej prví 

vzdelanci-šamani, pôvodne jediní znalci a používatelia čínskeho písma, na základe 

svojich z prírody odpozorovaných znalostí definovali svet ako jeden nekoneč-

ný živý organizmus, ktorého bytostnou podstatou je akási najprazákladnejšia, 

no z hľadiska „subjektivity“ úplne anonymná energia (nazvali ju Te 德), zapĺňajúca 

celý nekonečný priestor bytia Univerza a prúdiaca v ňom v ustavičnom kolobehu 

jin-jangovo protikladných procesov premien (ktorý nazvali Cestou tao 道). V rámci 

týchto ustavičných procesov tvorí pritom sama zo seba – vďaka obsiahnutej v nej 

múdrosti všetkých k tomu potrebných informácií, no hlavne vďaka svojim jin-jan-

govo protikladným nábojovým pólom a ich vzájomným dialektickým interakciám 

– všetky hmotné i duchovné formy bytia (čiže aj formy bytia v tom-ktorom konkrét-

nom časopriestore nášho vesmíru i pozemského sveta našej Zeme). V takomto dia-

lekticko-protikladnom procese tvorby už prežité formy bytia späť do nej zanikajú, 

avšak úplne definitívne až vtedy, keď ich vzájomná jin-jangová spätosť v tom-kto-

rom konkrétnom prípade definitívne pominie. 

Život na Zemi, a teda i ľudský život, sa podľa tohto pohľadu formuje v ustavič-

nom jin-jangovo multidialektickom kolobehu premien bytia (energie univerza, Te), 

ktorých zákonitosti pravekí čínski šamani symbolicky znázornili pomocou tzv. 

ôsmich trigramov 八卦 (pa kua, ba gua) a ich šesťdesiatich štyroch hexagramov. 

V rámci tohto procesu vznikajú, existujú a následne zanikajú všetky konkrétne 

formy bytia v istej logickej postupnosti a tým zároveň aj vo vzájomnej organickej 

spätosti a jednotlivo funkčnej zmysluplnosti. Zachovaným historickým dokladom 

tejto unikátnej „teórie bytia“ je jedna z najstarších čínskych klasických kníh, tzv. 

Kniha premien (I ťing 易經), pôvodne slúžiaca pravekým čínskym šamanom ako 

veštecká pomôcka.

V takto definovanom bytí sveta – v ktorom je všetko, čo v ustavičnom procese 

premien večne vzniká, existuje a zaniká, spoločným prepletencom živých vzájom-

ných súvislostí – je teda aj ľudský svet historicko-spoločensky meniacim sa celkom, 

v ktorom je človek zároveň vždy len jedným, práve viditeľným ohnivkom bytia jeho 

pretrvávajúceho rodu.
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K pôvodu viery v predkov
Vďaka tomuto pohľadu na svet Číňania už v staroveku prestali veriť v „nejaké-

ho“ zázračne pôsobiaceho Nebeského vládcu (上帝 šang ti, shang di), ktorý by ich 

bol schopný ochraňovať a bol im oporou. Duchovnou istotou v ťažkých životných 

situáciách sa im preto stali duchovia predovšetkým tzv. Žltého cisára, prapredka 

ich kmeňa, potom troch Veľkých vládcov – Jaoa, Šuna a Jüa a napokon ich vlastných 

predkov. Obyvatelia Číny verili a mnohí veria dodnes, že jedine títo sa v neúpros-

nom, neustále meniacom sa priestore „medzi Nebom a Zemou“ aj po smrti zaujímajú 

o nich a ochraňujú ich rody a rodiny, až kým nevymrú. Tak sa – vďaka presvedče-

niu, že duševná komunikácia medzi človekom a jeho predkami pokračuje aj po ich 

fyzickej smrti – v Číne už od najstarších čias rozvinula viera v existenciu duchov 

predkov a ich možnú pomoc potomkom.3 (Vďaka tomu sa zároveň v Číne nikdy neu-

domácnilo vo väčšom rozsahu nijaké monoteistické náboženstvo4 a tradičná čínska 

kultúra zostala po celý svoj historický vývoj svojsky ateistická).

Tieto predstavy vyústili do presvedčenia, že kým duchovia majú byť prečo na 

svojich potomkov hrdí, kým sa za ich činy pred ostatnými duchmi nemusia hanbiť, 

je isté, že im v ich každodenných životných situáciách budú vždy ochotní pomáhať 

alebo aspoň „našepkávať“, čo a ako by mali robiť. Predkovia tak ostali i po smr-

ti považovaní za „živých“ členov rodín a rodov, ktorým treba preukazovať úctu 

a o ktorých sa – rovnako ako o ostatných členov – treba starať. V opačnom prípade 

– v duchu spomínaných predstáv o fungovaní života a sveta – im spôsobíme zánik 

a rozplynutie späť do anonymne čírej energie bytia a následné vplynutie do rein-

karnačného kolobehu vznikov jej ďalších a ďalších foriem rôznych vecí i bytostí.

Pôvodnú vieru v predkov, v zodpovednosť človeka voči nim a potrebu preuka-

zovať im úctu premenil ako prvý v komplexný etický systém tradičného vierovy-

znania a s tým spojenú etickú náuku Konfucius (551 – 479 pred n. l.), v Číne dodnes 

uctievaný ako Veľký učiteľ čínskeho národa. Vďaka jeho náuke, konfucianizmu, 

3 Podobne prírodno-dialektický svetonázor a tomu zodpovedajúce vierovyznanie bolo 
vlastné aj mnohým ostatným s prírodou spätým pravekým ľudským kultúram. Vychádzalo 
z podobnej teórie bytia o podstate sveta ako večnom kolobehu dialekticky protikladnej 
životnej energie, ktorá je anonymným prazákladom všetkého bytia, čoho dôkazom sú napr. 
aj praveké grafické symboly – svastiky mnohých pravekých svetových kultúr (stredoázijský 
i indiánsky „hákový“ kríž), hebrejská šesťcípa hviezda ako symbol vzájomných 
interakcií dvoch protikladných trojuholníkov, čínsky jin-jangový symbol dvoch do seba 
zaklinených protikladných vĺn, i praslovanská päťcípa hviezda, tiež symbol protikladných 
časopriestorových agentov. Z tohto dôvodu napr. aj prahebrejské kmene pôvodne uctievali 
každý len svojho konkrétneho predka-zakladateľa toho-ktorého kmeňa, čiže napr. Elóhím 
Náchor, a podobne. Až Mojžiš po údajnom „zjavení“ na hore Sinaj a konkrétne až židovskí 
kňazi po babylonskom zajatí v tzv. „kňazskom kódexe“ premenili túto ich pôvodnú vieru 
v jednotlivých predkov-zakladateľov v monoteistickú vieru v transcendentného Boha – 
Jahveho, nadprirodzene zázračného stvoriteľa všetkého bytia, z ktorej neskôr vznikli aj 
ďalšie dve monoteistické náboženstvá – kresťanstvo a islam.
4 Napr. aj napriek úporným kresťanským misiám (už od 17. storočia) sú v Číne z celkového 
počtu obyvateľov len necelé 2% veriacich kresťanov a moslimské obyvateľstvo tam tvoria 
len sinťiangskí Ujguri a maličká národnostná menšina tzv. Chuejov.
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sa Číňania naučili vážiť si a obradným spôsobom uctievať vlastných predkov a zo 

svojich rodín, v domácnostiach ktorých nikdy viac nesmel chýbať oltárik predkov 

s genealogickými tabuľkami rodu, si vytvorili hlavný posvätný priestor. S ním po-

tom bývali každoročne spojené aj všetky rodinné obrady. 

Najvýznamnejšie obrady úcty k predkom
Najdôležitejšie obrady sa konali počas čínskeho Nového roku, ktorý je v čínskom 

kultúrnom prostredí dodnes najvýznamnejším rodinným sviatkom. Začína v prvý 

deň druhého novu po zimnom slnovrate a trvá skoro dva týždne, až do najbližšieho 

splnu. Na tieto sviatočné dni sa do hlavného sídla rodu zo široka-ďaleka schádza 

celá rodina a v časoch tradičnej Číny sa v predvečer novoročných osláv v tomto 

priestore rituálnym spôsobom zabíjali obetné zvieratá. Z nich potom členovia 

rodu pripravovali sviatočné jedlá, z ktorých najlepšia časť bola určená na obetný 

obrad predkom v prvý deň čínskeho Nového roka. V tento deň sa všetci prítomní 

príslušníci rodiny poobliekali do sviatočných rób a podľa generačnej postupnosti 

zoradili v Pavilóne predkov. Na čele zástupu stáli najstarší žijúci členovia rodu, 

ktorí s tlejúcimi voňavými tyčinkami v rukách otvorili obrad obiet duchom všetkých 

predkov rodu.

Po úctivom zapichnutí tlejúcich tyčiniek do obetnej bronzovej trojnožky v ta-

kejto slávnostnej rodinnej atmosfére (zvýraznenej voňavým dymom šíriacim sa 

z tyčiniek) nasledovalo vyvolávanie duchov predkov, prosenie o ich zhovievavosť 

voči chybám žijúcich potomkov, vyjadrovanie – v rámci dlhých oslavných príhovo-

rov – vďaky za to, čím sa rodina v priebehu roka preslávila, s uisťovaním duchov 

predkov, že bez ich podpory by k tomu určite nedošlo. 

Najstarší žijúci predstavitelia rodu v príhovore k predkom (ich duchom) pred-

stavili tiež najmladšie prírastky a predostreli zámery rodiny (rodu) do budúcnosti.

Po úvodnom ceremoniáli otec rodiny (rodu) vyzval najstaršiu prítomnú matku, 

aby pokynula nevestám, že môžu začať prinášať pripravené pokrmy. Nasledovalo 

teda prinášanie obetných pokrmov na oltár predkov v miskách, ktoré si od vchodu 

až k oltáru postupne podávali nevesty (matky) rodu od najmladšej po najstaršiu a tá 

ich potom kládla na oltár.

Keď boli všetky pokrmy takýmto spôsobom premiestnené na oltár predkov, celá 

rodina na pokyn hlavného obradníka pokľakla a spoločne vykonala obrad trojité-

ho „dotknutia sa čelom zeme“ (klaňania) pred duchmi predkov, prosiac ich takto 

o pomoc a ochranu i po celý ďalší rok a zároveň ich tým pozývajúc na slávnostnú 

novoročnú hostinu. V stúpajúcej pare z horúcich pokrmov pritom prítomní pociťo-

vali akoby dôkaz toho, že duchovia ich obetované pokrmy prijímajú a zároveň do 

nich – na oplátku – vkladajú vlastnú jangovo-pozitívnu energiu z vďaky za všetko, 

čo dobré ich potomkovia pre slávu a trvanie rodu v priebehu roka urobili.

Po spomínanom ceremoniáli celá rodina zasadla k pripraveným stolom a počas 

nasledujúcej hostiny každý z členov dostal trochu aj z obetovaných pokrmov.
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Takýto spôsob prejavovania úcty k predkom, 

zavedený ešte v staroveku stúpencami konfucia-

nizmu, pretrváva v čínskych rodinách doposiaľ 

– dnes samozrejme v omnoho modernejších po-

dobách. Na novoročné sviatky, kvôli spoločnému 

obradu vďakyvzdania predkom, prichádza do 

svojich rodných miest aj väčšina dobre situova-

ných Číňanov zo zahraničia.

Tradičné ľudové obrady
Chudobné roľnícke rodiny oslavovali tieto 

významné rodinné sviatky omnoho skromnejšie. 

Asi preto, že sa duchov svojich predkov neodvá-

žili pozvať do chudobných roľníckych domcov, 

osvojili si veľmi vtipný ľudový zvyk: v predve-

čer Nového roku si udobrujú bôžika domáceho 

ohniska, ktorého na Nový rok vysielajú k pred-

kom na Nebesia. Gazdiná mu natrie ústa medom, 

aby o živých viedol v nebi len samé „sladké reči“.

Bôžika predstavuje malá soška alebo obrá-

zok. Umiestnený či visiaci nad „kuchynským 

ohniskom“, podľa tradície zo svojho miesta po 

celý rok pozoruje, čo sa v rodine deje. Na Nový 

rok potom odchádza na Nebesia, aby tam na 

veľkom novoročnom zhromaždení duchov (všet-

kých) predkov tým „svojim“ duchom zreferoval, 

ako sa ich potomkovia na Zemi po celý rok sprá-

vali a či im tam nerobili hanbu. 

V mnohých čínskych rodinách dodnes pretr-

váva zvyk každý deň prvú misku z pripraveného 

jedla na chvíľu položiť na oltár – pred genealo-

gické tabuľky, resp. dnes už väčšinou len pred 

Tradičný priebeh novoročných obradov vďakyvzdania 
predkom v zámožnej čínskej veľkorodine.  

Fotografie z televízneho spracovania klasického 
čínskeho autobiografického románu Sen o Červenom 

pavilóne (1987). Toto dielo približuje život a zvyky 
tradičnej čínskej spoločnosti. V 18. storočí ho 

napísal Cchao Süečchin, príslušník bohatej čínskej 
veľkorodiny, a v rokoch 2001 – 2006 vyšlo aj 

v kompletnom (štvordielnom) slovenskom preklade  
Mariny Čarnogurskej.
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fotografie predkov. Veria, že kým sa z jedla parí, duchovia ho prijímajú a súčasne 

doň vkladajú vlastnú energiu na posilnenie živých. Po chvíli takto obetované jedlo 

členovia rodiny zjedia.5 

Podobne niektorí prinášajú do chrámov na oltáre významných ľudových hrdinov 

či historických osobností rôzne suroviny (hlavne zeleninu). Toto robia najmä v Kon-

fuciových či taoistických chrámoch, kde ich predkladajú pred sochy Konfucia, Lao 

c’a či ďalších taoistických Nesmrteľných. Po obrade si ich odnášajú a doma z nich 

pripravujú jedlá. (V Číne i na Taiwane som to často pozorovala v spomínaných chrá-

moch a fotografovala).

V Pekingu bol náš cestovateľ Peter Čaplický svedkom ďalšieho ľudového zvyku. 

Začiatkom decembra počas večerných prechádzok zazrel v uličkách starého Pekin-

gu plno malých ohníčkov, ktoré horeli vo vodou vyznačených kruhoch. Prítomní 

na nich pálili obrázky teplých odevov a ďalších zimných vecí. Keď sa ich Čaplický 

pýtal, čo robia, povedali mu, že začína zima a týmto spôsobom posielajú predkom 

do záhrobia potrebné teplé oblečenie, aby netrpeli. Kruhy z vody mali zamedziť, 

aby si ho neprivlastnili cudzí duchovia.

Podobne aj počas pohrebov či návštev cintorínov mnohí obyvatelia Číny dodnes 

pália rôzne symbolické predmety – napr. papierové modely áut, symbolické šekové 

knižky, šaty, topánky a podobne, ktoré sa dajú kúpiť v špeciálnych obchodoch. 

Veria, že oheň ich znehmotní a predkovia sa tak dostanú k veciam, ktoré potom 

v zrkadlovom (záhrobnom) živote využijú.

Vari najsilnejším prejavom úcty k predkom je tradičný čínsky svadobný obrad. 

Nekoná sa v nijakom chráme, ba ten pôvodný sa nepotvrdzoval ani na úrade. Konal 

sa v príbytku ženíchových rodičov. Zahalená nevesta, ktorú priniesli v červených 

svadobných nosidlách, tam pred zhromaždenou rodinou pokľakla pred ženíchový-

mi rodičmi a trikrát sa pred nimi dotkla čelom zeme na znak úcty a sľubu poslušnos-

ti. Potom mladomanželia pokľakli pred oltárom predkov (miestom s genealogickými 

tabuľkami alebo obrazmi zakladateľov rodu) a obrad trojitého klaňania zopakovali. 

Verili, že týmto spôsobom uzatvárajú manželstvo nielen so súhlasom rodičov, ale aj 

ostatných predkov. Až potom konečne novomanžel odhalil tvár nevesty, aby sa do-

zvedel, koho mu vlastne rodičia – so súhlasom predkov – vybrali za ženu.

Záver
Všetky spomínané obrady, ktoré sa v mnohých čínskych rodinách zachová-

vajú dodnes, poukazujú na veľmi živú vieru a dôveru v pomoc predkov. Tieto 

zvyklosti pomáhajú udržať v rodinách úctu i poznanie ich pôvodu. (Niektoré 

významné čínske rody uchovávajú svoje genealogické záznamy aj vyše dvoch 

5 S podobnými obradmi sa možno stretnúť aj v hinduistických rodinách (v Indii či inde). 
Po položení jedla (odobratých „vzoriek“ v otvorených nádobách) na oltár (doma alebo 
v chráme) sa prítomní modlia, vytvoriac predtým pred oltárom zástenu, aby sa ponúkané 
(uctievané) božstvá mohli v pokoji nasýtiť. Po ukončení obradu sa jedlo podáva prítomným. 
Pozn. red.
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tisícročií; príkladom sú potomkovia Konfucia, ktorí ich dnes evidujú už v 78. ge- 

nerácii.6)

Na rozdiel od tradícií uchovávaných v čínskej spoločnosti, v našich rodinách sa 

po smrti predkov často veľmi rýchlo zmierujeme s tým, že odišli (naveky), a spra-

vidla uchovávame spomienky už len na najbližších príbuzných. Nehovoriac o tom, 

že väčšina Slovákov či súčasných Európanov nemá ani tušenia, kto sú ich predkovia 

a odkiaľ pochádzajú.

Ak sa ale lepšie „pohrabeme“ v kultúrnej minulosti sveta, stretneme sa aj v pros-

tredí iných ľudských kultúr s vierou v prítomnosť duchov mŕtvych v priestore „me-

dzi Nebom a Zemou“ a v svet, v ktorom živí i mŕtvi existujú popri sebe. Možno po-

tom lepšie pochopíme slová Lao c’a, veľkého čínskeho filozofa, z jeho Tao Te ťingu:

Ak ste Cestou Tao schopní Podnebesie správne udržiavať,

potom duše zosnulých nebudú chcieť nebyť dobrými duchmi.

A ak duše zosnulých neprestanú byť dobrými duchmi,

tak potom nebudú ubližovať svetu ľudí.

A ak nebudú ľudskému svetu ubližovať,

potom ani ten, kto je Človekom-Vládcom,

nebude musieť byť na nikoho zlý a ubližovať mu.

Tak si tie dva svety nebudú vzájomne ubližovať

a tá najprapodstatnejšia životná Energia (Te)

bude nimi prúdiť vo vzájomnej harmónii.7
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OSOBNOST UČITELE PODLE VÉDSKÉ TRADICE

Jindra Dohnalová (sádhví Párvatí)

Podle védské (indické) tradice má učitel, v sanskrtu guru, velmi důležité posta-

vení pro jednotlivce a pro celou společnost. Guru, učitel, je ten, který odstraňuje 

temnotu nevědomosti, dává světlo poznání a rozvíjí vědomí. Není vázán k žádnému 

konkrétnímu učení nebo tradici. Guru také znamená vážený. 

V upanišadách, které patří k jedné z véd – Jadžur védě – je mantra, která se již 

tisíce let zpívá pro dobro gurua i žáka: 

„ÓM, kéž jsme spolu, kéž jíme společně, kéž jsme společně zdraví, kéž vyzařujeme 

pravdu,  kéž  vyzařujeme  světlo  života.  Nikdy  nebudeme  odsuzovat  jeden  druhého. 

Nikdy nebudeme chovat v mysli nic negativního.“

První učitel
Prvním guruem, učitelem, jsou rodiče a především matka, která je s dítětem úzce 

spjata. Výchova začíná již v době těhotenství, protože myšlenky a pocity matky mají 

na dítě velký vliv. Matka dítě učí základní dovednosti nutné k životu, k tomu, aby 

se stalo platným členem společnosti a dává mu svou lásku. Podle vědeckých výz-

kumů je láska matky a pozornost, kterou dítěti věnuje, nezbytná pro jeho správný 

vývoj. Rodiče předávají dítěti základní mravní hodnoty. Velmi důležité je vyprávění 

starých příběhů a pohádek, které dávají dítěti kladné vzory chování a pomáhají mu 

orientovat se v lidských hodnotách a ve světě.

V dnešní době mají rodiče na děti velmi málo času, nepovídají si s nimi tak, jak 

by bylo potřeba, chybí také vyprávění příběhů. Citově a výchovně zanedbané děti 

jsou neukotvené, příběhy v televizi nenahradí vyprávění a pozornost rodičů. 

