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RODOVÉ POSTUPNOSTI A ICH GRAFICKÝ VÝVOJ 

Úvod

Bol by som rád, keby si vedel, Sancho, že sú dva druhy rodín  
na svete: niektorí si odvodzujú svôj pôvod od kniežat a panov-

níkov, ktorí pomaly slabnú, zmenšujú sa do maličkého bodu, ako 
obrátená pyramída; druhí si ho odvodzujú od jednoduchých ľudí, 
ktorí vystupujú krok za krokom, až dosiahnu dôstojnosť veľkých 
pánov. Tak toto je rozdiel medzi tými, ktorí boli na svete ale viac  
nie sú, a tými, ktorí sú, ale dávno neboli.

(Cervantes: Don Quijote, 1605 – 1615)

Historici budúcnosti budú pravdepodobne s veľkým úžasom pozerať  
na mimoriadny rast popularity rodinnej histórie v posledných 
desaťročiach. Ľudia mali v sebe odjakživa prirodzenú zvedavosť vedieť, 
kto boli ich predkovia. Taká vášeň a zápal, s akými skúmajú svoj pôvod 
naši súčasníci, však nemá historickej obdoby. 

Genealógia (rodopis) sa v definíciach najčastejšie spája s históriou, ako jej 
pomocná veda.1 V širšom slova zmysle je hraničným odborom 
spolupracujúcim s inými disciplínami, predmetom skúmania ktorých je 
rodina, resp. spoločnosť – napr. s antropológiou, genetikou, historickou 
demografiou, sociológiou, etnografiou a pod. Líši sa však od nich najmä 
uhlom pohľadu na rodinu. Kým napr. sociológovia, demografi a etnografi 
ju skúmajú ako všeobecnú kategóriu, genealógovia ju rekonštruujú, 
popisujú príbuzenské zväzky v rámci nej, resp. i v rámci širšej spoločnosti 
(pričom tie nie sú vymedzené len biologicky, ale i právne). Genealógia má 
blízko i k ďalším vedám o človeku. Jej názov je gréckeho pôvodu. 
„Eugenie“ – dobre sa narodiť – sa už v dobách antiky považovalo za čosi 
veľmi dôležité. 

1 Definície boli publikované v mnohých prácach. Pozri napr. Krejčíková – Krejčík, s. 199.
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Podobne ako sa vyvíjali predstavy o pôvode človeka, rodov a rodín, 
vyvíjali sa aj stvárnenia rodových postupností. Popri záznamoch 
a jednoduchých schémach vyhotovených bez nárokov na estetický vzhľad 
sa už v antike (v átriách rímskych patricijov) a v stredoveku začali 
objavovať aj zvýtvarnené genealógie pozoruhodnej umeleckej hodnoty. 
Mnohí, dnes sčasti neznámi majstri ich zachytili v rukopisoch, na freskách 
palácov a chrámov či – najmä v novoveku – na obrazoch, ktoré spolu 
s portrétmi viseli v priestranných galériach rodových sídel. Krátko  
po vynájdení kníhtlače prenikli aj na stránky publikácií.

V predkladanej práci sa pokúšame o načrtnutie vývoja genealogických 
zobrazení v Európe s osobitným zreteľom na vývoj v našom historickom 
prostredí. 
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HISTORICKÝ PREHĽAD

Ajhľa, muž, ajhľa, žena. Zrodil sa muž za čiernej tmy. Zrodila 
sa žena za hustej tmy. Tma doliehala na more, doliehala  

na súš. Tma doliehala na rieky, doliehala na hory. Tma doliehala  
na rednúcu noc. Vypučal výhonok a na ňom deväť listov. Rástol  
do výšky... Z výhonku šibali listy kráľov. Narodil sa muž Poeleele. 
Narodila sa žena Pohaha. Výhonok rástol. Taro sa dvíhalo.