Druhý učitel
Druhým guruem je učitel ve škole. Dává dítěti vzdělání, aby se úspěšně začle-

nilo do společnosti. Ve starých dobách se v Indii děti vzdělávaly v tzv. gurukulech 

(guru – učitel, kul – rodina).

V gurukulech žili žáci u učitele, učili se a pomáhali v hospodářství. Žili jednodu-

chým způsobem života, všichni si byli rovni, nepřihlíželo se k sociálním rozdílům. 

Plně se soustředili na studium a domů se vraceli až po ukončení studia, většinou 

až v 25 letech. 

Gurukuly byly udržovány z darů. Poznání ve staré Indii bylo považováno za 

tak posvátné, že nebylo možné za ně žádat odměnu. Učitel nedostával zaplaceno. 

Až když žák dostudoval, dostal učitel dakšinu (odměnu), která mohla být finanční, 

v naturáliích, nebo také mohlo jít o splnění určitého úkolu.

Podle tradice se žáci gurukulů nestravovali v gurukulech, ale chodili na almuž-

nu, kterou přinášeli i svému učiteli. Pro hospodáře bylo ctí, když mohli dát mladým 
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adeptům vzdělání najíst. Dokonce den, kdy nikdo pro almužnu nepřišel, byl pro 

hospodáře nešťastný a považoval to za svůj špatný osud. 

V gurukulech se kladl důraz nejen na intelektuální rozvoj a tělesné zdraví, ale 

také na duchovní rozvoj a harmonický vývoj celé osobnosti. V některých gurukulech 

se vzdělávaly i tisíce studentů.

Ve védské tradici se veškeré vědění včetně umění a řemesel předávalo přímo 

z učitele na žáka. Učení bylo považováno za druh askeze a na učitele se pohlíželo 

s velkou úctou. 

V Taitteria upanišadě (11/1) se říká: 

„Vyučiv žáka védám, učitel mu dá poučení: Mluv pravdu! Jednej podle řádu! Neza-

nedbávej studium! Až přineseš učiteli žádoucí dar, nepřetni sled potomstva! Nesmíš 

zanedbávat pravdu. Nesmíš zanedbávat řád! Nesmíš zanedbávat, co je blahodárné. 

Nesmíš zanedbávat majetek. Nesmíš zanedbávat učení a výuku.“

Třetí a čtvrtý učitel
Třetím guruem jsou přátelé. Rodiče by měli vědět, s kým se dítě přátelí, v jaké je 

společnosti. Společnost je nesmírně důležitá. To, jestli se člověk vyvíjí pozitivním 

nebo negativním směrem, má svůj původ ve společnosti – v dobré nebo špatné. Šrí 

Maháprabhudží říkával: „Dostat  se  z  osidel  špatných  zvyků  je  těžší,  než  se  dostat 

z osidel nepřítele.“

Čtvrtým guruem je kněz nebo duchovní osoba, která dítě nebo dospělého inspi-

ruje. Vysvětluje povinnosti člověka, základy víry dané tradice a pomáhá člověku 

řešit jeho životní situace. 

Pátý učitel
Pátým guruem je duchovní učitel (gu – temnota, ru – světlo, odstraňovat; ten, 

kdo odstraňuje temnotu).

Vše ve vesmíru má svou vibraci a tak i každá hláska má svou specifickou rezo-

nanci. Slabika G (GA; sanskrtské písmo je slabičné) má vibraci pohybu, směřování 

k cíli a jeho dosažení. G  (GA) je v sanskrtu kořenem slov souvisejících s chůzí. 

Hláska R (RA) souvisí s ohněm, se světlem. Samohláska U představuje tvořivou sílu, 

pomáhá nám v našem úsilí a dává schopnost vydržet. Guru nás vede k našemu pů-

vodu – ke Světlu. Pomáhá nám na naší cestě a odstraňuje překážky, abychom došli 

cíle, pomáhá nám na cestě vydržet. 

Podle svatých písem je guru ten, který realizoval svou pravou podobu, reali-

zoval Boha a je schopný žáka k tomuto cíli dovést. Vede bezúhonný život, má na-

prostou sebekontrolu. Písma se shodují, že pro duchovní pokrok je guru nezbytný. 

Princip Mistra a žáka existuje v každé kultuře. 

Védy radí, aby člověk, který touží po sebepoznání, vyhledal gurua. Mundaka 

upanišada (1. 2. 12 a 13) říká: „…nechť  přijde  s  otepí  v  ruce  ke  guruovi,  který  je 

vzdělaný  a  pevný  v  brahma  (brahman – podstata všeho, jediná skutečnost, Bůh). 
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… Tuto moudrost o brahma, skrze kterou člověk pozná nehynoucí duši (purušu, abso-

lutno), nechť pravdivě a podle podstaty vyloží vědoucí učitel jak se patří tomu, kdo 

přijde, s uklidněnou myslí a mírem v nitru.“ V dávných dobách bylo zvykem, že žák, 

který přišel za guruem, aby získal poznání, přinášel otep dříví na obětní oheň jako 

symbol péče o obětní oheň. 

Učitel je povinen pomoc žáku, který přijde připraven. 

Guru pomáhá na duchovní cestě, ale je na žáku, aby praktikoval, co ho guru učí 

a pracoval na sobě. Paramhans svámí Mahéšvaránanda říká: „Mohu vás vést, mohu 

dolít benzín do vaši nádrže, ale jít musíte už sami.“

Guru je pro duchovní cestu nezbytný. Guru zná cestu, po které se vydáváme, 

Gurukul. Óm ášram v Radžastane
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zná překážky, které na nás číhají. Vidí a odstraňuje naše chyby, které nám zamezují 

v naší cestě. 

Guru je otec i matka, protože dává poznání. V Manu smrti (nejstarším zákoníku 

Indie, II. 144) se říká: „Nechť (žák) považuje  toho, kdo neúnavně plní  obě  jeho uši 

védami (poznáním), za matku i otce a nikdy ať k němu nepociťuje nenávist.“

Nezáleží na věku gurua, nejdůležitější je poznání, kterého dosáhl. Manu smrti 

hovoří o chlapci, který měl vyšší poznání než jeho předkové, učil své předky a oslo-

voval je „synkové“. Předky to rozhněvalo a obrátili se na bohy. Bohové jim vysvětlili, 

že chlapec je oslovoval správně, protože ten, kdo dává poznání, se stává otcem 

a ten, kdo jej přijímá, je dítě, syn nebo dcera. 

Manu smrti dále (II. 154) říká: „Ršiové (dávní mudrci, zřeci) neurčili senioritu na 

základě věku, šedin, zámožnosti nebo rodu, nýbrž vyhlásili zásadu: Největší z nás je 

ten, kdo v úplnosti zvládl védy.“

Velmi důležitá je linie gurua. Současný guru zastupuje celou linii svých Mistrů, 

na které navazuje, ke kterým se obrací a na které se odvolává. Guru je, spíše než 

fyzická osoba, zosobnění poznání a tradice. 

Tradici gurua a žáka založilo sedm rišiů – zřeců, kteří se – podle mytologie – na-

rodili z mysli Brahmy (Stvořitele). Byli jeho žáky a dosáhli plné moudrosti. Védští 

ršiové, zřeci z období véd a z období upanišad, byli ctěni jako guruové a dále po-

kračovali v tradici gurua a žáka.

Šrí Šankaráčárja, jeden z nejvýznamnějších filozofů, na otázku, co by to mělo 

být za autoritu, na které bychom měli založit svůj život, odpovídá, že slova gurua – 

guruvákjam. Slova gurua jsou slova všech svatých písem, nezáleží na tom, ke které 

patří tradici. Říká, že guru je ten, kdo plně uchopil pravdu a realizoval ji. 

V písmech se uvádí, že učitel musí být ztělesněním soucitu a lásky. Tuto lásku 

a milost dává žákovi. Guru se pro dobro svého žáka obrací navenek. 

Ve starých dobách mívali králové v Indii svého královského gurua, který jim 

radil a pomáhal vládnout. Dodnes je v Indii běžné, že rodina má svého gurua, který 

jí pomáhá, především duchovním vedením. 

Šestý učitel
Šestým guruem je náš vnitřní učitel, který je probuzen prostřednictvím vnějšího 

gurua. Uvádí se příklad, že guru je zapálená svíce, žák je nezapálená svíce. Svíce 

jsou stejné, rozdíl je jen ve světle. Podle starých písem má každý člověk v sobě 

veškeré poznání. Guru nám pomáhá dostat se zpět k sobě a toto poznání realizovat.

Ve starých dobách měli lidé ke všem těmto typům učitelů velkou úctu. I u nás 

byli rodiče velmi vážení, učitelům a kněžím se také projevovala velká úcta. Podle 

indické tradice, pokud člověk přijímá jakékoliv poznání, měl by vždy sedět níže. Je 

to vnímáno tak, že podobně jako voda ze svahu, také moudrost plyne dolů. Pokoru 

by měl mít nejen žák, ale i učitel. 
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POSTAVENIE UČITEĽA V UHORSKU 
V OBDOBÍ PO VYDANÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA V ROKU 1868

Šarlota Drahošová

Druhú polovicu 19. storočia v Uhorsku charakterizujú posuny v rozvoji školstva, 

ktoré vychádzali z nového školského zákona (č. 38) z roku 1868 a následných 

zákonov. Spomínaný zákon predurčil ďalší rozvoj školstva. Bol liberálny, ale realita 

ukázala, že mala svoje vlastné zákonitosti, ktoré vyplývali z ďalšieho politického, 

národnostného a sociálneho vývinu uhorskej spoločnosti. Skromne nastúpil proces 

laicizácie, odstraňovanie vplyvu cirkvi zo školstva, cirkevné školstvo však zostáva-

lo naďalej prioritné. Narastal záujem vlády o vzdelávanie, o povinnú a kontrolovanú 

školskú dochádzku, aj keď všetko nebolo ideálne. Vývoj školstva v Uhorsku však 

určite nekorešpondoval svojou rýchlosťou s technickým rozvojom tej doby.

Typy škôl
Zákonom sa vytvorili základné typy škôl podľa zriaďovateľov – štátne, obecné 

s možnou podporou štátu, cirkevné, súkromné a možnosť zriaďovať školy mali 

aj spolky. V spomínanom časovom úseku ďaleko najrozšírenejšie boli cirkevné 

školy, čo vychádzalo z tradícií, a tie sa delili podľa jednotlivých náboženstiev. 

Kým cirkevné školy boli etablované z minulosti, školy s účasťou štátu začínali od 

základu, ich vytváranie a pôsobenie záviselo hlavne od dostupnosti budov ako zá-

kladných priestorov na vyučovanie a samozrejme od možností pravidelného zabez-

pečovania financií na prevádzku. Obce, ktoré sa rozhodli zriadiť školu s pomocou 

štátu, časť prostriedkov dopĺňali prostredníctvom úveru z finančných ústavov a tak 

sa zadlžovali na mnoho rokov. 

Najrozšírenejšími boli ľudové školy ako základne verejného vzdelávania, ktoré 

navštevovali deti od 6 do 12 rokov, opakovacie školy od 12 do 15 rokov, vyššie 

školy, ktoré sa zriaďovali len v mestách nad 5 000 obyvateľov, meštianky, učiteľské 

ústavy s doznievajúcimi preparandiami (zabezpečovali nižší stupeň pedagogického 

vzdelávania), gymnáziá, reálky, lýceá. Všetky typy škôl v mnohom záviseli nielen 

od zriaďovateľov, ale aj od donorov, od štedrých alebo menej štedrých sponzorov, 

či to boli veľkostatkári, vyššie postavení cirkevní hodnostári alebo patróni z rodín 

strednej vrstvy. Prípadne si školy pomáhali zakladaním školských základín.

Učitelia
V tomto rámci účinkovali osoby s pedagogickým vzdelaním alebo osoby, ktoré 

vyučovali bez pedagogického vzdelania, ale boli spôsobilé učiť. Učitelia boli hrdi-

novia, odvážni pionieri svojej doby. Neraz nepochopení otvárali cestu k všeobecnej 

vzdelanosti spoločnosti. Držali a na vyššiu úroveň posúvali tú pomyselnú spojova-

ciu niť vzdelanosti a národnej príslušnosti rodín a rodov. 
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V tomto príspevku chceme poukázať na zložitosť života učiteľov ľudových škôl 

podľa informácií z archívnych dokumentov Nitrianskej župy v období tesne pred 

vydaním školského zákona v roku 1868 a v nasledujúcich, sedemdesiatych rokoch. 

V Nitrianskej župe v roku 1874 zo 435 škôl 106 bolo v podnájme, len 12 z nich 

bolo obecných, iba 21 škôl malo telocvičňu, v deviatich existovala knižnica a bolo 

založených 177 ovocných škôlok. Školské vyučovanie viedlo 565 pedagógov, z kto-

rých 461 malo patričné vzdelanie.1 

Ak porovnáme existenčné podmienky učiteľov, diametrálne sa odlišovali podľa 

toho, v akom kultúrnom prostredí pôsobili. Rozdiel bol v účinkovaní v mestách a na 

dedinách a v type škôl. Prajné prostredie miestnej komunity nebolo vždy samo-

zrejmosťou pre učiteľa na vidieku v ľudových školách. Pri slabšom účinkovaní fary 

a veľkej chudobe boli prípady, že učiteľ bol fare a obyvateľom na príťaž. 

Na učiteľa v dedinskom prostredí čakalo množstvo nástrah, ktoré boli prekáž-

kou kvality jeho pedagogického účinkovania, ako aj osobného či rodinného života. 

Učiteľ býval v budove školy, veľmi skromne, často v jednej miestnosti vedľa učebne. 

Vyučovalo sa i v súkromných domoch, v ktorých bola vyčlenená jedna miestnosť 

na tento účel. Problémom bývala údržba budovy a vykurovanie. Nebývalo samo-

zrejmosťou, že škola dostala od obce dohodnuté množstvo štiepaného dreva na 

kúrenie. Učiteľ bol v roli prosebníka. Nedostatky kompenzoval aj zo svojho veľmi 

skromného platu.

O učiteľských platoch
Mzda učiteľa bola veľmi chúlostivá záležitosť. V písomnej agende hlavného župa-

na a podžupana Nitrianskej župy je viacero žiadostí a sporov práve o nevyplácanie 

mzdy alebo len čiastočné vyplácanie. Plat v zlatkách učitelia často ani nevídali. 

Nedostávalo sa im niekde ani minimálne určenej mzdy. Častejšie ich vyplácali 

prostredníctvom naturálií – dostávali obilie, drevo, prípadne im bola vyčlenená 

pôda na užívanie – alebo v určitých dávkach chleba, podľa množstva žiakov. 

Imrich Bardy Kováči, učiteľ v Ivanke pri Nitre, v roku 1865 písal už druhú sťaž-

nosť županovi a školskému inšpektorovi, že on, chudobný, hladom, zimou a všetký-

mi nedostatkami sužovaný, žiada, aby exekučne vymáhali jeho mzdu od ivanských 

obcí župným bandériom alebo žandármi, inak bude nútený školu zavrieť.2 

Učiteľ z Čakajoviec, konvertita Štefan Schlesinger, cítil krivdu, že peniaze pre 

neho zadržiavajú vyššie postavení. „Keď  ma  ostrihomský  kardinál  a  prímas  sem 

poslal, nech ma aj platí “, boli jeho slová. Podľa školskej dohody za každého žiaka 

mal dostať 77 grajciarov, dostával len 74, a od 80 detí mal dostať 22 holieb raži. 

Namiesto základného platu 200 zlatých v priebehu dvoch rokov dostával len 65 

zlatých a 85 grajciarov, pričom základný plat podľa zákona bol 300 zlatých. Budova 

1 Štátny archív v Nitre (ŠAN), fond Nitrianska župa I (NŽ I), podžupan, administratívne 
písomnosti (PŽ) 1874/X/59.
2 ŠAN, NŽ I, Hlavný župan, administratívne písomnosti (HŽ), 1865/164.
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bola v takom stave, že ju deti už tretí mesiac nemohli navštevovať. Malou náplasťou 

bolo, že Nitrianske biskupstvo mu povolilo pásť dobytok na spoločnom pasienku.3 

Smola ho neopúšťala, lebo v podobnej situácii sa ocitol aj v Lapášskych Ďarmotách, 

dnes Golianove. Kým sa v Pešti na ministerstve v roku 1871 domáhal svojho práva, 

slúžny s pandúrom a najatými hofiermi vyhodili jeho manželku aj so štyrmi deťmi 

z bytu a nik ich nesmel prichýliť, dokiaľ sa (po troch dňoch) z Pešti nevrátil.4 Zostal 

bez zamestnania a žil zo žobroty. 

Z cirkevnej školy v Radošine učiteľ o plate píše: „Učiteľ je posledný; najskôr ide 

murár, potom pastier, hlásnik, bubeník.“ O budove sa zmienil, že je otvorená „ako 

krčma“, nemá vráta, nemá plot, nemá studňu a učiteľ si musí na hanbu vodu nosiť 

sám, lebo nemá na sluhu.5

Priestupky zo strany učiteľov
Život nie je a nikdy nebol čierno-biely. Súdne a disciplinárne vyšetrovania v roku 

1866 dokazujú, že i učitelia mali svoje slabé stránky, niektoré možno pripísať i na 

konto ich zúfalého sociálneho postavenia. 

Jozef Babušek z Babindolu vymáhal dlhy na mzde a naturáliách dva roky. Počas 

vyšetrovania sa dostavili i niektorí obyvatelia a statkári z obce a obvinili ho zo 

zanedbávania školy, vynechávania vyučovania na úkor domácich robôt, pijanstva; 

dokonca vraj chodil nahý, každého urážal. Nechceli, aby takýto učiteľ učil ich deti.6 

Neraz to bol uzavretý, bezvýchodiskový kruh.

Ďalší negatívny prípad sa vyskytol v roku 1866. Obvinený Štefan Kirič, učiteľ 

z Andoviec, päsťou a palicou surovo, do krvi zbil 9-ročnú žiačku. V správe sa 

píše, že následkom toho prejavil sa u nej „tanec svätého Víta“ (Sydenhamov syn-

dróm) a o pár dní umrela. Žila v rodine, kde nadmerne konzumovali alkohol. Učiteľa 

odsúdili na jeden rok väznenia a 115 zlatých a 50 grajciarov pokuty.7 Môžeme si 

domyslieť, prečo mu povolili nervy.

Zásahy štátu do života a pôsobenia učiteľov
Následkom rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867 došlo k zrovnoprávneniu 

oboch častí monarchie. Cieľom uhorskej, lepšie povedané maďarskej vlády bolo vy-

tvoriť jednotný maďarský národ. Postupne silnela maďarizácia, s ktorou sa museli 

slovenskí učitelia vyrovnávať. Zákon z roku 1868 hovoril o jazykovej rovnopráv-

nosti v školstve. Ona existovala, boli i zmiešané i slovenské školy, učitelia mohli 

vyučovať v reči, ktorá sa používala v obci, ale za sťažených podmienok a neboli 

zvýhodňovaní. Okrem toho v roku 1879 vyšiel zákonný článok č. 18 o povinnom 

vyučovaní maďarčiny na ľudových školách a to v rozsahu 5 hodín týždenne. Učite-

3 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1866/904.
4 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1871/70.
5 ŠAN, NŽ I, PŽ, 1874/75.
6 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1866/1147.
7 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1866/356.
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lia museli vedieť čítať a písať po maďarsky, alebo sa museli do štyroch rokov tento 

jazyk doučiť. Štátne školy boli úplne maďarské. 

S maďarizáciou súviselo aj označovanie učiteľov-národovcov, ktorí vyučovali 

v slovenskom jazyku, za panslávov. V Nitrianskom biskupstve v roku 1867 kano-

nikovi Jurajovi Lemešovi, navrhnutému za školského inšpektora cirkevných škôl, 

do hodnotenia napísali, že je pansláv a nie je schopný používať maďarský jazyk.8 

Problémy súvisiace s používaním národných (nemaďarských) jazykov zosilneli 

hlavne koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V rámci maďarizácie ministerstvo škol-

stva po vydaní zákona chcelo motivovať sociálne slabších učiteľov ľudových škôl ude-

ľovaním odmien, ale napr. slúžny z Nového Mesta nad Váhom ich nenavrhol nikomu, 

pretože všetkých učiteľov označil za panslávov.9 Na horlivých učiteľov v maďarskom 

jazyku sa nezabúdalo, dostávali odmeny alebo štipendiá. Učiteľa vyberala školská 

stolica alebo školská rada v konkurze a tieto mali vplyv aj na jeho pôsobenie.