(Z havajských mýtov o pôvode sveta, zaznamenaných 
koncom 19. storočia) 

Na úsvite hľadania predkov

Podľa Johanna Christopha Gatterera (1727 – 1799), nemeckého historika 
a jedného z priekopníkov modernej genealogickej vedy, „genealógia je 
staršia ako história“,2 pretože oveľa skôr, ako začali písomne 
zaznamenávať dejiny, zaoberali sa ľudia otázkami vzniku vesmíru a sveta, 
pôvodom božstiev i seba samých. Mýty o pôvode sveta a ľudstva, teda 
genealógie v širšom slova zmysle, tak stáli nielen pri kolíske historiografie, 
ale aj literatúry. V najstarších literárnych dielach ľudia spájali vlastné 
začiatky so vznikom vesmíru a svojim predkom pripisovali božský pôvod. 
Tieto predstavy, dlho iba tradované, boli východiskom, z ktorého sa 
vyvinuli neskoršie formy genealógií, vrátane súčasných. V mnohých 
kultúrach ostali živé dodnes.3

Popri mysticko-mytologických východiskách druhým veľkým zdrojom 
genealogických konštrukcií boli svedectvá o konkrétnych príbuzenských 
vzťahoch privilegovaných vrstiev formujúcich sa triednych spoločností. 
Nástupnícke právo bolo treba oddávna doložiť. To spôsobilo, že  
so zárodkami genealógií sa stretávame už v staroveku. 

2 Podľa Kállay, s. 104.
3 Napr. epos Rámajána dodnes tvorí živú súčasť indickej kultúry. Viac v úvode jej českého vydania.
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Starovekí priekopníci 

K najstarším známym „popisovačom“ príbuzenských vzťahov patrili 
Indovia. Už v 6. storočí pred naším letopočtom – na základe biblických 
prikázaní – zostavovali svoje rodokmene aj Židia. Členovia niektorých ich 
rodín preto môžu doložiť svojich predkov už od 3. storočia pred n. l. 

“Hon na predkov” pokračoval aj v antickom Grécku. Epos Ílias zachytáva 
nejednu rodovú postupnosť. Poprední občania starovekého Grécka 
odvodzovali svoj pôvod od bohov, polobohov a hérosov-hrdinov a ich 
rodokmene siahali do dôb trójskej vojny. Aj za Alexandra Veľkého členovia 
popredných rodov, velitelia jeho vojsk, pokladali za dôležité – pri oslavách, 
pohrebných obradoch a súťažiach – vystavovať na obdiv zásluhy svojich 
predkov. 

Rimania – na rozdiel od Grékov – svojich predkov spočiatku neheroizovali. 
Oceňovali ich osobné výkony, cirkevné, štátne a vojenské zásluhy. Preto ich 
možno považovať za priekopníkov občianskej genealógie. 

Cudzinci dlho nemali prístup medzi plnoprávnych občanov Ríma. Keď sa 
však medzi nich dostali, vadilo im, že sa nemôžu honosiť významnými 
predkami. Už v tomto období sa preto genealógie aj falšovali. Keď sa  
na Apeninskom polostrove udomácnila grécka kultúra, začali sa tu obzerať 
aj po mýtických predkoch. 

V rímskych rodokmeňoch boli akceptovaní aj adoptívni potomkovia.  
Nakoniec spomeňme ešte, že to bol cisár Augustus, ktorý ako prvý zakázal 
sobáš medzi pokrvnými príbuznými. 

Genealogická prax v stredoveku a novoveku

Stredoveké genealógie spravidla slúžili na obranu dynastie 
a ospravedlnenie uzurpácie trónu. Boli zbraňou v rukách najmocnejších. 
Používali sa aj ako didaktické pomôcky na katedrálnych školách.4 

4 K vývoju genealógií v stredovekej Európe, hlavne západnej, doposiaľ najviac publikovala  
Ch. Klapisch-Zuber.
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Germáni si oddávna zakladali  
na pokrvnosti. Už v 5. – 6. storočí  
sa na nimi spravovaných územiach 
objavujú tzv. Ahnenprobe - dôkazy 
predkov. Od neskorého stredoveku 
boli v tomto prostredí bežnými;  
v niektorých mestách sa bez nich 
nepovoľovalo napríklad 
vzdelávanie. Vďaka tejto tradícii 
možno dnes v prameňoch 
z nemeckých území nájsť množstvo 
rodopisných záznamov.

Od raného stredoveku sa takéto 
záznamy objavovali napr. 
v kláštorných kronikách. Ich autori 
sa detailne zaoberali pôvodom 
zakladateľa a kláštorných otcov. Aj tvorcovia tzv. kroník sveta, ktoré 
boli populárne od 12. storočia, sa pokúšali o popis (a neskôr 
aj vyobrazenia) jednotlivých panovníckych línií. Spomínali hlavne 
významnejších členov, ďalších len výberovo. Ostatné privilegované rody 
vo svojich genealógiách radi poukazovali na príbuzenstvo s vládnúcou 
dynastiou. 