Vyučovací proces, učebné pomôcky
V sedemdesiatych rokoch 19. storočia sa nedá hovoriť na dedinských školách 

o všeobecne rozvinutom pedagogickom procese. Z hľadiska župného školského 

výboru išlo o obdobie akejsi predprípravy do ďalších rokov. Mapovala sa situácia 

na jednotlivých školách, vypracúvali sa súhrnné župné štatistiky, správy o potrebe 

výstavby nových školských budov, otvorilo sa i niekoľko nových škôl, zväčša cir-

kevných. V praxi, vo vyučovacom procese, sa ideály viacerých učiteľov stretávali 

s tvrdou realitou. Napriek všetkým nedostatkom zastávali si miesta so cťou a učili 

deti novým poznatkom za každej situácie. 

Pre štátne a obecné školy učebné osnovy vydalo ministerstvo kultúry a výučby, 

cirkevné osnovy sa (od nich) zvyčajne veľmi neodlišovali. Vybavenie učební bolo 

skromné: dlhé drevené lavice, v ktorých sa tlačil zväčša väčší počet detí, než mohli 

prijať. Používali čierne tabule, tabuľky a uhlík. Učitelia sa museli vyrovnávať s ne-

pravidelnou návštevnosťou detí, takže u časti z nich sa strácala kontinuita vyučo-

vania. Medzi príčinami zlej dochádzky učitelia uvádzali slabosť dieťaťa, neodkladné 

poľnohospodárske práce, vzdialenosť od školy, nedostatok oblečenia na zimné 

mesiace, ale aj lajdáckosť rodičov. V okolitých dedinách Prievidze učitelia vykazo-

vali slabú návštevnosť opakovacích škôl z dôvodu odchodu školopovinných detí 

(s rodičmi za prácou) do južnejších častí (stolice) ešte počas školského roka. Druhou 

príčinou bolo využívanie detí rodičmi a gazdami na pasenie dobytka. Okrem toho 

sa učitelia sťažovali na vyučovanie v nezdravých izbách domov.10

Učitelia, ktorí mali možnosť, používali predpísané učebné pomôcky – nástenky, 

mapy, počítadlá, glóbus. Problémom bývali učebnice – pre ich nedostatok alebo 

cenu. František Jehlička, učiteľ chropovskej cirkevnej školy, napísal: „Jedno dieťa si 

8 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1867 B/90.
9 ŠAN, NŽ I, HŽ, prez. 1868/ 196.
10 ŠAN, NŽ I, PŽ, 1874/X/1.
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donesie kus starého šlabikára, niektoré kus starej knižky a niektoré žiadnu a ako sa 

má potom učiteľ držať predpisu?“11 Za takejto situácie namiesto postupu podľa pres-

ného študijného plánu učitelia mnohých škôl permanentne vlastne improvizovali. 

Ministerstvo predpisovalo učebnice, ale napr. v okolí Skalice učitelia používali 

zemepisnú učebnicu z roku 1871 a svetský a náboženský dejepis Uhorska, obe od 

dr. Andreja Radlinského, ktorého ministerstvo obviňovalo z toho, že falšuje dejiny 

a narúša jednotu maďarského ducha. Podobne hodnotená bola aj učebnica dejepisu 

Franka V. Sasinka z roku 1868. Inšpektori v školách kontrolovali aj používanie za-

kázaného Zemepisu pre národné školy od Jána Kožehubu, vydaného v Martine roku 

1872. Tieto diela sa nesmeli rozširovať ani podomovým predajom.12

Do polovice sedemdesiatych rokov bol počet predmetov vyučovaných v ľudo-

vých školách premenlivý. V mnohom to záviselo od kvality prostredia a osobnosti 

učiteľa. K základným predmetom – čítanie, písanie, počty, náboženstvo, čítanie 

biblie – hlavne v šesťdesiatych rokoch pričleňovali podľa jednotlivých škôl spev, te-

locvik, prírodopis, prírodovedu a ojedinele i dejepis. Zemepis bol tiež zriedkavejší, 

nevyučovali ho s odôvodnením neexistencie učebníc. V roku 1876 vydal zbor bis-

kupov Uhorska písomne niekoľko inštrukcií pre cirkevné ľudové školy – týkali sa 

učebného plánu, zriaďovania školských stolíc a pôsobenia školských inšpektorov. 

Samostatné zákony pre školy vydával štát.

Ešte k poslaniu a pôsobeniu učiteľov
Okrem učiteľa v dedinskom prostredí, prípadne farára, prakticky nebolo osôb, 

ktoré by motivovali deti k učeniu. V tomto smere väčšiu pomoc neposkytovali 

ani rodičia, ktorí sa zväčša borili s existenčnými problémami. Vplyv učiteľa na 

formovanie jednotlivca bol dominantný, pretože v tomto období ho ťahal z popola 

nevedomosti a dával mu veľkú možnosť pozerať sa na život, obrazne povedané, cez 

otvorené okno. Motivácia samotných učiteľov z ministerstva formou odmien bola 

viazaná na poslušnosť a úspešnosť vo vyučovaní maďarského jazyka. Demotivač-

ným prvkom boli dosť časté presuny učiteľov. 

V tomto období sa nestretávame na dedinách so ženami-učiteľkami. Nedá sa ani 

predstaviť, že by dokázali v takých podmienkach a pomeroch pôsobiť. S učiteľka-

mi sa stretávame v mestských ľudových školách. Učitelia na dedinách boli popri 

členoch bohatších šľachtických rodín, správcoch ich hospodárstiev a účtovníkoch, 

veľkostatkároch, farárovi, ak bola v obci fara, obvodnom notárovi, ak sídlil v obci, 

jedinými osobami s vyšším vzdelaním, ale, žiaľ, medzi týmito vymenovanými boli 

na poslednom mieste a pritom s najkrajším životným poslaním – zušľachťovať mla-

dého človiečika.

Bohatšie šľachtické a židovské rodiny si najímali súkromných učiteľov do rodín. 

Židovská obec si zriaďovala samostatné základné školy nazývané ješivy. Vyučovalo 

11 ŠAN, NŽ I, PŽ, 1874/IX/75.
12 ŠAN, NŽ I, PŽ, 1874/X/59; 1875/I/83, 1877/X/30.
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sa v nich po nemecky a neskôr v maďarskom jazyku. Z konfesionálneho hľadiska za-

ujímavá situácia nastala vo Veľkých Janíkovciach. Miestni židovskí obyvatelia mali 

podiel na výstavbe rímskokatolíckej školy, ktorá v roku 1872 úplne vyhorela, a tak 

sa domáhali novú školu uznať za obecnú, ako aj zastúpenia v školskej stolici. Šesť 

rokov prebiehali vášnivé, ostré spory. Nakoniec sa dohodli na kompromise: škola sa 

stala obecnou s určenými právomocami pre rímskokatolícku aj židovskú stranu.13

V kopaničiarskych oblastiach vyučovanie viedli vzdelanejší gazdovia bez pe-

dagogického vzdelania, pretože život tam bol ťažký, rodičia nepociťovali potrebu 

posielať deti do riadnych škôl a často pre väčšie vzdialenosti to ani nebolo možné. 

Existovali aj pokútne, neohlásené školy, vyskytujúce sa medzi židovským obyvateľ-

stvom alebo zakladané jednotlivcami; takéto prípady boli aj v Nitre.

„Mimoškolské“ aktivity učiteľov
Učitelia vykonávali rôzne práce. Dnes by sme povedali, že boli zaťažení mimo-

školskou činnosťou. Zodpovedali za zakladanie a ošetrovanie ovocných škôlok, 

štepníc povinne zriaďovaných pri školách, v ktorých viedli praktické cvičenia so 

žiakmi. Pôdu na ne vyčlenila cirkev alebo obec. 

V cirkevných školách bola práca učiteľa spojená s funkciou organistu v kostole. 

Učiteľ mal na starosti tiež zvonenie, pomoc pri organizovaní cirkevných slávnos-

tí, vypomáhal notárovi i farárovi. Učiteľ z Lapášskych Ďarmôt (dnes Golianovo) 

nemohol načas poslať správu o škole podžupanskému úradu, pretože musel po-

máhať farárovi so zápismi do matrík a pomáhal mu aj s inou písomnou agendou. 

V Nových Sadoch v roku 1874 žiadali oddelenie funkcie učiteľa cirkevnej školy a no-

tára z dôvodu, že Eduard Šinkovič, ktorý ich plnil, zanedbával školské povinnosti. 

V škole tiež nemali čím kúriť, lebo školské drevo použil na volebné kortešačky.14

Koncom 19. storočia vyše 2 000 obcí v Uhorsku nemalo školu, zo 16 000 škôl 

14 000 bolo cirkevných a to zväčša malotriedok.15 Z týchto čísel vidieť, že laicizácia 

školstva v Uhorsku postupovala pomaly. Určitý pokrok sa dosiahol v počte budov 

(nových škôl), v návštevnosti (školskej dochádzke) a v kvalite vyučovacieho proce-

su. Kvalitnejšie postupy prebiehali vo väčších mestách, vychádzali z dlhodobejšej 

kultúrnej tradície spoločnosti a chápania zmyslu vzdelanosti. Napriek zložitým po-

merom v školstve vyskytli sa rodiny, ktorých životným poslaním bola kontinuálna 

pedagogická činnosť. Potomkovia pokračovali v pedagogickom pôsobení rodičov. 

Vychádzajúc z uvedených faktov, učiteľ bol obdivuhodným človekom. Klobúk dole 

pred spomínanou generáciou pedagógov.

13 ŠAN, NŽ I, HŽ, 1895/3.
14 ŠAN, NŽ I. PŽ, prez., 1873/280.
15 PŠENÁR, Jozef. Keď škola bola kamenná a zápasila o prežitie. In História, 2006, roč. 6, 
č. 2, s. 22.
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P R A M E N E

UČITELIA V NAJSTARŠEJ KRONIKE ĽUDOVEJ ŠKOLY 
V KOKAVE NAD RIMAVICOU (1918 – 1938)

Leon Sokolovský

Niet sporu o tom, že hneď po rodičoch sú to práve učitelia, ktorí nielen vzdelá-

vajú, ale aj vychovávajú deti, mládež – mladých ľudí, a tak významným spôsobom 

formujú ich osobnosť prakticky pre celý ďalší život. Mnohí niekdajší žiaci spomínajú 

preto na svojich učiteľov s úctou a vďakou. Okrem toho učitelia, najmä v minulosti, 

aktívne pôsobili aj ako kultúrno-osvetoví činovníci, iniciátori a vedúci funkcionári 

či organizátori rozličných spolkov, združení a podujatí aj mimo rámca ich vlastnej 

pedagogickej profesie. 

Učitelia teda celkom jednoznačne patria medzi vzory a autority, ktoré ovplyv-

ňovali osudy našich predkov, a napokon, v nezanedbateľnej miere, ovplyvňujú aj 

bytie súčasníkov. Pre uvedené dôvody si zaslúžia, aby sme im venovali primeranú 

pozornosť tak z hľadiska dejín pedagogiky, kultúry, osvety, celoslovenskej, regio-

nálnej, lokálnej histórie, ako aj iných bádateľských disciplín, vrátane genealógie.

Popri klasických prameňoch, ako sú matriky, rodné/krstné, sobášne, úmrt-

né listy, ďalšie listiny a druhy dokumentov obsahujúce relevantné údaje, majú 

v prípade genealogických výskumov učiteľov nezanedbateľný informačný poten-

ciál školské kroniky. Podľa Pedagogickej encyklopédie Slovenska sú tieto kroniky 

súčasťou školskej dokumentácie. Ich počiatky na našom území siahajú do prvej 

polovice 17. storočia.1 Sprvu sa viedli len na školách stredného stupňa. Na ľudo-

vých školách ich začali vo významnejšej miere zakladať až po roku 1918. No to 

bolo viac-menej fakultatívne.2 Tak to prebiehalo aj na Štátnej ľudovej škole v Ko-

kave nad Rimavicou.

Z dejín vzdelávania v Kokave nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou (v rokoch 1918 – 1927 pod úradným názvom Rimav-

ská Kokava) sa nachádza v severozápadnej oblasti historického Malohontu, od roku 

1803 Gemera-Malontu. V rokoch 1918 – 1938 prislúchala do okresu Rimavská Sobota, 

potom do okresu Hnúšťa, v rokoch 1960 – 1996 do okresu Lučenec a v súčasnosti 

do okresu Poltár. Od roku 1871 do roku 1945 patrila do kategórie tzv. veľkých obcí. 

V roku 1930 žilo v Kokave nad Rimavicou, vrátane do jej chotára patriacich osád, 

spolu 5 235 obyvateľov.3

1 Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2, P – Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 367.
2 Ref. 1. V súčasnosti majú písanie kroník na školách povinne zabezpečovať ich riaditelia.
3 Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, I. 1. Praha 1978, s. 998 – 999.
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Pôvodné osídlenie a naň nadväzujúce dejiny tejto dediny siahajú prinajmenej do 

13. storočia. Je pravdepodobné, že najneskôr koncom 15. storočia tu už existovala 

farská škola. Začiatkom 16. storočia boli totiž na univerzite v Krakove zaznamenaní 

študenti pochádzajúci z Kokavy. V druhej polovici toho istého storočia sa imatriku-

lovali aj na univerzitách v Prahe a vo Wittembergu.4 

V dôsledku reformácie fungovala v Kokave od druhej polovice 16. storočia evan-

jelická škola augsburského vyznania. V roku 1804 tu bola opätovne založená aj 

rímskokatolícka škola. A v roku 1902 vznikla ešte židovská škola.5 Všetky tieto tri 

kokavské cirkevné, respektíve náboženské školy ukončili svoju činnosť školským 

rokom 1912/1913. Učitelia, ktorí v nich pôsobili, prešli následne na novozriadenú 

štátnu ľudovú školu, na ktorej začali učiť 1. septembra 1913.6 

4 SPIŠIAK, Pavel. Kokava nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a kapitalizmu. 
Martin: Osveta, 1990, s. 16 – 17.
5 HALUKA, Pavel. Zničenie Kokavy 3. augusta 1911. Praha: vlastným nákladom, 1999, s. 47 – 53.
6 Kronika školská, založená dňa 1. mája r. 1923 Andrejom Liptákom, správcom štátnej 
ľudovej školy v Rim. Kokave, toho času v archíve autora (ďalej len Kronika), s. 10. Bol to 
jeden z dôsledkov požiaru, ktorý v roku 1911 zničil značnú časť obce, vrátane niekoľkých 
školských budov. O postavenie novej školskej budovy sa v značnej miere postaral uhorský 
štát. Zároveň však presadil, aby tu, pod jeho kontrolou, namiesto dovtedajších troch 
cirkevných škôl vznikla iba jedna „elementárna“ štátna ľudová škola.

Budova Štátnej ľudovej školy v Kokave nad Rimavicou v prvej polovici 20. storočia
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Kronika novozriadenej školy
Po doznení búrlivého obdobia pozname-

naného prvou svetovou vojnou, rozpadom 

Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej 

republiky, v čase ustálenia politických, hos-

podárskych a kultúrno-spoločenských pome-

rov aj v samotnej Kokave, sa vtedajší správca 

(podľa súčasnej terminológie riaditeľ) tunaj-

šej štátnej ľudovej školy Andrej Lipták rozho-

dol písať kroniku, v ktorej chcel zaznamenať 

dôležité fakty a udalosti v živote školy a to 

do istej miery aj v kontexte s dianím v obci. 

Kroniku založil a prvý zápis v nej urobil 1. 

mája v roku 1923. 

Po úvode, v ktorom sú zhrnuté základné 

informácie o prírodných danostiach kokav-

ského chotára, o miestnej histórii s ťažis-

kom na obdobie prelomu 19. a 20. storočia 

a osobitne na dejiny miestneho školstva až 

do roku 1923, nasledujú zápisy o aktuálnom 

živote tunajšej školy. Sú radené chronologic-

ky, počnúc školským rokom 1924/1925. Ich 

významnou, ba niekedy až dominantnou sú-

časťou sú profilové medailóny jednotlivých 

učiteľov pôsobiacich, či už dlhšie alebo krat-

šie, na tejto škole, prípadne na jej pobočkách 

v okolitých osadách Utekáč, Drahová, Liešni-

ca a Močiar.

Záznamy o učiteľoch
Uvedené personálne charakteristiky zo-

stavoval zakladateľ kroniky Andrej Lipták 

viac-menej v rovnakej štruktúre a relatívne 

podrobne. Neskôr (približne po roku 1930) 

boli už koncipované rôznejšie a oproti pô-

vodným aj relatívne kratšie. Základné údaje 

genealogickej hodnoty však obsahujú prak-

ticky všetky. Celkovo sa tieto záznamy týkajú 

47 pedagógov. V konkrétnych prípadoch teda 

poskytujú väčšinu alebo aspoň niektoré z na-

sledujúcich faktov. 

Prvá strana školskej kroniky  
z Kokavy nad Rimavicou,  

vedenej v rokoch 1923 – 1937

Ukážka zápisov o učiteľoch
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Krstné meno a priezvisko. U vydatých žien je spravidla uvedené aj ich rodné 

priezvisko, ktoré nosili za slobodna. 

Dátum narodenia. Vekovo najstarším bol už spomínaný Andrej Lipták. Narodil 

sa 7. októbra 1869,7 najmladšími boli evidentne bratia-dvojičky Vojtech a Barnabáš 

Takáčovci, narodení 7. apríla 1915.8

Miesto narodenia. Uvádzajú sa konkrétne dobové názvy miest a dedín, niekedy 

aj s bližším územnosprávnym spresnením okresu, župy, kraja či krajiny. V prevaž-

nej miere ide o lokality na Slovensku, ale vo viac ako jednej tretine prípadov po-

chádzali učitelia evidovaní v tejto kronike z Moravy, Sliezska a Čiech. Kokava bola 

rodnou obcou šiestich učiteľov.

Domovská príslušnosť. Tento údaj sa v skúmanej kronike uvádza do roku 

1932.9 V niektorých prípadoch sa zhodoval s miestom narodenia, v iných s miestom 

trvalého bydliska. Viacerí učitelia, zďaleka však nie všetci, mali ako svoju domovskú 

obec zapísanú už Kokavu, hoci pochádzali z iných oblastí republiky. 

Vierovyznanie. Učitelia kokavskej ľudovej školy sa medzi rokmi 1918 – 1938 

hlásili len k dvom cirkvám – evanjelickej augsburského vyznania a rímskokatolíckej. 

Ich pomerné zastúpenie bolo približne rovnaké. Konfesionálna príslušnosť pedagó-

gov, ale ani žiakov, nemala však na život školy v danom období významnejší vplyv.

Materinská reč. Systematické zaznamenávanie materinskej reči sa v skúmanej 

kronike vyskytuje do roku 1926.10 Nachádzame ju v podstate len pri učiteľoch pat-

riacich k zakladajúcej garnitúre školy.

Národnosť. Prvý údaj o národnostnej príslušnosti učiteľa, presnejšie učiteľky, 

sa v tejto školskej kronike objavuje až z roku 1929.11 Bola jednoznačne buď sloven-

ská alebo česká. S ohľadom na dobovú štátnu ideológiu stojí azda za zmienku, že 

o tzv. československej národnosti tu niet nikde ani zmienky.

Znalosť jazykov. Učitelia staršej generácie, ktorá získala vzdelanie ešte pred 

rokom 1918 v Uhorsku, „rozprávali a písali“ nielen po slovensky, ale aj po maďar-

sky. Mladší učitelia komunikovali zväčša len po slovensky, prípadne po česky. Je 

pritom pozoruhodné, že aj niektorí učitelia pochádzajúci z českých krajín ovládali 

a používali slovenčinu. Niekoľkí vedeli tiež po nemecky, jeden dokonca po rusky.

Rodinný stav. Medailóny prvých učiteľov zaradených do kroniky obsahujú aj 

pomerne podrobné údaje o ich rodinných pomeroch. Je tu uvedené nielen to, že boli 

ženatí, ale aj mená ich manželiek, dokonca i mená ich detí s dátumami narodenia. 