Renesancia priniesla niekoľko nových momentov. Genealógie sa začali 
vyčleňovať z kontextu historických prác. Naďalej však len zriedkavo 
odkazovali na pramene. Požiadavka ich hodnovernosti bola na jednom 
z posledných miest.  
Od 16. storočia medzi rodmi celej (z kultúrneho hľadiska) západnej Európy 
rastú tendencie prezentovať sa výtvarne spracovanými genealógiami. 
Sedemnáste storočie prinieslo prvé vedecké práce – počínajúc 
francúzskymi. Ich autori dôslednejšie vychádzali z prameňov, častejšie ich 
tiež uvádzali v poznámkach.
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Cesty k modernej „rodokmeňománii“

Osemnáste storočie sa považuje za dobu všeobecného rozmachu 
(šľachtickej) genealógie. Francúzske a po nich aj inozemské lexikóny  
a encyklopédie si začali podrobnejšie všímať aj nižšiu šľachtu. Zlom 
priniesla Veľká francúzska revolúcia, ktorá odmietla dedičné výsady. 
Rodokmeň, kedysi odrazový mostík ku kariére, sa zrazu stal vstupenkou 
na popravisko.  
Atmosféra tohto obdobia poznačila atmosféru celej prvej polovice  
19. storočia (aj v Uhorsku). Novú vlnu genealogických výskumov priniesla 
až doba spolkov – 2. polovica 19. storočia. Zasiahla aj Ameriku.

Októbrová revolúcia v Rusku (1917) a politické zmeny v ďalších krajinách 
Európy (po 2. svetovej vojne) prispeli k dočasnému zmrazeniu 
genealogického bádania na východe kontinentu. Odmäk tu nastal 
v podstate až v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia.5

Na začiatku 21. storočia sa genealógii (najširších vrstiev) venujú tak 
historici, ako aj početní amatérski bádatelia. Oproti predchodcom sú 
podstatne lepšie technicky vybavení. Nové posilnenie rozvoja tejto 
disciplíny sľubujú rodiace sa spojenectvá s inými príbuznými vedami, 
najmä s genetikou.

5 K vývoju genealogického výskumu v Uhorsku a na Slovensku pozri viac v prácach Chalupeckého, 
Pandulu, Šišmiša a ďalších. 
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K VÝVOJU GENEALÓGIE V UHORSKU

Magister zvaný P a niekdajší notár najslávnejšieho uhorského 
kráľa Bela blahej pamäti (posiela) svojmu najmilšiemu pria-

teľovi N. ... pozdrav a (zvesť) o splnení jeho žiadosti. Lebo keď sme 
kedysi spolu študovali ... požiadal si ma, aby som ... napísal  
pre teba aj o pôvode uhorských kráľov a ich veľmožov, (ďalej to,) ako 
sedem náčelníkov, ktorí sa nazývajú Hetumoger, odišlo zo skýtskej 
krajiny, ...  prečo sa prvý maďarský knieža, od ktorého si uhorskí 
králi odvodzujú svoj pôvod, volá Álmoš... Šťastné je teda Uhorsko, 
ktorému sú dané rôzne dary. Nech sa každou hodinou teší z daru 
svojho spisovateľa, lebo má (už) rodokmeň svojich kráľov a veľmo-
žov (až) od počiatkov.

(Z kroniky anonymného notára, napísanej pre uhorského 
panovníka Bela III. v 2. pol. 12. storočia)

Uhorské začiatky

Prechod od tradovaných k zaznamenaným genealógiam na území 
Uhorska možno sledovať od 2. polovice 12. storočia, kedy uzrela svetlo 
sveta prvá uhorská kronika – Gesta Hungarorum od anonymného notára 
kráľa Bela III. Už v úvode autor tohto diela uvádza, že chcel napísať 
o pôvode Maďarov a ich činoch tak, aby sa tí o tom nemuseli dozvedať  
„z nepravdivých povestí vidiečanov alebo z táravého spevu igricov“.6 
V samotnej práci informuje o. i. o panovníckej dynastii a mnohých 
uhorských rodoch – sčasti existujúcich a sčasti fiktívnych. Ich pôvod – 
v duchu doby – odvodzuje od biblických postáv. Nadväzuje tak na staršie 
židovsko-kresťanské genealogické východiská.