V ďalších prípadoch sú už takého informácie skromnejšie, ba postupne sa prakticky 

7 Kronika, s. 14.
8 Kronika, s. 189.
9 Kronika, s. 144. Išlo o právny inštitút platný v rokoch 1871 – 1848, ktorý zakladal nárok 
občanov na neobmedzený pobyt v domovskej obci, kde mali v prípade chudoby aj nárok na 
sociálne zaopatrenie.
10 Kronika, s. 66. Ide o rezíduum pochádzajúce z oficiálnych uhorských štatistík spred roka 
1918, v ktorých sa, v rámci maďarizačnej politiky, rozlišovala materinská reč (napríklad 
slovenská) a národnosť, stotožňovaná so štátnou maďarskou príslušnosťou.
11 Kronika, s. 98.
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celkom strácajú. Pri ženách sa poukazuje na ich manželský stav nepriamo, keď je 

popri ich aktuálnom priezvisku uvedené aj rodné priezvisko. Na slobodné učiteľky 

zasa upozorňuje označenie „slečna“. Z tohto hľadiska stoja tiež za povšimnutie 

rovnaké priezviská dvoch učiteľov: Sychrová – Sychra.12 Skutočnosť, že sa obidvaja 

narodili v tej istej obci, on bol mladší ako ona, pričom sa neuvádza ani jej priezvis-

ko za slobodna, naznačujú, že nešlo o manželov, ale o súrodencov.

Vzdelanie. Tu môžu byť azda ešte viac ako roky, počas ktorých daná osoba štu-

dovala, zaujímavejšie konkrétne školy, ktoré navštevovala a absolvovala. Učitelia 

s ukončeným vzdelaním pred rokom 1918 museli na získanie „učiteľskej spôsobilos-

ti“ v novej Československej republike navyše skladať nostrifikačné skúšky. V mno-

hých prípadoch sa pritom uvádzajú nielen dátumy vydania učiteľských diplomov, 

ale aj ich registračné čísla.

Sľub vernosti. Oficiálny „Sľub vernosti Československej republike“ museli pod-

pisovať štátni zamestnanci, teda aj učitelia štátnych škôl, od roku 1919. V našej 

kronike je posledný záznam o zložení takéhoto sľubu datovaný rokom 1927.13

Profesionálna (učiteľská) kariéra. Ide spravidla o vymenovanie škôl, na kto-

rých konkrétni učitelia pôsobili pred nástupom na Štátnu ľudovú školu v Kokave. 

Následne je uvedená ich aktuálna pedagogická pozícia (štátny – definitívny učiteľ, 

dočasný učiteľ, výpomocný učiteľ) a presný dátum, od ktorého tu začali vyučovať. 

Prípadné ukončenie zamestnania na tejto škole, respektíve odchod na inú školu 

už, okrem výnimiek, tieto medailóny neobsahujú. V niektorých prípadoch sú však 

zaznamenané v ďalšom kontexte kroniky. Treba ich však vyhľadať. 

Vojenská služba. V charakteristikách hlavne starších učiteľov sa objavujú aj 

stručné informácie o ich základnej vojenskej službe či dokonca o ich priamej účasti 

v prvej svetovej vojne. Zachytené údaje vypovedajú nielen o čase, ale aj o konkrét-

nych vojenských útvaroch, kde títo muži slúžili a aké hodnosti dosiahli.

Mimoškolské aktivity. Aj učitelia Štátnej ľudovej školy v Kokave nad Rimavi-

cou sa angažovali mimo rámca ich vlastných pedagogických povinností. A to, či 

už na škole, kde niektorí napríklad nacvičovali so žiakmi divadelné predstavenia, 

recitačné, hudobné a iné vystúpenia na rozličných štátnych a ostatných oslavách, 

alebo sa významnou mierou podieľali aj na verejnom živote v obci. Správy o týchto 

aktivitách sa však, okrem niekoľkých výnimiek, už v skúmaných personálnych sú-

hrnoch kroniky nenachádzajú. Sú obsiahnuté v tých pasážach, ktoré priamo opisujú 

takéto javy a udalosti.

Fotografie. Významnú pridanú hodnotu medailónov učiteľov zapísaných v kro-

nike predstavujú k nim pripojené (nalepené) portrétne fotografie. Výnimkou je len 

jedna, ktorá zobrazuje celú postavu učiteľky Júlie Moncoľovej v kroji.14 Na viacerých 

fotografiách sa nachádzajú aj vlastnoručné podpisy odfotených osôb. Fotografie 

12 Kronika, s. 101 a 117.
13 Kronika, s. 77.
14 Kronika, s. 27.
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chýbajú pri piatich medailónoch. Neboli tam nikdy pridané, hoci na príslušných 

stranách bol pre ne vytvorený priestor.15 Pri jednej fotografii chýba text, ale vieme 

ju priradiť k osobe učiteľky Františky Neuřilovej, lebo jej meno je poznačené na 

okraji strany.16 Napokon je ešte v kronike voľne vložená fotografia jednej učiteľky, 

ktorá zrejme patrí k niektorému zo spomínaných medailónov bez fotografií. Zaradiť 

ju na príslušné miesto sme však nedokázali.17

O autoroch záznamov
Väčšiu časť prvej kroniky Štátnej ľudovej školy v Kokave nad Rimavicou napísal 

jej pôvodný autor Andrej Lipták. On zaznamenal do nej aj svoj životopis i životopisy 

jeho vyše 30 kolegov. Od roku 1930 si však už novoprichádzajúci učitelia zapisovali 

svoje nacionálie a s nimi súvisiace ďalšie údaje priamo na stránky kroniky sami, 

vlastnoručne.18 To v týchto prípadoch umožňuje bádateľom spoznať aj ich rukopis.

Ako teda vidno, predstavená kronika poskytuje pomerne spoľahlivé, do znač-

nej miery komplexné, neraz aj jedinečné životopisné informácie o učiteľoch, ktorí 

v rokoch 1918 – 1937, dlhšie či kratšie, vyučovali na Štátnej ľudovej škole v Kokave 

nad Rimavicou. Zároveň dokazuje, že aj takýto typ historických prameňov môže 

významnou mierou, niekedy dokonca nenahraditeľne, prispieť k pozitívnym výsled-

kom genealogických výskumov. Preto by ich bádatelia v opodstatnených prípadoch 

mali vyhľadávať a tvorivo využívať. Isto sa im to vyplatí.

Zápisy v prvej kronike Štátnej ľudovej školy v Kokave nad Rimavicou končia 

školským rokom 1936/1937.19 Chronologicky na ňu nadväzuje druhý zväzok, v kto-

rom sa taktiež vyskytujú osobné údaje o učiteľoch pôsobiacich na tejto škole, ako aj 

na po nej nasledujúcich organizačných typoch škôl, a to (žiaľ aj s istými hiátmi) až 

do roku 1993. Tá však, podobne ako školské kroniky málotriednych pobočiek v Ute-

káči, Drahovej a v Liešnici, ale tiež kokavskej meštianky, čaká na ďalší prieskum.20

15 Kronika, s. 25, 34, 57, 68 a 107.
16 Kronika, s. 174.
17 Nepodaril sa ani pokus o určenie jej totožnosti bývalým žiakom školy narodeným v roku 
1917.
18 Kronika, s. 101 a n.
19 Kronika pozostáva celkovo z 201 strán.
20 Tieto kroniky sú uložene v Štátnom archíve Banská Bystrica, pobočka Lučenec.
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Príloha

Učitelia v prvej školskej kronike Štátnej ľudovej školy 
v Kokave nad Rimavicou (1923 – 1937)

Priezvisko a meno Rodné 
priezvisko

Dátum 
narodenia

Miesto narodenia
(podľa zápisu v kronike)

Str.

Andráššiová Mária 9. 3. 1900 Piarg, okr. Banská Štiavnica 83

Baierová Libuša 22. 6. 1914 Přerov 175

Brozmanová Mária 23. 5. 1910 Brezno 98

Bysterská Zuzana 12. 3. 1905 Rimavská Kokava 70

Čmejreková Jana Durdíková 21. 5. 1904 Hodruša pri Banskej Štiavnici 199

Dianiška Ján 20. 5. 1909 Tisovec 129

Domčeková Irena 5. 8. 1908 Nedanovce, okr. Topoľčany 90

Ferienčík Jozef 18. 6. 1872 Krásna Hôrka 15

Fischer Jaroslav 17. 7. 1911 Znojmo 148

Höckerová Margita Mikoliková 5. 1. 1896 Pezinok 57

Kadlecová Anna 20. 7. 1913 Krásna Ves, okr. Velké Meziříčí 162

Kaďurek Jaroslav 27. 5. 1909 Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
(Morava)

120

Klincko Ján 4. 12. 1882 Ratková 54

Kovačovič Dezider 3. 5. 1903 Dolné Chlebany 144

Kovačovičová Adela Frgalová 5. 1. 1906 Tovačov u Přerova 188

Krličková Božena 7. 3. 1905 Píla, okr. Nová Baňa 98

Kučerňák Rudolf 5. 4. 1906 Dobročkovice (Morava) 130

Kuzmová Apolónia Pániková 31. 3. 1905 Trstená 58

Leleková Etela 3. 12. 1896 Banská Bystrica 71

Leuková Magda 13. 7. 1912 Cinobaňa 130

Lipták Andrej 7. 10. 1869 Veľká Poloma 4, 78

Lukešová Mária 11. 11. 1907 Rokycany 77

Mesík Karol 12. 7. 1908 Modra 105

Moncoľová Júlia Búrová 24. 12. 1899 Klenovec 27

Neuřilová Františka Iba fotografia bez textu 174

Nováková Mária 24. 12. 1899 Majer pri Banskej Bystrici 34

Novotný Ján 4. 3. 1910 Doubrava pri Písku (?) 107

Petrivaldská Izabela 30. 10. 1901 Ožďany 36

Piovarč Vojtech 19. 4. 1900 Rimavská Kokava 27

Poláčková Božena 10. 9. 1906 Veľké Leváre 66

Polakovičová Oľga 27. 1. 1896 Krajné, okr. Nitra 37

Rekenová Zuzana 1. 4. 1910 Šivetice 200

Repčok Ján 24. 11. 1903 Kokava nad Rimavicou 188

Rillová Terézia 15. 10. 1897 Plzeň 25

Schlesinger Ján 18. 8. 1900 Dobšiná 144

Sychra Konstantín 7. 10. 1905 Vrbice na Morave 117

Sychrová Vlasta 28. 10. 1906 Vrbice u Brna 101
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Takáč Barnabáš 7. 4. 1915 Kokava nad Rimavicou 189

Takáč Vojtech 7. 4. 1915 Kokava nad Rimavicou 175

Talla František 26. 7. 1910 Radslavice u Přerova 178

Tekušová Mária 8. 4. 1904 Banská Štiavnica 52

Veber Rudolf 1. 11. 1913 Vrútky 193

Vredík Koloman 17. 10. 1902 Poltár 68

Výrostek Ján 24. 2. 1887 Klenovec 15

Zajacová Elena 1. 11. 1912 Kokava nad Rimavicou 163

Zbrožková Oľga 10. 1. 1907 Soľ pri Vranove 174

Zelinová Alžbeta 9. 4. 1914 Frídek (Morava) 193
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OSOBNÉ SPISY UČITEĽOV V SLOVENSKOM NÁRODNOM ARCHÍVE 
AKO DOPOSIAĽ NEVYUŽITÝ GENEALOGICKÝ PRAMEŇ

Radoslav Ragač

Osobné spisy boli v slovenskej archívnej praxi dlho považované za pramene, 

ktoré nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a po uplynutí doby potreby boli a dopo-

siaľ sú, až na výnimky, určené na vyradenie. Skartačné lehoty boli „S 45“ (45 rokov 

od vzniku dokumentu) a v súčasnosti „70“ (70 rokov od narodenia dotyčnej osoby).

V Slovenskom národnom archíve v Bratislave v tejto oblasti už niekoľko rokov 

aplikujeme inú, modifikovanú stratégiu. Snažíme sa zachovať osobné spisy vý-

skumných a tvorivých pracovníkov (vedcov, návrhárov, odborníkov), významných 

riadiacich pracovníkov (riaditeľov a pod.), umelcov (napríklad spisovateľov, výtvar-

níkov), tiež duchovných, osôb prenasledovaných obomi totalitnými režimami 20. 

storočia (z politických či rasových dôvodov), vojnových obetí a pod.

V tomto príspevku chceme predstaviť osobné spisy učiteľov. Ide o rozsiahly sú-

bor doposiaľ takmer nevyužitých archívnych prameňov, cenných pri genealogickom 

bádaní v 20. storočí.

Pôvod a doterajšie využitie
Súbor osobných spisov učiteľov, osobných kartoték a mzdových listov prevzal 

Slovenský národný archív v období 60. – 70. rokov 20. storočia spolu s rozsiahlymi 

nevyskartovanými registratúrami, pochádzajúcimi z činnosti zrušených povere-

níctiev („malých“ slovenských ministerstiev v rámci unitárneho Československa). 

Osobné spisy a súbor mzdových listov učiteľov boli súčasťou rozsiahlej registratúry 

zaniknutého Povereníctva školstva, predtým Povereníctva školstva a kultúry, resp. 

Povereníctva školstva a národnej osvety. Tieto pracoviská zanikli bez funkčnej ná-

hrady v rámci centralizačnej kampane roku 1960.

Až približne do konca minulého storočia bol spomínaný súbor osobných spisov 

a mzdových listov so zmenšujúcou sa intenzitou používaný pri riešení dôchodko-

vej agendy. Pomocou nich príslušní pracovníci potvrdzovali dĺžku odpracovaných 

rokov a výšku mzdy bývalých učiteľov, ktoré boli dôležité pri výpočte ich starob-

ných dôchodkov. Z praktických príčin boli osobné spisy učiteľov usporiadané podľa 

evidenčných čísiel, korešpondujúcich so zachovanou kartotékou, ďalšie časti sú 

v súčasnej dobe (provizórne) uložené vo viacerých vecných skupinách (abecedne).

Uloženie a prístupnosť
Dôchodková agenda z prirodzených dôvodov postupne vymizla a vynorila sa 

otázka, čo s osobnými spismi a mzdovými listami učiteľov v SNA ďalej. Pred niekoľ-

kými rokmi sme im preto venovali väčšiu pozornosť a uvedený súbor sme podrobili 

rozsiahlej analýze z hľadiska jeho možnej historickej hodnoty a využiteľnosti. 
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Vzhľadom na veľký rozsah a malú informačnú sýtosť sme sa rozhodli vyradiť 

mzdové listy učiteľov. Okrem mena a čísla učiteľa obsahovali totiž takmer výlučne 

už len údaje o výške vyplácanej mzdy. Pre získanie bližšej predstavy o ich masív-

nom množstve uvádzam, že rozsah vyradených mzdových listov predstavoval viac 

ako 200 bežných metrov.

Opačná situácia nastala v prípade osobných spisov učiteľov, pochádzajúcich 

z obdobia spred roku 1949. V uvedenom roku túto agendu až na výnimky pre-

vzali novovzniknuté krajské národné výbory, ktorých bolo na Slovensku spolu 

šesť. Analýzou sme zistili vysokú výpovednú a významnú historickú hodnotu 

uvedeného súboru, ktorý navyše z teritoriálneho hľadiska pokrýva územie celého 

Slovenska.

Z hľadiska genealógie môžeme z osobného spisu okrem konkrétnych informácií 

o profesionálnej kariére a dosiahnutom vzdelaní učiteľa získať aj konkrétne infor-

mácie o jeho rodine, napríklad o počte a veku vyživovaných detí (vrátane údajov 

o ich narodení), manželovi/manželke, či o jeho konkrétnych majetkových pome-

roch. Dôvodom boli sociálne nároky. Po Druhej svetovej vojne nájdeme tu údaje aj 

o politických aktivitách príslušných osôb, ich previerkach. 

Tieto pramene sú významné aj pri výskume regionálnych dejín, tvorbe mest-

ských a obecných monografií, v ktorých kapitoly o histórii školstva tvoria pravidel-

Kartotečný lístok s osobnými záznamami učiteľky Anny Bugáňovej z obdobia 1934 – 1948 
(Slovenský národný archív, Bratislava)
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Služobný výkaz s osobnými údajmi učiteľky Eleny V. Barvulskej 
(Slovenský národný archív, Bratislava)
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né súčasti. Kto sa tejto otázke venoval, vie, že získať konkrétne údaje o miestnych 

učiteľoch (azda okrem mien) býva často zložité. 

Z uvedených dôvodov sme sa tento unikátne zachovaný súbor rozhodli ponechať 

na trvalé uloženie v úplnosti, ako rozsiahle fondové oddelenie archívneho fondu 

Povereníctvo školstva. Z vyššie spomínaných praktických príčin boli osobné spisy 

usporiadané podľa evidenčných čísel, korešpondujúcich so zachovanou abeced-

nou kartotékou učiteľov. Rozsah tejto najväčšej skupiny osobných spisov učiteľov 

predstavuje spolu úctyhodných 3 242 archívnych škatúľ. Vzhľadom na zachovanú 

kartotéku vedenú abecedne je vyhľadávanie viazané na meno učiteľa či učiteľky. 

Nedá sa vyhľadávať podľa lokalít.

Ďalšie časti súboru a príbuzné pramene
Ďalšie časti rozsiahleho súboru sú v súčasnosti uložené vo vecných skupinách. 

Ide o osobné spisy vysokoškolských učiteľov (profesorov), spolu 138 archívnych 

škatúľ. Tieto boli pred niekoľkými rokmi usporiadané abecedne a bol k nim vyho-

tovený archívny súpis. 

Osobitne uložené sú osobné spisy učiteľov nemeckej národnosti v rozsahu 123 

archívnych škatúľ. Ďalšia osobitne manipulovaná skupina pozostáva z osobných 

spisov učiteľov základných a stredných škôl v celkovom rozsahu 156 archívnych 

škatúľ. Tieto vecné skupiny sú usporiadané abecedne.

Poslednú časť súboru tvoria doposiaľ nespracované dodatky, ktoré sú predbežne 

nezakrabicované a sčasti uložené v balíkoch. Nájdeme medzi nimi aj osobné spisy 

školských inšpektorov a učiteľov z prostredia cirkevných reholí.

Podobnú personálnu agendu z medzivojnového obdobia môžeme v menšej miere 

nájsť aj v spracovanom archívnom fonde Referát Ministerstva  školstva a národnej 

osvety, ku ktorému existuje moderná archívna pomôcka.
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H E R A L D I C K Ý  A L B U M

K ZOBRAZOVANIU SVÄTCOV V PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI

Štefan Pružinský 1

Svätosť sa považuje za stav, v ktorom človek pre-

býva vtedy, keď sa mu podarilo dosiahnuť takzvané 

zbožštenie, čiže obnovenie Božieho obrazu a podoby 

v človeku a prebývanie v Bohu, v jeho nestvorenom 

svetle, ktoré sa nazýva aj božskou energiou alebo bla-

hodaťou. Svätí ľudia sa považujú nielen za tých, ktorým 

sa podarilo žiť podľa Božej vôle a prikázaní, ale najmä 

za tých, ktorí Boha poznali, chápali a videli vnútorným 

zrakom svojej duše. 

Podľa svätého Jána Šanghajského a Sanfranciského 

(1896 – 1966) „svätosť … je … taká výška spravodlivosti, 

kedy sa ľudia napĺňajú Božou blahodaťou (energiou) do 

takej miery, že táto … od nich prechádza aj na tých, ktorí 

sa s nimi stýkajú.“ 2

Hoci svätosť je vo svojej podstate a vlastnostiach 

vždy jedna a tá istá, predsa však má veľa rôznych pre-

javov a vonkajších foriem. Z uvedeného dôvodu pozná 

pravoslávna tradícia rôzne druhy alebo typy svätcov, 

ktorí sú zaraďovaní prevažne do niektorej z nasledu-

júcich kategórií: proroci, apoštoli, apoštolom rovní, 

svätitelia, mučeníci, vyznávači, prepodobní, divotvorci, 

nezištní lekári, blázni pre Christa a spravodliví. Každá 

z týchto skupín má v pravoslávnej ikonografii svoje 

charakteristické vonkajšie znaky. 

Proroci sú zobrazovaní s predmetom, ktorý sym-

bolizuje ich povolanie, činnosť alebo proroctvá, ktoré 

vyslovili. Môže to byť zvitok s Božím slovom, loď, jama 

s levmi, pec a podobne (obr. 1 – 2). 

1 Pasáže z príspevku Charakteristické znaky svätosti v pravoslávnej agiografickej literatúre, 
ktorý zaznel na konferencii SGHS 23. októbra 2013 v Martine. V texte ponechávame 
terminológiu zaužívanú v pravoslávnom prostredí. Autor je kňazom (jerejom) a teológom, 
prednáša na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2 ПЕРЕКРЕСТОВ, Петр. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Москва 2009 
(2. vyd.), s. 22.

1. Prorok Daniel  
(7. – 6. storočie p. n. l.)

2. Prorok Micheáš  
(8. – 7. storočie p. n. l.) 
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Apoštoli a apoštolom rovní sú často zobrazovaní s malým chrámom na rukách, 

ktorý symbolicky zobrazuje cirkev, ktorú apoštoli a apoštolom rovní svätci budo-

vali a upevňovali, alebo s evanjeliom v rukách, ktoré šírili v rôznych častiach sveta 

(obr. 3 – 5).

Svätitelia sú svätci, ktorí prejavili svoju svätosť najmä ako pastieri cirkvi a bis-

kupi. Z tohto dôvodu sa zobrazujú v biskupskom oblečení (obr. 6).

Vyznávači sú svätci, ktorí zotrvali vo vyznávaní kresťanskej viery a svedectve 

o Bohu aj napriek tomu, že boli za to prenasledovaní, a mučeníci sú tí, ktorí boli 

za vieru nielen prenasledovaní, ale aj násilne usmrtení. Ako vyznávači, tak aj mu-

čeníci sú zobrazovaní so symbolmi, ktoré predstavujú nástroje alebo dôsledky ich 

mučenia, čiže napríklad s krížom, kolesom s hákmi, ohňom, vypichnutými očami 

a podobne (obr. 7 – 10).

Prepodobní sú svätci, ktorí žili v mníšstve a takýmto spôsobom sa stali veľmi 

podobnými Bohu, ktorý je Duch, anjelom, ktorí sú netelesní, a Christu, ktorý tiež 
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celý svoj pozemský život zasvätil iba službe Bohu a spáse ľudí. Niekedy sa nazývajú 

tiež ctihodnými. Na ikonách sú zobrazovaní v mníšskom odeve a niekedy, podobne 

ako mučeníci, s dlaňou pred sebou, čo symbolizuje ich vnútorný odstup a utiahnutie 

sa preč od hlučného a hriešneho sveta (obr. 11 – 12).

Divotvorci sú svätci, ktorí sa vyznačovali konaním zázrakov a zobrazovaní sú 

napríklad ako uzdravujú chorých, kriesia mŕtvych, vyháňajú démonov, krotia prí-

rodné živly a podobne.

Nezištní lekári sú svätci, ktorí bez nároku na odmenu pomáhali chorým a liečili 

ich nemoci prostredníctvom modlitby, ale aj klasickými lekárskymi postupmi. Zo-

brazujú sa s nádobami, v ktorých majú potreby na liečenie chorých (obr. 13).

Blázni pre Christa sú svätci, ktorých spôsob života a askézy bol natoľko nepo-

chopiteľný pre ľudí, že mnohými boli často považovaní za bláznov aj napriek tomu, 

že to boli hlboko múdri a rozvážni ľudia, mimoriadne prospešní pre spoločnosť 

a dobu, v ktorej žili. Vyznačovali sa veľmi prísnou askézou a zobrazujú sa so sym-

Na ľavej strane:
3. Sv. Joasaf Meteorský (14. storočie)
4. Knieža Rastislav (9. storočie)
5. Sv. Metod a sv. Cyril (9. storočie)
6. Sv. Gorazd II. (1878 – 1942)

7. Sv. Irina Mučeníčka (1. alebo 3. – 4. storočie) 
8. Sv. Paraskeva (2. storočie)
9. Sv. Christína Mučeníčka (3. – 4. storočie)
10. Sv. Katarína Alexandrijská (3. – 4. storočie)
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bolmi, ktoré pripomínajú spôsob ich života alebo po-

moci blížnym, napríklad s takmer nahým telom, otrha-

nými šatmi, či rôznymi predmetmi v rukách, ktorými 

varovali ľudí pred nebezpečenstvom či predpovedali 

významné udalosti v budúcnosti (obr. 14).

Spravodlivými sú nazývaní tí svätci, ktorí nepatria 

do žiadnej z predchádzajúcich skupín, no ich život bol 

živým odrazom Božej spravodlivosti, lásky a pokory. 

Na ikonách sú zobrazovaní v odeve, ktorý charakteri-

zuje ich službu a povolanie, napríklad kňazský odev 

(obr. 15).

11. Sv. Kozma Etolský  
(18. storočie)
12. Sv. Alypij Stĺpnik  
(6. – 7. storočie)
13. Sv. Panteleimon, liečiteľ  
(3. – 4. storočie)
14. Sv. Vasilij Blažený  
(15. – 16. storočie)
15. Sv. Ján Kronštadtský  
(1829 – 1908)
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N Á Z O R Y  –  S K Ú S E N O S T I

O bádaní a poznaní

Americkí vedci zistili, že ľudia veria všetkému, čo americkí vedci zistili.

Z internetu 

V tomto mätúcom svete sa musíme rozhodnúť, čomu veriť, a podľa toho konať. 

K tomu v zásade slúži veda. „Veda nie  je  súbor  faktov,“ hovorí geofyzička Marcia 

McNuttová, ktorá kedysi stála na čele Americkej geologickej služby a dnes je redak-

torkou prestížneho časopisu Science. „Veda je metódou na rozlíšenie, či to, čomu sa 

rozhodneme veriť, má základy v prírodných zákonoch alebo nie.“ Ale táto metóda 

nie je pre mnohých z nás celkom samozrejmá. A tak narážame na problém, znova 

a znova. Problémy však siahajú ďaleko do minulosti. 

Vedecká metóda nás vedie k pravde, ktorá býva nie celkom samozrejmá, často 

šokujúca a niekedy ťažko stráviteľná. Začiatkom 17. storočia, kedy Galileo tvrdil, že 

Zem sa otáča okolo svojej osi a obieha okolo Slnka, popieral nielen cirkevnú doktrínu. 

Žiadal od ľudí, aby verili niečomu, čo sa vzpieralo sedliackemu rozumu. Pretože rotá-

ciu Zeme necítite, všetko zaručene vyzerá tak, ako keby Slnko krúžilo okolo Zeme. Ga-

lileo bol postavený pred súd a donútený odvolať svoje tvrdenia. O dve storočia neskôr 

rovnakému osudu unikol Charles Darwin. Ale s jeho myšlienkou, že všetok život na 

Zemi sa vyvinul z prapôvodného spoločného predka a že my ľudia sme vzdialenými 

príbuznými ľudoopov, veľrýb a dokonca i hlbokomorských mäkkýšov, sa stále mnoho 

ľudí nedokáže zmieriť. 

Aj keď intelektuálne prijmeme takéto vedecké tvrdenia, podvedome sa prikláňa-

me k svojej intuícii – k tomu, čo výskumníci nazývajú našimi naivnými predstavami. 

Shtulmanov výskum (medzi študentmi s dostatočným vedeckým vzdelaním na Occi-

dental College v Los Angeles) naznačuje, že aj keď sa staneme vedecky gramotnými 

a potláčame svoje naivné predstavy, nikdy ich celkom nevykoreníme. Skrývajú sa 

v našom mozgu a našepkávajú nám, keď sa snažíme porozumieť svetu. Väčšina 

z nás to robí tak, že sa spoliehame na osobné skúsenosti, príhody a príbehy skôr 

než na štatistiky. Máme problém s vyhodnotením náhodilostí; naše mozgy vyžadujú 

vzorce a zmysel. 

Veda nás však varuje, že môžeme sami seba oklamať. Dokonca i pre vedcov je 

vedecká metóda ťažkou disciplínou. Rovnako ako všetci ostatní, i oni majú sklon pod-

liehať tomu, čo sa nazýva confirmation bias (tvrdenie „mojej strany“). Je to tendencia 

vyhľadávať a vidieť len dôkazy potvrdzujúce to, čomu už predtým uverili. Ale na roz-

diel od ostatných oni svoje myšlienky predkladajú na formálne posúdenie kolegom 

skôr, ako ich vypublikujú. Akonáhle sú ich výsledky zverejnené, pokiaľ sú dostatočne 

zásadné, ostatní vedci sa ich pokúsia reprodukovať. A pretože sú od prírody skeptickí 

a súťaživí, s radosťou tiež oznámia, ak (zistenia ich kolegov) neobstáli. 
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Vedecké výsledky sú vždy provizórne, náchylné na to, že ich poprie nejaký 

budúci pokus alebo pozorovanie. Vedci málokedy hlásajú absolútnu pravdu alebo 

absolútnu istotu. Táto akási „dočasná kvalita vedy” je ďalšia vec, s ktorou má mnoho 

ľudí problém. Média by nás radi primäli veriť, že veda je plná šokujúcich objavov 

učinených osamelými géniami. Ale tak to nie je. Nudnou pravdou je, že veda sa po-

súva vpred zvyčajne postupne, prostredníctvom sústavného zhromažďovania dát 

a poznatkov získaných mnohými ľuďmi v priebehu mnohých rokov.

„Komunikačný problém vedy”, ako tomu hovoria vedci, ktorí sa tejto téme 

venujú, vyvolal mnoho nových výskumov o tom, ako sa ľudia rozhodujú, čomu 

uveria, a prečo tak často odmietajú prijať vedecký konsenzus. Podľa Dana Kahana 

z Yaleovej univerzity (v New Haven v štáte Connecticut) nie je dôvodom schopnosť 

problém pochopiť, ale sklon ľudí používať vedecké znalosti na posilnenie svojho 

presvedčenia. 

„Keď sa o niečom dohadujeme, vlastne sa dohadujeme o tom, kto sme, kto je naša 

skupina,” vysvetľuje Kahan. Myslíme si: ľudia ako my tomu veria. Ľudia ako tamtí 

tomu neveria. Veda sa dovoláva racionálnej časti nášho mozgu, ale naše presvedče-

nia sú motivované predovšetkým emóciami a najväčšou motiváciou je zostať úzko 

spätý so svojimi druhmi. „Ľudia majú  stále potrebu začleniť  sa a  táto potreba  je 

taká silná, že lokálne hodnoty a lokálne názory vždy prebíjajú vedu,” hovorí Marcia 

McNuttová.

Ak ste racionalisti, pocítite v tom všetkom čosi skľučujúce. Podľa Kahanovho po-

pisu motívov ako sa rozhodujeme čomu uveriť, výber toho, pre čo sme sa nakoniec 

rozhodli, vyzerá niekedy temer náhodne. „Tí z nás, ktorí sú zapojení do vedeckej ko-

munikácie,” hovorí, „ctia kmeňovú príslušnosť rovnako, ako ktokoľvek iný. Vedeckým 

názorom veríme nie preto, že sme poctivo zvážili všetky dôkazy, ale preto, že cítime 

spriaznenosť s vedeckou komunitou.”

Vedci dokážu byť rovnako dogmatickí ako ktokoľvek iný, ale ich dogma vädne 

v spaľujúcom svetle nového výskumu. Vo vede nie je hriechom zmeniť názor, pokiaľ 

si to vyžiadajú dôkazy. Pre niektorých ľudí je ,kmeň‘ dôležitejší ako pravda, pre 

najlepších vedcov je však pravda dôležitejšia ako kmeň. 

„Vedeckému mysleniu sa musíme učiť a niekedy sa o ňom nevyučuje dobre,” ho-

vorí McNuttová. „Všetci by sme sa mali pýtať. To  je základný atribút vedca. Potom 

by sme však mali používať vedeckú metódu alebo veriť ľuďom používajúcim vedeckú 

metódu pri rozhodovaní, na akú stranu sa v tej-ktorej otázke prikloniť.” Potrebujeme 

sa podstatne zlepšiť v hľadaní odpovedí, pretože je isté, že otázky sa nijako nezjed-

nodušia.

Joel Achenbach. Epocha nedůvěry.  

Prevzaté z National Geographic Česko,  

marec 2015, s. 30 – 43, krátené a upravené.
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Všetko, čo vytvárame, sú ilúzie. Žijeme v sne, z ktorého sa jedného dňa prebu-

díme. Sú dva druhy bádateľov. Jedni usilujú o intelektuálne poznanie. Pobiehajú od 

učiteľa k učiteľovi, od prednášky k prednáške a zbierajú informácie. Intelektuálne 

poznanie je umelé, naučené, nevychádza z vlastného vnútra. Skutočné poznanie 

o tom, čo je a čo nie je skutočné, je vo vnútri nás samých.

Pravdu nie je potrebné odkrývať. Leží neustále nezastretá pred nami. Avšak na 

to, aby sme ju spoznali, potrebujeme nezastreté a čisté vedomie. Múdrosť a skutoč-

né poznanie sa môžu sformovať len v čistej mysli a v zrelom vedomí. Treba však 

cvičiť mnoho rokov a kráčať vpred trpezlivo a vytrvale, krok za krokom.

Z myšlienok indických jogových učiteľov  

(z diel Skryté síly v člověku, 2004, a Pataňdžaliho Jógasútry, 2006; 

tam sú popísané i techniky ako postupovať)
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DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký: 

hledání československých dějin. Praha: 

Karolinum 2014, 515 s.

V poblúznení ro-

mantickými predsta- 

vami je zrod beletri- 

stického diela dôsled- 

kom božského vnuk-

nutia, inšpirácie mú-

zou či náhlym osvie-

tením z vyšších sfér. 

Historická práca je 

naproti tomu sladko-

-trpkým ovocím nekonečnej úmornej prá-

ce s historickým prameňom, výsledkom 

hľadania odpovedí na vyslovené i nevy-

povedané otázky a potom prekonávania 

obáv a pochybností o správnosti a úplnosti 

týchto odpovedí. To sa rozhodne musí pre-

javovať aj v rozdielnej forme spracovania, 

interpretácie a najmä čitateľskej príťažli-

vosti oboch druhov spisby – beletria si nás 

citovo podmaňuje a zmocňuje sa nášho 

srdca, historický spis nás poúča a mno-

horakými faktami zapĺňa našu pamäť. Čo 

však s takou knihou, ktorá je síce výsost-

ne vedecká, do detailu dôsledná a navyše 

kritická a pritom aj neobyčajne zaujímavá, 

pútavá a podnetná?! Ktorá sa neuchyľuje 

k tajomnému nezrozumiteľnému esperan-

tu (alebo skôr newspeaku?) vedeckého sve-

ta, ktorá si nevšíma len fakty, ale aj pocity 

a vnemy, a ktorá iba netriedi, nehodnotí 

a nesúdi, ale pokúša sa aj pochopiť a ob-

jasniť?! Takouto knihou je určite publi-

kácia Milana Ducháčka o známej (no do 

vydania tejto práce nie celkom poznanej) 

osobnosti českých aj slovenských dejín, 

najmä historiografie, o akademikovi a uni-

verzitnom profesorovi PhDr. Václavovi 

Chaloupeckom. 

Toto tvrdenie a presvedčenie nie je ni-

jako ovplyvnené publikovanými úryvkami 

jednoznačne pozitívnych recenzentských 

posudkov na dorze knihy, ale pisateľovým 

osobným presvedčením po prečítaní tohto 

skvelého životopisného diela. Autor tejto 

anotácie musí uviesť, že knihu prečítal 

takmer na jeden dúšok, čo pri prvom kon-

takte s týmto objemným zväzkom a takisto 

prvotnej predstave o jeho obsahu vôbec 

nepredpokladal (a o čom ani neuvažoval), 

a to napriek tomu, že mal už predtým 

o Václavovi Chaloupeckom a jeho vedec-

kom diele utvorený istý názor (ovplyvnený 

tradovanou mienkou o čechoslovakistickej 

deformácii slovenských dejín v Chaloupec-

kého prácach – tie v našich knižniciach 

pred rokom 1989 patrili dokonca medzi 

tzv. prohibitnú literatúru). K začítaniu sa 

do knihy ho pomkla jednak známa skutoč-

nosť, že Václav Chaloupecký pôsobil v His-

torickom seminári Filozofickej fakulty UK, 

ktorej sa potom stal aj dekanom, ba dokon-

ca neskôr bol aj rektorom vtedy jedinej slo-

venskej univerzity, ako aj štylizácia celého 

textu – už pri otvorení knihy ho upútali 

priam provokatívne názvy jednotlivých 

kapitol (najmä Ducháčkove „mírně návodní 

indicie“ ) evokujúce skôr krásnu literatúru 

ako prísne vedecké recenzované dielo.

Tých vecí, ktoré čitateľa Ducháčkovej 

monografie prekvapia, ba dokonca ohro-

mia, je viacero. Ak patríte k čitateľom, kto-

rí v knihách bez povšimnutia preskakujú 

úvody a predhovory (súc presvedčení o ich 

bezobsažnosti), tentoraz urobte výnimku 

a neoľutujete – zistíte napríklad, že au-

A N O T Á C I E  –  G L O S Y
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tor sa témou svojej práce zaoberal desať 

rokov! Pri čítaní rozsiahleho poďakovania 

každému, kto mu v procese bádania a tvor-

by pomohol, pochopíte, že Ducháček pojal 

svoj výskum vskutku komplexne (potvrdí 

to aj pohľad do obšírneho zoznamu archív-

nych prameňov, publikovaných prameňov 

a literatúry v závere knihy). Druhé odpo-

rúčanie je takisto dosť neobvyklé – čitateľ 

nech nezačína svoje oboznamovanie sa 

s textom prelúskaním prvej kapitoly, ale 

nech si najskôr prečíta dve záverečné sta-

te – dozvie sa tam o autorových zámeroch 

a o pracovných postupoch pri mapovaní 

a spoznávaní Chaloupeckého života, diela 

a myslenia a tu sa v hutnej skratke obozná-

mi s protagonistom tejto knihy.

Ducháčkova monografia názorne uka-

zuje, že život človeka s akademickým 

vzdelaním a profesijnou kariérou vyso-

koškolského učiteľa a historika nie je po-

kojnou až monotónnou bezkonfliktnou 

existenciou, že to nie je len pohybovanie 

sa medzi archívom, knižnicou, učebňou 

a pracovňou, že aj život historikov môže 

byť vzrušujúci, neraz hodný dramatikovej 

pozornosti.

Václav Chaloupecký prišiel na svet ro-

ku 1882 v roľníckej rodine v dedine Dě-

tenice a hoci hneď po ukončení tamojšej 

malotriedky odišiel zo svojho rodiska za 

ďalším vzdelaním a celý svoj aktívny život 

prežil v mestskom prostredí, na svoje ro-

disko nikdy nezabudol – bolo mu miestom 

pokoja a oddychu (tu sa venoval ako zapá-

lený pomológ zveľaďovaniu svojho sadu), 

aj útočiskom v ťažkých časoch, a tu vo 

svojom rodnom dome napokon aj skonal 

(1951). V povahe Václava Chaloupeckého 

bola vždy prítomná aj roľnícka či vidiecka 

mentalita, napriek tomu, že v študentských 

rokoch ho zlákal svet politiky (aktivizoval 

sa v anarchistickom hnutí) a poézie, ktorý 

ale už ako univerzitný poslucháč opustil, 

aby sa plne oddal histórii. Patril k žiakom 

veľkých českých historikov Jaroslava Golla 

a Josefa Pekařa. Jeho srdcovými témami 

boli najmä stredovekí osvietenci a husitské 

hnutie. Vo svojich prácach sa dotkol neraz 

aj problematiky pomocných vied historic-

kých (bez ktorých si prácu historika a ar-

chivára vôbec nemožno predstaviť).