S rozvojom genealogických záznamov sa stretávame v 13. storočí. 
Vplyvom zmätkov, ktoré v Uhorsku nastali po vpáde Tatárov (1241 – 
1244), panovníci preverujúc oprávnenosť držby pôdy v krajine 
začali vydávať svedectvá jej staro-novým i novým majiteľom. Tieto listiny 
obsahovali aj údaje o predkoch najstarších známych držiteľov pôdy u nás – 
členoch pôvodných či v Uhorsku usadených šľachtických rodov. 

Od 15. storočia sa v našom prostredí stretávame so zobrazeniami 
genealógií – v rôznych rukopisných formách.

6 Múcska (2000), s. 35.
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Rozvoj kultu predkov 

Šestnáste storočie bolo pre uhorskú šľachtu a kultúru, ktorú 
reprezentovala, obdobím rozkvetu. Vojny s Turkami motivovali stretnutia, 
počas ktorých sa hovorilo aj o móde. Toto storočie prinieslo rozmach 
domácej literatúry (vrátane náboženskej; objavili sa prvé domáce preklady 
biblií) i výtvarného umenia.

Šľachta, cítiacia pevnosť svojej pozície, dožadovala sa nezávislosti na 
panovníkovi a podielu na moci. Mocenské nároky odôvodňovala aj 
zásluhami predkov. Demonštrovala ich všetkými dostupnými 
prostriedkami, výtvarné nevynímajúc. Najveľkolepejšími z nich boli 
portrétne galérie. Za ich priekopníka v Uhorsku sa považuje kráľ Matej 
Korvín (1440 – 1490), ktorý seba a svojich príbuzných nechal portrétovať 
známymi talianskymi renesančnými portrétistami. 

Odvolávanie sa na predkov a budovanie rodových galérií patrilo  
k zvykom vládnucich vrstiev celej súdobej Európy. V Uhorsku sa začalo 
ujímať na prelome 15. a 16. storočia, najmä však po nástupe Habsburgov - 
cov na uhorský trón. Postarali sa o to hlavne príslušníci novej, prohab- 
sbursky orientovanej aristokracie. Po galériach, ktoré vznikli na jej dvoroch 
(od konca 16. storočia), sa tieto skoro začali objavovať aj v sídlach nižšej 
šľachty a zemianstva. Rozkvet zaznamenali v 17. a 18. storočí.7

Na návšteve v rodových galériach

V galériach viseli podobizne významných i menej významných osobností, 
možných i domnelých hrdinov, skutočných i predpokladaných predkov 
rodu. Nechýbali medzi nimi biblické postavy, legendárne osobnosti 
uhorských dejín, historicki doložení zakladatelia rodu. Išlo skrátka o akési 
obrazové defilé dávnych i súčasných predstaviteľov rodu. Na postavenie 
zobrazených malo poukazovať prostredie, ošatenie (obyčajne uhorské) 
a ich pózy (menili sa podľa dobového vkusu). 

7 K vývoju portrétov a rodových galérií pozri viac v práci Učníkovej a v katalógu Főúri ősgalériák, 
családi arcképek.
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Vlastné stvárnenie postáv záviselo od zručnosti maliara a základných 
nárokov zadávateľov. Boli oveľa nižšie, než napríklad u šľachty našich 
západných susedov, podobali sa nárokom poľskej šľachty. Šľachtici dlho 
vyžadovali predovšetkým dokumentárne diela. Nekládli veľké nároky  
na autorov. Neraz išlo o jednoduchých amatérov. Väčšina z nich až  
do konca 18. storočia svoje práce nesignovala. 