Slovenského čitateľa bude určite zau-

jímať obdobie, kedy Václav Chaloupecký 

žil a pôsobil na Slovensku. Dvadsať rokov, 

ktoré tu prežil, tvorí snáď najvýznamnej-

šie obdobie jeho života. Chaloupecký sa 

pre Slovensko rozhodol po zrelej úvahe 

(hoci svoj krok v liste – žiadosti minis-

terstvu školstva o vyslanie na Slovensko 

– zdôvodňoval predovšetkým idealistic-

kými pohnútkami). Ako štátny inšpektor 

pre archívy a knižnice sa mal podieľať na 

reforme slovenského archívnictva s cieľom 

vytvoriť v Bratislave centrálnu archívnu 

inštitúciu, na riaditeľský post ktorej po-

mýšľal. Tieto ašpirácie prekazili známe 

kompetenčné spory niekoľkých minister-

stiev o vplyv na riadenie archívov a ar-

chívnictva. Chaloupecký sa však dobre 

oboznámil s problematikou archívov na 

Slovensku a vypracoval podklady pre ar-

chívnu rozluku s Maďarskom. Neúspech 

rokovaní s Maďarskom znamenal koniec 

Chaloupeckého snáh o zriadenie ústred-

ného archívu v Bratislave. Sústredil sa na 

vedeckú činnosť a usiloval sa dostať na 

budovanú Filozofickú fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Koncom roka 1922 bol menovaný za 

profesora československých dejín. V snahe 

vyhovieť volaniam po habilitácii talento-
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vaných slovenských študentov si vyvolil 

nadaného historika Daniela Rapanta a sna-

žil sa mu pripraviť cestu k akademickej 

kariére. Podľa Milana Ducháčka však ich 

vzájomný vzťah Chaloupecký vždy vnímal 

ako protektorský vzťah učiteľa k žiakovi, 

čo mohlo byť a zrejme aj bolo zdrojom 

neskorších vzájomných tenzií, nevraži-

vostí a polemík, ktoré ešte dodnes občas 

rezonujú vo vzťahoch českej a slovenskej 

historickej obce. V osobách Chaloupec-

kého a Rapanta sa stretli dve rozdielne 

predstavy o vedeckom smerovaní sloven-

skej historiografie, dva rozličné pohľady 

na vzťahy oboch národov – zjednodušene 

povedané, uvádza Ducháček, šlo tu faktic-

ky aj o súperenie Benešovho a Hodžovho 

vplyvu na Univerzite Komenského. Využí-

vanie politických kontaktov v ich osobnom 

spore pripisuje Ducháček najmä Rapantovi. 

Disharmonické vzťahy mohli snáď ovplyv-

niť aj niektoré iné faktory – možno aj ne-

priznané konfesionálne pocity – Rapant 

bol evanjelik, Chaloupecký katolík (jeho 

manželka bola slovenská evanjelička), no 

antiklerikál. Chaloupecký svojím politic-

kým myslením inklinoval k Masarykovi.

Hlavným problémom vo vzťahu Čechov 

a Slovákov (a aj Chaloupeckého a Rapanta) 

v tej dobe však bolo nedostatočné porozu-

menie Prahy špecifikám slovenského pro-

stredia, čo sa plne prejavilo aj u Chalou- 

peckého, hoci on sám sa domnieval, že sa 

od svojej manželky naučil „rozuměti duchu 

Slovenska“. Chaloupecký vnímal svoj vzťah 

k Rapantovi ako patrónsky – z jeho opozič-

ných postojov bol preto rozčarovaný – vy-

čítal mu „slovenské bolestínství“, odporúčal 

mu konfrontovať svoj život s vyspelým ve-

deckým prostredím v Čechách a na Morave, 

resp. v iných kultúrnych(!) krajinách. Podľa 

Ducháčka boli hrdosť a neprehliadnuteľný 

egocentrizmus oboch individualít veľkou 

prekážkou vzájomného porozumenia. Au-

tor monografie si však uvedomuje, že jeho 

pohľad, spoznanie a interpretácia ich vzá-

jomných stretov a postojov boli značne 

limitované nedostupnosťou Rapantovej pí-

somnej pozostalosti. 

Konflikt oboch svojráznych osobnos-

tí začal eskalovať pri obsadzovaní postu 

v bratislavskom župnom archíve. Archív-

ny inšpektor Chaloupecký sa neodhodlal 

presadzovať Rapanta (napriek jeho nepre-

hliadnuteľnej kvalifikácii) do tohto archívu 

– nechcel vraj spochybňovať pozície súčas-

ných archivárov, aby sa to na Slovensku 

nevnímalo ako český nátlak. Sám Rapant sa 

však politický vplyv nerozpakoval použiť 

a po Hodžovej intervencii napokon miesto 

archivára získal. Snáď už vtedy začal Cha-

loupecký Rapanta s nevôľou vnímať ako 

protežanta slovenského agrarizmu. Rapant 

sa postupne vymedzoval voči českému uti-

litárnemu chápaniu českoslovenstva. Cha-

loupecký vinil Rapanta z podliehania ne-

zdravému slovenskému šovinizmu, v čom 

dokonca videl aj vplyv jeho citového vzťa-

hu k „exponentke slovenstva“ (podľa Chalou- 

peckého) herečke Hane Meličkovej! 

V Chaloupeckého postojoch často re-

zonovala značná necitlivosť voči Slovákom 

a ich predstavám o česko-slovenskom vzá-

jomnom vzťahu. Prejavila sa tu (podľa au-

tora) aj Chaloupeckého prchkosť, domnien-

ka o nadradenosti českej kultúry, osobná 

povýšenosť. Chaloupeckého práca Zápas 

o Slovensko, v ktorej sa snažil o vlastnú re-

kapituláciu dejín vzniku republiky, ho pri-

viedla ku konfrontácii s Milanom Hodžom. 

Chaloupecký v tejto práci dehonestujúco 

spochybnil význam Martinskej deklarácie 
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a vyzdvihoval oproti domácemu zahranič-

ný odboj. V konflikte s Hodžom Chaloupec-

ký tvrdo odsudzoval jeho úsilie získať pre 

svoje politické ciele podporu sympatizan-

tov Slovenskej ľudovej strany a obviňoval 

ho z politickej pretvárky. Veľmi nelichoti-

vo hodnotil aj matičiarov Jozefa Škultéty-

ho a Štefana Krčméryho, ba aj samotné-

ho Andreja Hlinku („…pak  je /Hodža/ to 

zas  ten  nekulturní,  zaostalý  Slovák,  jako 

Škultéty, jako Krčméry, Hlinka…). Hodžovi 

Chaloupecký zazlieval i jeho nedostatočné 

angažovanie sa v prospech Univerzity Ko-

menského. Po takýchto sporoch a ostrých 

reakciách jeho oponentov a politických 

protivníkov sa u Chaloupeckého začala 

prejavovať skepsa zo slovenského vývoja. 

K sformovaniu jeho negatívneho postoja 

prispelo prekvapivé neporozumenie vi-

dieckemu a malomestskému slovenskému 

svetu a nepochopenie ľudovej kultúry, o čo 

sa vlastne ani vôbec nesnažil. Bol to dô-

sledok jeho odporu k tzv. veľkouhorským 

manierom  (ktoré často vyčítal mnohým 

reprezentantom slovenského politického 

a kultúrneho života) a schematické delenie 

Slovákov na Čechoslovákov a maďarónov. 

Jeho neohrabané až necitlivé politické vy-

stupovanie mu zaistilo povesť nepriateľa 

slovenského národa – čo sa potom prenies-

lo aj na nazeranie na jeho práce zo stredo-

vekých dejín. 

Monografiu Staré  Slovensko napísal 

Václav Chaloupecký na základe svojej 

predstavy o tvárnosti ranostredovekého 

územia Slovenska – ako vlastné Sloven-

sko vnímal len jeho západnú časť (stred-

né Slovensko bolo podľa neho osídľované 

až počas neskoršej kolonizácie). Poznatky 

starších slovenských bádateľov podrobil 

vo svojej knihe tvrdej kritike a predchá-

dzajúce koncepcie slovenských dejín vôbec 

nepreberal. Usiloval sa zdôrazniť kultúrnu 

spolupatričnosť dejín Slovenska s duchov-

nými prúdmi prichádzajúcimi zo Západu. 

To sa však stretlo s odporom slovenskej 

kultúrnej verejnosti, ale on sám tu narazil 

aj na terminologické a metodologické limi-

ty svojho školenia. Ducháček upozorňuje 

na skutočnosť, že v súčasnosti sa niekto-

rí medievisti a archeológovia stredoveku 

k Chaloupeckého koncepcii o šírení kres-

ťanstva a západoeurópskej vzdelanosti 

z Čiech a Prahy do Poľska a Uhorska zno-

va začínajú navracať. Voči knihe zaznela 

ostrá kritika správcu Matice slovenskej 

Jozefa Škultétyho, ktorý sa (podľa Ducháč-

ka) nedokázal vzdať mýtov o rýdzosti slo-

venskej kultúry a jej centrálnom postavení 

v slovanskom svete. 

Problematický postoj mal Chaloupec-

ký k slovenčine – považoval ju za češtinu 

provinciálneho zafarbenia, čo bolo neob-

hájiteľné a na Slovensku nemohlo nájsť 

pozitívny ohlas. Chaloupecký sa snažil 

kompromisne vyriešiť problém etnicity 

ranostredovekého obyvateľstva stredoeu-

rópskeho priestoru v duchu svojho osob-

ného presvedčenia o kultúrnej príslušnosti 

českého, moravského a západoslovenské-

ho priestoru do sféry západnej latinskej 

kultúry a stotožniť slovanské kmene, kto-

ré tento priestor obývali, označením Česi, 

resp. Čechoslováci, čo narazilo na Sloven-

sku na mimoriadny odpor. Ozývali sa do-

konca hlasy, žiadajúce jeho odstránenie 

z učiteľského postu (Škultéty). Ducháček 

však tvrdí, že Chaloupeckému skôr a väčš-

mi ako práca Staré Slovensko uškodil a slo-

venskú verejnosť voči nemu viac vyprovo-

koval najmä jeho publikovaný časopisecký 

text Tisícročná poroba? 
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Sám Chaloupecký bol presvedčený, 

že sa svojou činnosťou a dielom usiluje 

(ako to aj proklamoval) vytrhnúť Sloven-

sko spod maďarského vplyvu tak v rovine 

svetskej moci, ako aj duchovnej. Neubránil 

sa však paternalistickému vzťahu k Sloven-

sku. Začala u neho prevládať skepsa k po-

zitívnemu vývoju slovenských záležitos-

tí, spájajúca sa so stereotypmi, ktoré si 

Chaloupecký voči slovenskému prostrediu 

vypestoval. 

Na hlavné tézy Starého Slovenska zaú-

točil Daniel Rapant prostredníctvom kri-

tiky Húščavovej dizertácie o kolonizácii 

Liptova (táto práca vznikla v Chaloupec-

kého seminári). V spore sa opäť prejavila 

obojstranná zakorenená averzia, pretrvá-

vajúce osobné nedorozumenie a neochota 

sa nad to vo vedeckom spore povzniesť. 

Táto polemika však mala nespochybniteľ-

ný metodologický rozmer – Rapant chcel 

totiž Chaloupeckého aj Húščavu primäť, 

aby aspoň revidovali svoje východiská na 

základe nových poznatkov (najmä z ar-

cheologického a topografického výskumu) 

a z pozície interdisciplinarity historio-

grafie. V polemike proti Chaloupeckému 

vystúpil s presvedčivou dialektologickou 

argumentáciou aj český lingvista a neskor-

ší onomastik Vladimír Šmilauer. Napriek 

všetkým oprávneným kritickým výhradám 

niektorí historici aj v súčasnosti Chalou-

peckého prácu považujú za doposiaľ naj-

koncíznejšie spracovanie dejín stredove-

kého Slovenska do 12. storočia. 

K stati o knihe Staré Slovensko v posu-

dzovanej monografii však treba vysloviť 

aj niekoľko výhrad. Tá najpodstatnejšia sa 

týka interpretácie samotného obsahu die-

la – nejde tu o zásadné vedecké kritické 

zhodnotenie tejto práce, Ducháček sa sú-

streďuje skôr na polemiky, ktoré toto dielo 

vyprovokovalo v kultúrnom i politickom 

slovenskom svete. Ak by sa jeho výskum 

rozšíril aj na niektoré ďalšie archívne fon-

dy (predovšetkým na fondy osobností po-

litického, kultúrneho a vedeckého života 

na Slovensku), možno by bola táto kapito-

la jeho práce presvedčivejšia – takto v nej 

predsa len cítiť istú (vcelku pochopiteľnú 

a zdôvodniteľnú) závislosť na Chaloupec-

kého nazeraní. 

Tvrdé spory, vášnivé polemiky, ne-

šetrné konflikty a aj narastajúce osobné 

rodinné problémy Chaloupeckého po-

stupne dostali do izolácie od slovenského 

prostredia. Uzatváral sa do kruhu svojich 

priateľov, českých akademických kolegov. 

V dôsledku dejinných udalostí rokov 1938 

– 1939 napokon musel svoj učiteľský post 

opustiť a definitívne odísť zo Slovenska. 

Pri ilustrácii nepriaznivých pomerov na 

Slovensku sa však ani Milan Ducháček ne-

ubránil istému zjednodušenému klišéovi-

tému obrazu, keď napísal, že Bratislava 

bola roku 1938 ovešaná nielen zástavami 

Hlinkovej gardy, ale dokonca aj vlajkami 

s nacistickým symbolom – svastikou! 

Napriek vynútenému odchodu z uni-

verzity Chaloupecký na Slovensko nezane-

vrel – po krátkej návšteve Bratislavy roku 

1949 hodnotil svoje pôsobenie na Sloven-

sku počas 1. republiky ako najkrajšie ro-

ky svojho života, tvrdil, že Slováci počas 

jeho neprítomnosti urobili veľký pokrok, 

a konštatoval, že Slovensko už má svoju in-

teligenciu (považoval to za výsledok dvad-

saťročného pôsobenia českých vzdelancov 

na Slovensku). 

Zámerom tejto anotácie nie je detailne 

prerozprávať obsah hodnotenej monogra-

fie, ale upozorniť odbornú i laickú verej-
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nosť na jej nepochybný vedecký prínos. 

Osobitne treba vyzdvihnúť prácu autora 

s prameňmi a najmä odbornou literatúrou, 

ktorú nielenže dôsledne cituje, ale aj kri-

ticky hodnotí. Milan Ducháček sa zmocnil 

protagonistu svojej monografie spôsobom, 

aký je obvyklý v divadelnom prostredí – 

zžil sa s ním, usiluje sa pochopiť a poro-

zumieť racionálnym aj emocionálnym po-

hnútkam jeho konania, no vždy si pri tom 

zachováva nevyhnutný kritický odstup 

a nadhľad. Osobnosť Václava Chaloupec-

kého si nijako neidealizuje, jeho hrdina 

je človekom z mäsa a kostí, ktorému nič 

ľudského nie je cudzie. Ducháčkovu mo-

nografiu by sme mali vnímať aj ako inšpi-

ráciu a vzor pre slovenskú historiografiu – 

viaceré osobnosti našej historickej vedy by 

si takéto zhodnotenie svojho života a diela 

určite zaslúžili.

Juraj Roháč

SCHREIBER, Arndt. Adeliger Habitus 

und konfessionelle Identität. Die 

protestantischen Herren und Ritter in 

den österreichischen Erblanden nach 

1620. Wien – München: Böhlau Verlag, 

Oldenbourg Verlag, 2013.

Konfesionálne zá- 

pasy a následná emi- 

grácia z nábožen-

ských dôvodov sú 

v súčasnosti populár-

nymi témami historic-

kých vedeckých prác. 

Zaujímavé sú však aj 

pre náš súčasný ge-

nealogický výskum, 

pretože Uhorsko sa v minulosti, osobit-

ne v 17. storočí, stalo útočiskom mnohých 

exulantských rodov. Na územie dnešného 

Slovenska prichádzali exulanti predovšet-

kým z českých a rakúskych krajín. Pokiaľ 

k českým exulantským rodom už máme 

niekoľko genealogických prác, rakúski 

exulanti zatiaľ neboli systematicky spra-

covaní.

V tejto súvislosti chceme upozorniť na 

novú prácu rakúskeho historika Arndta 

Schreibera, ktorú môžu využiť aj naši bá-

datelia. Ide o moderné historické spraco-

vanie problematiky osudov protestanskej 

šľachty v habsburských dedičných kraji-

nách, osobitne v Dolnom Rakúsku. Po po-

tlačení protihabsburského odporu v roku 

1620 bola tamojšia protestanská nobilita 

vytlačená administratívou cisára Ferdi-

nanda II. na okraj spoločensko-politického 

diania. Časť rodov si zvolila odchod z kra-

jiny, časť ostala a postupne až na výnimky 

rekatolizovala. 

Autor podrobne približuje jednotlivé 

aspekty života a spoločenského pôsobenia 

protestantskej šľachty v tomto období – ich 

rodinný život, vzdelávanie, náboženský 

život, medzikonfesionálne vzťahy, pôso-

benie vo verejných funkciách a úradoch, 

vojenskú kariéru, majetkové pomery, kul-

túrny život, politické pôsobenie, či už 

v pozícii oponentov režimu alebo v služ-

bách Habsburgovcov. Osobitne sa autor 

venuje životu v exile, kde sa okrajovo spo-

mínajú aj rody, ktoré sa usadili v Uhorsku. 

Pre genealógov sú mimoriadne zaují-

mavé prílohy, ktoré sú využiteľné pri ge-

nealogickom výskume šľachty. Autor publi-

kuje plný zoznam tej časti dolnorakúskej 

protestantskej šľachty, ktorá v roku 1620 

nezložila sľub vernosti Ferdinandovi II., 

ako aj jej potomkov, ktorí boli v krajine 

ešte aj v roku 1647. Nachádzame tu tiež 

niekoľko osôb, ktoré majú rodové väzby 
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na Uhorsko, ako napr. Koloničovcov (Kollo-

nitsch) či Štefana Listia (Listhius), majiteľa 

panstva Kittsee (mošonské Kopčany). 

Ďalej chceme upozorniť na zoznam 

šľachty podľa rodov s menami konkrét-

nych osôb, zahŕňajúci popis ich osudov 

v 17. storočí – kto z krajiny odišiel, kto 

ostal a kedy rekatolizoval. Pripojený súpis 

testamentov príslušníkov dolnorakúskej 

protestantskej šľachty, aj s odkazmi na ich 

súčasné archívne uloženie, môže byť pre 

genealógov neoceniteľným pramenným 

zdrojom. 

Záverom našej anotácie by sme chce-

li vyjadriť želanie, aby v budúcnosti na 

Slovensku vznikla vedecká historická 

práca, ktorá bude sledovať osudy týchto 

rakúskych exulantských rodov u nás. Spo-

menutá publikácia A. Schreibera môže byť 

k tomu prvým podnetom.

Frederik Federmayer

Ružoberok II. Rody a osobnosti. Zostavili 

Z. Ďuriška a Ľ. Škrinárová. Autori textov 

Z. Ďuriška, R. Kendera, P. Vítek. Banská 

Bystrica: Pre Mesto Ružomberok vydalo 

Štúdio Harmony s.r.o, 2014, 271 s.

Opäť vyšla jedna 

vynikajúca genealo-

gická práca, ktorá nás 

vťahuje do osudov 69 

rodov a 19 manžel-

stvom spríbuznených 

rodín, dlhšie alebo 

kratšie žijúcich v Ru-

žomberku. Veľká väč-

šina má pôvod v 16. 

storočí a v mladších storočiach, sú však 

medzi nimi aj známe, doslova staré rody: 

Kasanickovci, Madočianskovci, Burjanovci 

s oravskými Revickovcami z 13. storočia; 

Jakubíkovci, Matiašovskovci, Turanskovci 

a Mitickovci zo 14. storočia; Rakovskovci, 

Štiavnickovci (neskôr Toltovci) a Kubínski 

z 15. storočia. Osobitne oceňujem, že všet-

ky do práce zahrnuté rody sú opisované do 

vymretia, dodnes žijúce sú dotiahnuté až 

do súčasnosti – do roku 2013.

Čitateľom tejto anotácie isto neuniklo, 

že ide o druhý zväzok k najnovším dejinám 

Ružomberka z roku 2009, pochopiteľne 

s využitím aj výsledkov Houdkových dejín 

Ružomberka z roku 1934, ako aj ďalších 

publikácií venujúcich sa parciálnym prob-

lémom dejín mesta. Ako z úvodu vyplýva, 

predstaviť rody a osobnosti mesta v dru-

hom zväzku dejín Ružomberka, zostavo-

vatelia mali v úmysle už v čase prípravy 

prvého zväzku monografie z roku 2009. 

Priznávajú, že im ako príklad slúžila Ban-

ská Štiavnica. Tento zámer vysoko hodno-

tím. Som totiž presvedčený, že vzniknú aj 

ďalšie zväzky dejín Ružomberka s novými 

významnými tematickými celkami. Rovna-

ký prístup k dejinám miest určite zvolia aj 

ďalší tvorcovia mestských monografií. Ide 

nepochybne o veľmi vhodný spôsob tvorby 

novej regionálnej historiografie. Stálo by 

zato, aby táto monografia slúžila ako vzor 

aj ilustráciami. Nepoznám ďalšiu prácu, 

ktorá by mala toľko obrazových príloh, 

v takej variabilite a v rozložení s takým 

veľkým výtvarným citom, ako sa to poda-

rilo v prezentovanej publikácii.

V anotovanej knižke najviac priestoru 

má významný rod Makovických (s. 188 až 

215). Viem si predstaviť, ako ťažko autor 

vyberal poznatky o členoch rodu, ktorých 

činnosť sa mala vzťahovať na Ružombe-

rok, keď v roku 2007 vydal 373 strano-

vú podrobnú monografiu o dejinách rodu 

pod názvom Medzi  mlynmi  a  bankami. Je 
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obdivuhodné, ako zhutnil svoje pôvodné 

obsiahle texty o jednotlivých členoch rodu 

pre novú knižku – o pôsobení Makovic-

kovcov v Ružomberku. Napr. Miloš Mako-

vický je v pôvodnej monografii opísaný 

ako Miloš Svetozár na stranách 105, 107, 

131, 156, 182 – 187, 281, 319, 324 a na ge-

nealogickej tabuľke na strane 340. V novej 

knižke ide o úplne nový text – podriadený 

koncepcii knihy s novým poslaním. Z pô-

vodných šiestich ilustrácií použil iba tri. 

Kým v tejto knižke vystupuje 16 členov 

rodu, v monografii o Makovickovcoch opi-

suje až 818 členov rodu (porovnaj menný 

register). Z. Ďuriška je skutočne obdivu-

hodný genealóg.

Druhý diel dejín Ružomberka má aj 

iné prednosti. Z hľadiska genealogické-

ho ho treba charakterizovať ako stredne 

veľkú, vhodnú a reprezentatívnu vzorku 

mestskej spoločnosti. Ukázalo sa v nej, že 

v minulosti jestvovala zarážajúco veľká 

úmrtnosť nemluvniat v kojeneckom veku 

a v tej súvislosti aj veľký počet úmrtí ma-

tiek hneď po pôrode. Každý čitateľ diela si 

určite uvedomí, že naši predkovia neboli 

domasedi. Je doslova fascinujúce, koľkí 

študovali a úspešne pracovali v zahraničí. 

Množstvo z opisovaných obyvateľov pôso-

bilo v USA, Číne i Austrálii. Nápadne úspeš-

ní boli ružomberskí židia. Medzi Húskov-

cami boli početní členovia rodu kňazmi. 

Doslova svetobežníci boli Kleinovci. Kvôli 

predstave o zámere, šírke a hĺbke prezen-

tácie ružomberských obyvateľov odporú-

čam prečítať si trojstranu o Chládekov-

coch (s. 126 – 128). Ide o málo známy rod 

českého pôvodu, ktorý sa v Ružomberku 

usadil až v roku 1879. Je pozoruhodné, 

čo všetko pre občiansky život a hudobnú 

kultúru mesta i Slovenska vykonali. Autori 

textov týmto spôsobom obohacujú znalos-

ti o udalostiach v našej národnej minulosti 

pôsobením už aj doteraz známych rodov. 

Kniha je ukážkou, koľko nových poznatkov 

môže poskytovať genealogický výskum 

rodov pôsobiacich v našich mestách i ob-

ciach, z ktorých takýto pohľad zatiaľ úplne 

chýba. O pôvode Jančekovcov jestvujú na-

ozaj skromné poznatky. Naproti tomu z 19. 

a 20. storočia sú o nich v texte uverejnené 

početné cenné reálie. 

Na záver na prečítanie anotovanej 

knižky nahováram najmä mladých záu-

jemcov o genealógiu. Nájdu v nej mnoho 

tém, ktoré by si zaslúžili podrobnejšie 

spracovanie. Upozorňujem napr. na zmien-

ku o Ľudovítovi Kňazovickom. Uvádza sa 

o ňom, že v rokoch 1890 – 1892 preplával 

skoro celú zemeguľu. Na svojej ceste písal 

v nemčine denník, ktorý by isto mnohých 

súčasníkov zaujal. Ján Migra – strojník, 

hodinár a zámočník – v časopise Obzor 

uverejnil v roku 1880 článok o výrobe 

a opravách vežových hodín. Nie je to pod-

net na podrobnejšiu informáciu o vežo-

vých hodinách u nás? Keď budete pozerať 

na uverejnené fotografie, budete prekva-

pení, ako rôzne robili títo umelci reklamu 

svojmu ateliéru (osobitne odporúčam text 

k fotografii rodiny Rothovcov (s. 238). Ak 

si prečítate osudy Salvovcov, zatúžite po-

drobne sa venovať vydavateľskej činnosti 

v minulosti. Veľmi sa pobavíte na Seefrie-

dovcoch (s. 249) a isto zatúžite siahnuť aj 

po predlohe k textu o tomto rode – po die-

le rovnako talentovaného historika prof. 

Romana Holeca Poslední  Habsburgovci 

a Slovensko. Stálo by zato pretlmočiť doho-

du ružomberských cechov o pohrebných 

obyčajoch, ktorú v roku 1706 podpísal Ján 

Stano (s. 253).
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Druhý zväzok dejín Ružomberka Rody 

a  osobnosti sú skutočne skvelým dielom. 

Niet sa čo čudovať, veď jeho hlavným au-

torom je náš v súčasnosti najvýznamnejší 

biograf a genealóg Zdenko Ďuriška.

Jozef Novák

Woch. Ročenka pre genealógiu 

a regionálne dejiny Bratislavy. 

Bratislava: Bratislavský okrášľovací spolok, 

2013, roč. 1, č. 1, 109 s. a 2014, roč. 2, č. 2, 

90 s.

Staršie i nedávno 

vydané diela ukazu-

jú, že Bratislava toho 

o „svojich“ ľuďoch 

a ich vklade do na-

šich i svetových dejín 

zďaleka ešte nepove-

dala všetko. A pritom 

by mala. Z viacerých 

dôvodov. Už len pre-

to, že ide o naše hlavné mesto, ktoré bolo 

významným tiež v uhorských a stredoe-

urópskych reláciách. Aj preto si vážime 

aktuálne úsilia našich kolegov, bratislav-

ských historikov o jej zaľudňovanie (či 

poľudšťovanie?) a lepšie včleňovanie do 

nášho i európskeho vedomia.

Dávnym želaním docenta Frederika 

Federmayera, jedného zo spomínaných 

kolegov (autora priekopníckej monografie 

Rody starého Prešporka, 2003), bolo uviesť 

do života periodikum, ktoré by Bratislav-

čanom i iným približovalo príbehy tamoj-

ších zabudnutých, no významných rodov 

a osobností. Zámer začal nadobúdať reál-

nejšie kontúry po založení Bratislavského 

okrášľovacieho spolku (v roku 2009 pod 

vedením Maroša Mačuhu). Rozhodnutie 

dozrelo v roku 2013 – vtedy začala vychá-

dzať bratislavská historicko-genealogická 

ročenka. Nazvali ju po prvom po mene 

známom obyvateľovi Bratislavy – istom 

Wochovi, písomne doloženom v štyridsia-

tych rokoch 13. storočia. 

Väčšiu časť príspevkov prvého čísla 

tvorili genealogicko-biografické štúdie. 

Prispeli nimi viacerí renomovaní autori. 

Juraj Šedivý, popredný zo súčasných his-

torikov Bratislavy (autor koncepcie a zo-

stavovateľ prvého zväzku monumentálnej 

bratislavskej monografie) venoval v úvod-

nej štúdii pozornosť Wochovi i ďalším 

neznámym najstarším „civibus Posoniensi-

bus“. Peter Sedláček – na príklade mestské-

ho posla Andreja Zobela v 15. storočí – vy-

kreslil obraz života a rodinného prostredia 

bežného bratislavského zamestnanca. 

Frederik Federmayer opísal rodinné záze-

mie a vzostup Andreja Heindla († 1610), 

bratislavského lekárnika a patricija. Pri-

blížil tiež zrod a vývoj tzv. „veľkého“ er-

bu Paluďaiovcov (Palugyay), ktorí pôsobi-

li v meste v 17. a 18. storočí. (Príspevky 

o rodinách ďalších predstaviteľov mesta 

a krajiny už predtým publikoval aj inde). 

Silvia M. Petrovitsová opísala príbuzných 

a aktivity Jána Weidenhöfera, organizátora 

plesov na sklonku 19. storočia, na ktoré 

prichádzali prominentné osobnosti aj spo-

za hraníc – z neďalekej Viedne a ďalších 

miest dožívajúcej monarchie. 

Nedávno vyšlo ďalšie číslo ročenky 

(2014). Púta rozmanitosťou tém (z obdobia 

16. – 20. storočia), opäť v ňom dominu-

jú biograficko-genealogické štúdie: tvoria 

štyri z celkového počtu sedem príspevkov. 

Všetky prinášajú veľa nových informácií. 

Genealogická sonda E. Vedrödyho napr. 

približuje Vedrödyovcov z Voderad, ktorí 

žili v Bratislave od prelomu 17. a 18. storo-
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čia. Štúdia F. Federmayera a I. Kušnirákovej 

predstavuje pôvod, príbuzenstvo a pôso-

benie neobyčajne schopného a vplyvné-

ho bratislavského prepošta Žigmunda 

Zongora (1655 – 1658). V ďalších štúdiách 

F. Federmayer „vytiahol zo zabudnutia“ 

Jána Záluského zo Zálužia v Trenčianskej 

stolici, predstaviteľa vrcholnej svetskej, 

štátnej administratívy (v 16. storočí bol 

predstaveným malej kráľovskej kancelárie, 

tajomníkom miestodržiteľa). Priblížil tiež 

heraldické znamenia bratislavského rich-

tára Michala Kleea († okolo 1558) a ďalších 

otcov mesta v 16. storočí.

Ročenka obohacuje doterajšiu škálu 

vlastivedných a regionálno-historických 

periodík, ktoré začali u nás vychádzať 

v 19. storočí a ich vydávanie sa v posled-

ných desaťročiach rozšírilo. Túto tradíciu 

donedávna niesli také periodiká ako Vlas-

tivedný  časopis (dnes Pamiatky  a  múzeá) 

či Obzor  Gemera (neskôr Obzor  Gemera-

-Malohontu), novšie napr. ročenka skráš-

ľovacieho spolku v Stupave či iné. Woch 

tento prúd významne posilnil. Keďže ide 

o periodikum vychádzajúce v našom hlav-

nom meste a venované práve jeho dejinám 

a rodinám, jeho vplyv by azda mohol byť 

časom aj väčší. Ročenka i spolok, ktorý 

ju vydáva, by tak mohli prispieť nielen 

k prehĺbeniu dobrého vzťahu Bratislavča-

nov, ale aj ostatných obyvateľov Slovenska 

k Bratislave. 

Ročenke a jej tvorcom želáme dlhý 

dych a mnoho nadšených priaznivcov.

Peter Brindza, Milan Šišmiš

Bibliografie a biografické diela 

z tvorby košických autorov

Pracovisko retrospektívnej bibliogra-

fie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 

(ŠVKK) je jedným z troch pracovísk po-

dobného zamerania na Slovensku, ktoré 

fungujú ako súčasť knižníc (ďalšie sú na 

pôde Slovenskej národnej knižnice v Mar-

tine a Univerzitnej knižnice Univerzity 

Komenského v Bratislave). Jeho pracovníci 

pod vedením JUDr. Michala Potemru, CSc. 

spolu s kolegami zo spomínaných dvoch 

inštitúcií v polovici minulého storočia stá-

li pri zrode Programu slovenskej národnej 

retrospektívnej  bibliografie. Program – so 

zameraním na oblasť Košíc – podpori-

li v oboch jeho hlavných častiach: prvou 

bola Bibliografia  článkov  zo  slovenských 

novín  a  časopisov  vychádzajúcich  na  Slo-

vensku  do  roku  1918, druhou Bibliografia 

článkov z inorečových novín a časopisov vy-

chádzajúcich  na  Slovensku  v  rokoch  1901 

–  1918  (neskôr prehĺbená do roku 1848). 

Výsledky v oboch líniách boli zhmotnené 

v tlačených výstupoch. Z týchto pilierov 

vychádzajú košickí retrospektívni biblio-

grafi dodnes a výsledky ich práce slúžia či 

môžu významne poslúžiť aj genealógom.

Koncom 70-tych, ale hlavne v priebe-

hu 80-tych rokov 20. storočia vychádzali 

na pôde ŠVKK tematické (retrospektívne) 

bibliografie, ktoré mapovali správy o ži-

vote v metropole východného Slovenska 

do roku 1945. Jedenásť tematických biblio-

grafií v 22 zväzkoch so 47 320 záznamami 

v bibliograficko-popisnej časti obsahova-

lo okrem iných údajov aj menné registre. 

Tvorcovia v nich zhrnuli informácie o oso-

bách, ktoré pôsobili v Košiciach v rokoch 

1848 – 1918, zistené z periodickej tlače. 

Zhrnutím a doplnením týchto poznatkov 

vznikol Slovník  košických  osobností  1848 

–  1918  Márie Mihókovej, vydaný v roku 

1995. Predstavoval špeciálny výstup zo sé-

rie spomínaných tematických bibliografií 
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a priniesol 1193 personálnych hesiel (ob-

sahujú údaje o živote, dielach a literatúre, 

týkajúcej sa tam spomínaných osôb).

Úspech tohto die-

la bol jedným z dô-

vodov, prečo sa ŠVKK 

rozhodla rozšíriť je-

ho časové rozpätie 

až po rok 1938, ko-

rigovať nepresnosti, 

doplniť nové poznat-

ky a po viac ako de-

siatich rokoch náročnej práce predstaviť 

verejnosti 1. diel novej publikácie, ktorá 

nesie názov Lexikón Košičanov 1848 – 1938, 

A  –  I. Dielo zostavil kolektív v zložení 

Ján Gašpar (vedúci a zodpovedný redak-

tor), Mária Mihóková a Eleonóra Blašková 

a vyšlo v decembri roku 2014. Mnohoroč-

né úsilie zostavovateľov dostalo podobu 

484-stranovej publikácie. Formou biobi-

bliografických hesiel približuje pôsobenie 

1895 osobností, ktoré v sledovanom obdo-

bí prispievali k rozvoju Košíc ako význam-

ného hospodárskeho, politického a (multi)- 

kultúrneho centra tejto časti Európy s oso-

bitým koloritom.

V úvode možno nájsť podrobné po-

známky k použitým postupom. Jadro tvo-

ria personálne heslá. Obsahujú podrobné 

údaje o príslušných osobnostiach, tiež 

ich rodičoch; špecifické sú informáciami 

o mieste pochovania (ak išlo o Košice, uve-

dený je príslušný cintorín aj s číslom par-

cely hrobu). K väčšine hesiel sú pripojené 

tiež fotografie (portréty príslušných osôb; 

ich získavanie bolo zvlášť náročné). Súčas-

ťou niektorého z nasledujúcich dielov by 

mal byť aj súbor registrov (systematický, 

vecný, zemepisný, príp. menný).

Vydanie  Slovníka  košických  osobností 

1848 – 1918 v roku 1995, ktoré podnietilo 

tvorbu spomínaného najnovšieho lexikó-

nu, svojho času súčasne presunulo záujem 

Z textovej časti Lexikónu Košičanov, 2014
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košických retrospek-

tívnych bibliografov 

(spracúvajúcich údaje 

z neslovenských pe-

riodík do roku 1918) 

z Abovskej, resp. 

Abovsko-turnianskej 

na ostatné historické 

župy východného Slo-

venska. Vďaka tomu 

ŠVKK nedávno (v roku 2013) vydala tiež 

ďalšie, aj pre genealógov zaujímavé die-

lo: Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej 

tlači  (inorečové  noviny  a  časopisy  z  rokov 

1901  –  1918) autorky Mgr. Kataríny Bar-

riovej. Prináša cenné údaje o osobnostiach 

spätých s týmto regiónom. Heslá sú spra-

cované atypicky, formou biografických ka-

lendárií, a prístupné aj z webovej stránky 

ŠVKK (www.svkk.sk), v databáze RETRO. 

V tej sa už nachádzajú aj záznamy z perio-

dík Gemersko-malohontskej župy do ro-

ku 1918. Ich súpis začal v 90-tych rokoch 

20. storočia, tlačený výstup sa očakáva do 

šiestich rokov (pripravuje ho Mgr. Eleonóra 

Blašková). Do fázy excerpovania a budova-

nia elektronickej databázy sa dostáva už aj 

súpis, týkajúci sa Spišskej župy (na úlohe 

pracuje Mgr. Viktor Szabó).

Pre záujemcov z radov genealógov sú 

v ŠVKK – na úseku retrospektívnej biblio-

grafie – k dispozícii ešte aj klasické karto-

téky. Obsahujú mnohé nepublikované úda-

je a odkazy na články z inorečových novín 

a časopisov do roku 1918 a tiež záznamy 

o článkoch zo slovenských novín a časo-

pisov z rokov 1938 – 1945. Vznikli v dobe, 

keď Dr. Michal Potemra pripravoval sériu 

bibliografií Kultúrny život v Košiciach v ro-

koch  1938  –  1945  (2 zv.), Politický  a  hos-

podársky  život  v  Košiciach  v  rokoch  1938 

– 1945 a Kultúrny život Slovákov na južnom 

Slovensku v rokoch 1938 – 1945; vyšli v ro-

koch 1985 – 1993. 

Výsledky práce kolegov z úseku regio-

nálnej bibliografie, či už v podobe kar-

totéky regionálnych osobností REOS (do-

stupnej z webovej stránky ŠVKK) alebo 

tlačených bibliografií (Poklembová, Ľ. Ve-

da a technika v zrkadle dejín: Slovník osob-

ností východného Slovenska. Košice, 2002) 

majú tiež svoju výpovednú hodnotu pre 

genealógov. To je však už námet na ďalšiu 

rozsiahlu kapitolu.

Eleonóra Blašková

Heraldický almanach III a IV (Bratislava: 

Heraldický klub, 2011, 240 s. ISBN 978–80–

969957–2–1 a 2014, 230 s. ISBN 978–80–

969957–3–8).

Po prvých dvoch 

Heraldických almana-

choch (ich anotácie 

sme uverejnili v Ge-

nealogicko-heraldic-

kom hlase č. 1 – 2, 

roč. 2011, s. 73 – 74) 

vydal Heraldický klub 

v spolupráci s Heral-

dickým kolégiom ďal-

šie dva zväzky. Aj ich editormi sú Peter 

Kartous a Ladislav Vrtel. Rovnaká je tiež 

ich vnútorná štruktúra, ktorú po vstupnom 

úvode Ad  lectorem tvorí samotný Heral-

dický almanach pozostávajúci z dvojstrán 

venovaných jednotlivým vlastníkom publi-

kovaných erbov, a to v abecednom poradí. 

V každom zápise sa najskôr v hornej 

polovici ľavej strany uvádza meno a prie-

zvisko „hlavného armigera“. Potom jeho 

osobný alebo rodový pôvod, nasleduje je-

ho stručná, spravidla profesionálna cha-
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rakteristika, často aj s upozornením na 

jeho osobitné zásluhy, záľuby či iné zre-

teľahodné skutočnosti. V dolnej polovici 

tejto strany je verzálkou vysádzaný blazon 

príslušného erbu. A pod ním petitom zdô-

vodnenie, respektíve osvetlenie použitých 

symbolov na štíte, prípadne (ak sú iné) aj 

v klenote. 

Na približne troch štvrtinách pravej 

strany sa nachádzajú v rovnakom ozdob-

nom rámčeku farebné zobrazenia jednot-

livých erbov. Pod nimi sa opäť petitom 

uvádzajú menovite ďalšie osoby, ktoré 

„majú právo nosiť dotyčný erb“. Spravidla 

ide o rodinných príslušníkov (manželia, 

deti a pod.) a ich potomstvo v mužskej 

a ženskej línii (tieto údaje pochopiteľne 

chýbajú pri erboch rímskokatolíckych du-

chovných). V päte pravej strany sú ešte 

formou skratiek mien a priezvisk zazna-

menaní odborní aj výtvarní spoluautori 

každého erbu, taktiež číslo jeho oficiálnej 

registrácie, ako aj číslo dielu Heraldického 

registra, v ktorom bol publikovaný. 