Keďže rodostromy poskytovali podobné, ba v istom ohľade lepšie 
možnosti prezentácie predkov ako portréty, bolo snahou majiteľov včleniť 
ich do galérií tiež. Najstarších z nich (predpokladaných zakladateľov 
rodov) v nich nechávali portrétovať v uhorskom alebo naopak tureckom 
ošatení. Aj týmto spôsobom chceli demonštrovať ich i svoje zásluhy  
o vlasť.
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Slávni potomkovia fiktívnych predkov

Pretože spoločnosť vyžadovala od tých, ktorí 
sa chceli udržať  na jej vrchole, vznešený 
pôvod, členovia starých i novonobilitovaných 
rodov svoje genealógie dopĺňali aj vymysle- 
nými postavami. Bol to zvyk, ktorý sa 
akceptoval aj v iných krajinách. Nešlo vždy  
o úmyselné deformovanie minulosti. Korenilo 
aj v dobových predstavách o biblickom pôvode 
národov a rodov, v túžbe po úplnosti, ale aj 
v nedostatku prameňov.

K výtvarne najpozoruhodnejším konštrukciám 
tohto druhu a doby patrili genealógie 
Esterháziovcov (77, 78), ktoré si nechal 
vyhotoviť samotný palatín, vtedajší najvyšší 
politický predstaviteľ Uhorska. Podobne ako 
napr. genealógie  an glickej kráľovnej či 
portugalských panovníkov (63, 68) zachádzali 
až k biblickému Adamovi. 

Staré rody sa mohli vo svojich genealógiach 
oprieť aj o súvislejšie línie reálnych predkov. 
Čerpali pritom z ústneho podania i písomných 
dokladov. Napr. Károliovci, ktorí patrili k starej 
uhorskej šľachte, vychádzali vo svojom rozrode 
(určenom na postúpenie kráľovi) od histo- 
rického prapredka Jána Kapľona (99). 
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Koncom 17. storočia došlo k oslabeniu tureckej moci, vplyvu aristokracie 
a rozvoju nižšej (úradníckej) šľachty. Tieto zmeny v celom habsburskom 
súštátí sprevádzali aj zmeny v spôsobe myslenia, v pohľade na úlohu 
jednotlivca i rodov v spoločnosti. Odrazili sa aj na uhorských portrétoch 
a genealógiach. Ich inšpirátori a tvorcovia prestali zvýrazňovať vojnové 
zásluhy zobrazených osôb, usilujúc viac o výtvarné pretlmočenie ich 
intelektuálnych schopností. 

Úradnícke a rádové rodostromy 

Produkciu genealógií 18. a 19. storočia výrazne podnecoval rozvoj úradov 
a inštitúcií. Pri obsadzovaní mnohých sa vyžadovali osvedčenia  
o šľachtickom pôvode. Žiadali ich od dôstojníkov, od úradníkov 
viedenského dvora, v ústavoch pre šľachtičné. Predkladali sa tzv. próby - 
nemecké, talianske či uhorské, teda rôzne druhy vývodov (viac o nich  
v nasledujúcej kapitole). Podklady k nim si zaobstarávali samotní 
žiadatelia na farských úradoch, od príbuzných i inde. 

Urodzený pôvod bolo treba doložiť aj pri vstupe do šľachtických rádov. 
V najstaršom z nich – uhorskom Dračom ráde – vyžadovali vývod  
k ôsmim predkom z oboch strán. V rakúskom Ráde Salamandra a v Ráde 
dám hviezdneho kríža, vstup do ktorého znamenal súčasne prijatie  
do služieb cisárovnej, sa predkladala talianska próba (quatro italiano). 
V nemeckých rádoch sa šľachtictvo do polovice 19. storočia preukazovalo 
obyčajne nemeckými próbami. Mnohé z týchto dokumentov mali 
charakter reprezentatívnych diplomov a v 18. a 19. storočí boli veľmi 
obľúbené.

Veľmi častým dôvodom zhromažďovania genealogických údajov 
v Uhorsku boli aj šľachtické investigácie (vyšetrovania pôvodu). 
Podstupovali sa kvôli oslobodeniu od platenia bežných daní. Súhlas 
k nemu vydávali stoličné úrady. Sprievodným produktom boli početné 
rukopisné genealógie, ktoré sú dnes uložené v našich štátnych archívoch.
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RODOPISNÉ SYSTÉMY – VÝCHODISKOVÉ SCHÉMY

V procese vývoja sa vyprofilovali 2 základné systémy preukazovania, resp. 
evidencie príbuzenstva – vývod a rozrod. Z nich vychádzali všetky 
vyobrazenia, aspoň prehľadne si ich preto popíšme.8

Vývody

Vývody zachytávajú priamych predkov jednotlivca (probanta). Ich počet 
v jednotlivých generáciach možno určiť pomocou vzorca An = 2(n-1), kde n je 
číslom generácie.  Každá osoba má dvoch rodičov, mala by mať štyroch 
starých rodičov, ... v desiatej generácii 512, v dvadsiatej 524 288, v tridsiatej 
536 870 912 a v štyridsiatej až neuveriteľných 549 755 813 888 predkov. 