V treťom zväzku Heraldického alma-

nachu je takýchto zápisov 107, v štvrtom 

99. Kritický aparát každého zväzku tvorí 

Prehľad armigerov, vrátane tých, ktorí sú 

zaradení v predchádzajúcich dieloch. Na-

sleduje Zoznam  skratiek, Slovenská  litera-

túra o rodovej heraldike (výber) a Register 

erbových znamení, ktorý taktiež obsahuje 

symboly zo všetkých predchádzajúcich 

zväzkov. Na záver je ešte pripojené resumé 

v anglickom a francúzskom jazyku.

Vlastníci erbov evidovaných v Heral-

dickom almanachu III a IV sú tak z hľa-

diska ich pôvodu, ako aj profesionálneho 

zamerania veľmi rôznorodí. Prevažne ide 

o mužov, ale je medzi nimi aj niekoľko 

žien. V rozhodujúcej väčšine sú to obča-

nia Slovenskej republiky, no vyskytujú sa 

aj ľudia zo zahraničia (Austrália, Benin, 

Česko, Čína, Kanada, Nemecko, Rakúsko, 

USA a i.). 

Niektoré publikované znaky v úplnosti 

alebo čiastočne nadväzujú na historické 

erby udelené pred rokom 1918 panovníkmi 

vo forme klasických privilegiálnych listín 

(tzv. armálesov). No prevažne sú tu za-

znamenané novovytvorené, tzv. občianske 

erby, bez dávnejších historických koreňov. 

Z heraldického hľadiska je väčšina z nich 

pomerne dobre vydarená, zodpovedá zá-

kladným zásadám a zvyklostiam tradičnej 

erbovníckej tvorby. Výnimočne sa však vy-

skytujú aj nie celkom kvalitné výtvory. Tie 

potom do istej miery kazia celkový obraz 

o súčasnej rodovej, respektíve občianskej 

heraldike na Slovensku.

Leon Sokolovský
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FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁ-

CIE Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trna-

ve zorganizovala 15. apríla 2015 „marke-

ting masterclass“ (odborné stretnutie) na 

tému Miesto ako značka. Hlavným hosťom 

a prednášajúcim bol britský odborník Je-

remy Hildreth, spoluautor (so Simonom 

Anholtom) publikácie Brand America: The 

Mother of All Brands, ktorý radil viacerým 

krajinám a hlavným mestám pri vytvára-

ní ich značiek. Trend je fenoménom po-

sledných 20-tich rokov. Sprevádza snahy 

podporiť príťažlivosť krajín či miest pre 

investorov i turistov, export výrobkov 

a pod. Viacerí domáci odborníci hovorili 

o tom, čo sa doteraz urobilo so značkou 

Slovenska (v roku 2012 sa témy chopilo 

Ministerstvo zahraničných vecí SR), tiež 

akú úlohu zohrávajú značky miest v tu-

rizme.

HERALDICKÉ KOLÉGIUM (so sídlom 

v Bratislave) a Česká genealogická a heral-

dická spoločnosť (so sídlom v Prahe) vy-

tvárajú a vydávajú občianske erby či zna-

ky súčasným záujemcom o ne. Slovenské 

združenie ich zverejňuje knižne (podobne 

ako niektoré ďalšie organizácie v zahrani-

čí, napr. spolok Der Wappenlöwe v Bavor-

sku), české zase na svojich internetových 

stránkach. Podrobnosti o tejto jeho čin-

nosti publikovali 25. apríla 2015 v českom 

magazíne Právo. O pôsobení slovenského 

kolégia píšeme viac v anotácii jeho Heral-

dického almanachu v tomto čísle.

CZECHOSLOVAK GENEALOGICAL SO-

CIETY INTERNATIONAL (Medzinárodná 

československá genealogická spoločnosť) 

so sídlom v St. Paul (Minnesota, USA) 

z úsporných dôvodov prešla od 1. mája 

2015 na elektronické zásielky periodika 

Naše rodina zahraničným partnerom. 

Zmena sa dotkla i nás (SGHS). Spoločnosť 

pôsobí od roku 1988 a v súčasnosti eviduje 

takmer 3000 členov z USA, Kanady, Českej 

a Slovenskej republiky. Okrem prípravy 

spomínaného periodika raz za dva roky 

organizuje tiež konferencie (na rozličných 

miestach USA), na ktoré pozýva aj odbor-

níkov z Čiech a Slovenska.

V ŽILINE sa 16. mája 2015 uskutočni-

lo 5. stretnutie genealógov zoskupených 

okolo občianskeho združenia Geni SK. Pri-

pravil ho p. Juraj Snopek z Bratislavy. Ho-

ci združenie vzniklo len pred niekoľkými 

rokmi, tvorí veľmi čulú komunitu. Jeho 

členovia medzi sebou komunikujú nielen 

na internete, ale aj na takýchto stretnu-

tiach.

MÁJ je v posledných rokoch už nielen 

mesiacom lásky, ale aj otvorených dverí. 

Tie nedávno otvorili záujemcom viaceré 

slovenské archívy, múzeá i knižnice. Po-

dobne aj u susedov. Česká genealogická 

a heraldická spoločnosť v Prahe napr. zor-

ganizovala svoj Deň otvorených dverí 30. 

mája 2015. V sídle na Fantovej ulici ponúk-

la nahliadnutie do vlastných priestorov, 

odborné konzultácie i stretnutia s členmi. 

Záujemcovia si mohli odniesť tiež novšiu 

odbornú literatúru.

SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÝCH ARCHIVÁ-

ROV s partnermi zorganizovala v dňoch 

19. – 21. mája 2015 v Liptovskom Mikuláši 

K R O N I K A
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XIX. archívne dni v Slovenskej republike. 

Podujatie malo charakter medzinárodné-

ho sympózia. Venované bolo digitalizácii 

archívneho kultúrneho dedičstva a 25. 

výročiu založenia spoločnosti. Mnohých 

účastníkov pritiahli rozhovory o očakáva-

ných legislatívnych zmenách, ktoré majú 

(po rokoch výraznejšie) zasiahnuť do ži-

vota slovenských archívov a archivárov.

SLOVENSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ 

pri Slovenskej akadémii vied každoročne 

udeľuje ceny za vedecké a odborno-popu-

larizačné diela z oblasti dejín. Tento rok 

si jednu – za dielo Pálkovci, príbeh rodu 

garbiarskych podnikateľov z Liptova – 18. 

júna 2015 z Bratislavy odniesol aj náš ko-

lega a známy genealogický autor Zdenko 

Ďuriška. Úspech zožala aj ďalšia práca, na 

ktorej sa významne podieľal – Ružombe-

rok II. Rody a osobnosti (2014). Túto oce-

nili v súťaži Kniha Liptova.

LATINČINA slúžila u nás v úradnej 

komunikácii až do polovice 19. storočia. 

V posledných rokoch záujem o ňu – aj v sú-

vislosti s rozvojom genealogického báda-

nia – vzrastá. Katedra klasickej a semitskej 

filológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave preto už niekoľ-

ko rokov organizuje verejné kurzy latin-

ského jazyka pre začiatočníkov. Najbližšie 

začnú v septembri. Informácie poskytne 

p. Ľudmila Buzássyová: ludmila.buzassy-

ova@uniba.sk.

MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE a Hradné 

múzeum vo Fiľakove s ďalšími partnermi 

avizovali, že v dňoch 23. – 24. septembra 

2015 zorganizujú v Svätom Antone odborný 

seminár s medzinárodnou účasťou na tému 

Koháryovci v uhorských dejinách. Príspev-

ky zverejnia v samostatnom zborníku.

Spracoval Milan Šišmiš

Archivári. Časť vzácnych kolegov, ktorí vytvárajú zázemie aj pre genealogický výskum na 
Slovensku. Foto z archívu Spoločnosti slovenských archivárov (Martina Orosová).
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R O Z H Ľ A D Y

O UCTIEVANÍ PREDKOV

Většina Japonců uctívá duchy svých předků, kteří – podle toho, co jsem se 

mohl dovědět – byli většinou filosofy; značná část lidu se modlí k slunci, jiní opět 

k měsíci. Avšak všichni rádi poslouchají rozhovory o věcech, které jsou v souladu 

s rozumem…

Z listu Františka Xaverského písaného otcom Tovarišstva Ježišovho  

(jezuitským misionárom) v Goe, v Indii, 5. novembra 1549 Kagošima, Japonsko. 

Podľa František Xaverský (1506 – 1552). Výběr z korespondence jezuitského 

misionáře Dálného Východu. Olomouc – Velehrad, 2005, s. 120 – 121.

Každý júl mnohí východoázijskí budhisti v Southlande vykonávajú smútočné 

rituály a slávnosti, aby si pripomenuli tých, ktorí už dávno odišli.

Je júl a pre nasledovníkov východoázijského budhizmu, akým je reverend Noria-

ki Ito, to primárne znamená jedno: prišiel čas znova si uctiť predkov. Po celý mesiac 

niekoľko budhistických chrámov organizuje obrady pripomínania predkov, variujú 

od smútočných po slávnostné. Tradícia vychádza z budhistickej sútry, rozprávajúcej 

príbeh o žiakovi, ktorý si po matkinej smrti uvedomil, že táto bude (za svoje skutky) 

trpieť v pekle. Na Budhovu radu žiak zhromaždil mníchov zo svojho kláštora, aby 

sa pomodlili a matka dosiahla odpustenie. „Obon,  podobne  ako  Deň  matiek,  nám 

pripomína podlžnosť vďaky voči našim predkom,“ hovorí Ito, označujúc obrady ter-

mínom japonských budhistov. „V súčasnom svete žijeme svoje životy tak rýchlo, že 

tie si vyžadujú udalosti ako je Obon, aby sme si pripomenuli predkov a zamysleli sa, 

či žijeme naozaj tak, ako by ich to tešilo.“ 

Tradícia úcty k predkom rozšírená vo východoázijských kultúrach však vychá-

dza viac z čínskej konfuciánskej náuky o synovskej úcte ako z budhizmu, hovorí Ito. 

Tieto dve tradície sa v Číne preľnuli a rozšírili do Kórey, Japonska i inam. Odborníci 

vravia, že uctievanie predkov tradične slúžilo dvom účelom: chránilo spoločenský 

poriadok udržiavaním tesných zväzkov naprieč generáciami a pomáhalo zmierňovať 

zármutok nad stratou blízkych a úzkosť zo smrti. Hoci vyjadrovanie úcty k predkom 

je spájané najmä s Áziou, vyskytuje sa aj v iných kultúrach (vierovyznaniach). 

Napríklad reverend Richard Meri Ka Ra Byrd z unitariánskeho centra africkej 

spirituality KRST v Los Angeles každé ráno medituje pred oltárom s fotografiami 

predkov-predchodcov svojej kongregácie. Pred každými bohoslužbami či modli-

tebnými stretnutiami, hovorí, uctievame predkov a symbolicky ich privolávame 

prostredníctvom rituálu polievania. Obrad zahŕňa liatie vody, symbolu nekoneč-

nosti života, na rastlinu reprezentujúcu Matku Zem. Týmto spôsobom si uctieva-

me predkov počínajúc prvým – Ntrom (Ntr je africké slovo pre Boha) – až po tých 

bezprostredných, hovorí Byrd. Keď v roku 1992 zavádzal vo svojom unitariánskom 
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zbore africké obrady k predkom – unitariáni sú kresťanskou denomináciou – prišiel 

o vyše 500 členov. „Celé  miesto  vlastne  ostalo  prázdne,“ povedal. „Mali  sme  také 

vygumované mozgy, že väčšina ľudí z vyšších stredných vrstiev vôbec nechcela byť 

spájaná  s  Afrikou.“ Byrd však vraví, že kongregáciu postupne vybudoval znova. 

Okolo 100 ľudí teraz navštevuje nedeľné služby pravidelne a asi 5-tisíc ďalších sa 

hlási k členstvu nominálne.

Uctievanie predkov je hlboko zakorenenou praxou aj u mnohých indiánskych 

kmeňov. Podľa Sama Englisha, umelca z kmeňa čipvejských Indiánov zo Severnej 

Dakoty (Turtle Mountain Chippewa Indians of North Dakota z Albuquerque), títo 

pred svojimi zhromaždeniami – kmeňovými stretnutiami, pow-wowami, rituálnymi 

kúpeľmi – pri modlitbách za požehnanie ponúkajú predkom šalviu alebo céder. 

Podobne ako Byrd, aj English sa každý deň modlí k svojim predkom – na svitaní, 

otočený tvárou k východu ich prosí, aby ho viedli.

Mnohí kresťanskí misionári považovali takéto rituály za modloslužobníctvo 

a pokúšali sa ich vykoreniť. V Číne v 18. storočí došlo k tomu, čo vošlo do povedo-

mia ako schizma (spor) o čínske rituály. Keď do tejto konfuciánskej krajiny prišli 

jezuiti, hľadali spôsob ako sa silným tradíciám úcty k predkom prispôsobiť: obrady 

k predkom prirovnávali k príhovorným modlitbám, ktorými sa katolíci obracajú 

k „spoločenstvu svätých“ svojej cirkvi, hovorí otec Thomas Rausch, profesor teoló-

gie na Loyola Marymount University v Los Angeles. Podľa učenia katolíckej cirkvi, 

ako uvádza ďalej, veriaci (jej príslušníci) po smrti vstupujú do spomínaného spo-

ločenstva tiež. Začiatkom 18. storočia však pápež Klement XI. spomínané snahy 

jezuitov odsúdil a uctievanie predkov bolo v cirkvi zakázané až do roku 1939, kedy 

pápež Pius XII. toto rozhodnutie odvolal. Podľa otca Petra Tsanga dnešní čínsko-

-americkí katolíci vo farnostiach, akou je napríklad farnosť svätej Alžbety Anny 

Setonovej v Rowland Heights, vykonávajú spomienkové služby Božie za predkov na 

každý čínsky Nový rok. Obetujú pritom kvety, ovocie a víno. 

Napriek tomu, otázka nie je celkom uzavretá. V niektorých krajinách, napríklad 

vo Vietname, cirkev len nedávno prijala také populárne miestne zvyky ako použí-

vanie oltárov predkov či klaňanie sa pred ich obrazmi. V roku 1998 Etienne Nguyen 

Nhu The, predstaviteľ Vietnamu, na stretnutí ázijských biskupov povedal, že napätie 

medzi katolíckym učením a praxou uctievania predkov naďalej rozdeľuje mnohé 

rodiny a ostáva „najvážnejším pastoračným problémom“ tamojšej cirkvi. Podobným 

tenziám čelia aj kórejskí kresťania, ktorí sú prevažne protestanti a nemajú doktríny 

ako spoločenstvo svätých, ktoré by im pomohli prijať domáce kultúrne zvyklosti. 

Reverend Jim-Bob Park z Young Nak Presbyterian Church (presbyteriánskeho zboru) 

v Los Angeles povedal, že jeho kongregácii sa podarilo upraviť rituály uctievania 

predkov tak, aby boli v súlade s biblickými prikázaniami.

Teresa Watanabe. Honoring Ancestors and Cultural Roots.  

Los Angeles Times, 12. júla 2013
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Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
v snahe podporiť rozvoj genealogického výskumu 

na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 

a oceniť jeho najlepšie výsledky

vypisuje
9. 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 2016 (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 2016 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 – 2/2013 na s. 58 – 70
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www.dnatest.sk
• špičkové laboratórne vybavenie • poprední odborníci v oblasti  molekulárnej genetiky človeka

• biologický materiál: výter z ústnej sliznice • testy DNA využiteľné v genealógii

DNA Test, s.r.o., Poliklinika, Líščie údolie 57/98, 842 31 Bratislava
Telefón: (02) 4524 12 68 • E-mail: dnatest@dnatest.sk • Web: www.dnatest.sk

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Genealogický Y-DNA test  95 €/vzorka
Testom vyšetríme 23 úsekov DNA (markerov) na Y-chromozóme.  
Umožňuje v rodokmeni spájať mužské línie. Vhodný len pre mužov.

Genealogický mtDNA test   105 €/vzorka
Testom stanovíme postupnosť stavebných prvkov (sekvenciu) tzv. hypervariabilného úseku  
mitochondriálnej DNA (mtDNA), ktorá sa prenáša v generáciách po ženskej línii. 
Umožňuje v rodokmeni spájať ženské línie. Vhodný pre mužov aj ženy. 

Priezviskový projekt  95 €/vzorka
Test umožní zistiť, či majú dvaja alebo viacerí muži s rovnakým priezviskom  spoločného predka,  
alebo či sú len menovcami.  Vhodný len pre mužov. 

Y-DNA genografický test  95 €/vzorka 
Testom sa stanoví príslušnosť k jednej z cca 10 hlavných mužských rodových línií (Y-haploskupín)  
a tým aj geografický pôvod vzdialených predkov v mužskej línii.  Vhodný len pre mužov.

mtDNA genografický test  105 €/vzorka
Testom sa stanoví príslušnosť k jednej zo siedmych hlavných ženských rodových línií (“mtDNA klanov”)  
a tým aj geografický pôvod vzdialených predkov v ženskej línii. Vhodný pre mužov aj ženy.    

Kombinovaný Y-DNA a mtDNA genografický test  185 €/vzorka
Test je kombináciou Y-DNA a mtDNA genografického testu u jedného jedinca. Vhodný len pre mužov.

20% pre členov SGHS
Zľava platí len na Y-DNA genealogický alebo Y-DNA genografický test.

10% aj pre nečlenov SGHS
Zľava pri zaslaní 4 a viac vzoriek súčasne na rovnaký typ testu.

ZĽAVY
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Last year – 15th – 16th October 2014 – the Slovak Genealogical-Heraldic Society 

held a conference which commemorated the way the human race has been formed 

by personalities – teachers, both in the stricter and broader senses. The aim of the 

event was to show a need to pay more attention to them – not only in genealogical 

works but also in everyday life. We bring some of the contributions in this issue. 

A number of them provide opinions and conduct of some of the great non-European 

cultures and communities. 

Marina Čarnogurská: About the authority of ancestors  

in the traditional Chinese society 3

Inhabitants of ancient China perceived the world (man and family in it) as a liv-

ing organism which is constantly changing. While looking for a footing in it for their 

life, they found it in their ancestors. They believed that they did not die and that 

their ghosts continued protecting and helping them, unless they neglected, shamed 

and saddened them with their conduct. Accordingly, ceremonies to pay tribute to 

ancestors have gradually developed in the Chinese society (also thanks to the phi-

losopher Confucius, 551 – 479 BC). The authoress, a well-known Slovak sinologist, 

describes them. The most important ones have taken place until now on (Chinese) 

New Year’s Day. In the families, they help to preserve respect for and knowledge 

of their origin, their genealogies.  

Jindra Dohnalová (sadhvi Parvati): Personality of the teacher  

according to the Vedic tradition 10

According the tradition recorded in the Vedas, the most ancient written records 

known to man, the teacher (in Sanskrit guru – one who removes the darkness of 

ignorance, gives the light of knowledge and develops consciousness) has a very 

important status for an individual, family and the whole society. Among many oth-

ers, people who achieved definitive knowledge and are able to lead others to it are 

regarded as real teachers. A number of such teachers lived in the past and also at 

present they take an active part in the world. They have come from different cul-

tural backgrounds.

Šarlota Drahošová: The status of the teacher in the Kingdom  

of Hungary in the period after passing the Education Act in 1868 15

In 1868 there was a law passed in the Kingdom of Hungary which influenced 

greatly the development of education in this country and also in the territory of pre-

sent Slovakia (which was its part until 1918). In the following period there were nu-

merous (state, primary, parochial, private and society) schools established, staffed 

by teachers who either had or had not attended teacher training courses. Many of 
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them influenced, to a greater or lesser grade, fates of families and individuals living 

here. The authoress explains conditions in which teachers in the Kingdom of Hun-

gary (in Slovakia) worked in that time – citing examples from the Nitra county seat.

Leon Sokolovský (Teachers in the oldest chronicle of the primary school in Kokava 

nad Rimavicou) and Radoslav Ragač (Personal files of teachers in the Slovak National 

Archive) describe newer resources from the school environment, which can be used 

when researching family histories (in Slovakia) in the 20th century. 

The theologian Štefan Pružinský in his contribution About  depicting  saints  in 

the Eastern Orthodox Church characterizes (the Orthodox) saints and describes at-

tributes (symbols) with which they are portrayed in icons.

Translated by Žaneta Mircová
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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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