Počet našich konkrétnych predkov je však menší. V deviatej generácii by 
sme ich podľa vzorca mali mať 256. Vieme však, že napríklad Karol IV. ich 
mal len 206, Mária Terézia 113, rakúsky následník trónu František 
Ferdinand 101 a španielsky král Alfonz XIII. dokonca iba 51 osôb. 

Čím je to? Vďaka príbuzenským sobášom dochádzalo k javom, ktoré 
genealógovia nazvali úbytkom (stratou) a presunom predkov. Pri úbytku 
sa predkovia opakujú v tej istej, pri presune v rôznych generáciach. 
Príklady prinášajú napr. genealógie Rosztworowských (40)  
a Wilczekovcov (54). 

Druhy vývodov

Úradné vývody (už spomínané próby) sa rôzne upravovali. Nemecké 
próby obsahovali záznamy o predkoch do štvrtej a z otcovej strany až  
do piatej generácie. Takou boli napr. vývod grófa Sermageho (31).  
V talianskej próbe sa uvádzali predkovia do generácie starých rodičov, 
potom ich otcovia a starí otcovia a pri babičkách ešte aj pradedovia. 
Príkladom je v Taliansku potvrdený vývod grófky Pálfi-Daunovej,  
rod. Villaniovej z roku 1864 (107). 

8 O systémoch evidencie príbuzenstva pozri viac napr. v prácach Krejčíkovej – Krejčíka, Melichara 
a Pohanku. 
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Uhorská a sedmohradská próba mali tri 
varianty. Všetky zachádzali až do siedmej 
generácie. Pri prvej probant uvádzal 
mužských predkov z otcovej aj matkinej 
strany. Druhý typ bol nesúmerný, 
v otcovskej línii bolo potrebné preukázať aj 
šľachtický pôvod manželiek. Tretí variant bol 
najjednoduchší: v otcovskej línii sa 
obmedzoval len na dokázanie šľachtického 
pôvodu mužov (7 generácií), v ženskej línii 
stačilo dokázať šľachtický pôvod matky. 

Spomedzi zozbieraných vývodov 
najčastejšie boli súmerné 5-generačné 
vývody. Zachytávali 16 predkov (47, 112). 
Šesť a 7-generačné vývody boli zriedkavé 
(82, 97, 113).

Vývody na funerálnych pamiatkach, 
budovách a pod. boli formované inak.  
Na rozdiel od úradných si obyčajne všímali 
významnejších predstaviteľov rodu. 
Doklady z Uhorska však nateraz 
nepoznáme.

Schéma nemeckej próby

Schéma talianskej próby

Varianty uhorskej  
a sedmohradskej próby
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Rozrody

Rozrody by mali zachytávať všetkých potomkov jedného rodičovského 
páru – mužských i ženských, vrátane nemanželských. Ich zostavovanie  
je ale náročné a v praxi sme sa stretli len s ich torzami (89, 110). 

Aj v týchto zostavách môžeme sledovať jav analogický k strate predkov  
(z vývodov). Hovorí sa mu úbytok potomkov. 

Rodokmene

Rodokmene sú druhom rozrodu, ktorý eviduje len nositeľov rovnakého 
priezviska (rodového mena). Dcéry sa v nich uvádzajú, ale ich potomkovia 
už nie. Pri ich zostavovaní sa uplatňovalo právne hľadisko (nie biologické 
ako pri vývodoch a rozrodoch). Slúžili hlavne pri dokazovaní nástup- 
níckych alebo majetkových práv. 

Hoci ide len o jeden z druhov postupností, jeho názov zovšeobecnel 
a zvykli sme si ním označovať všetky druhy rodových postupností.  
Nie je to však presné.

V našom materiáli sme sa stretli s rôznymi výbermi z rodokmeňov. Išlo 
napr. o zobrazenia línií nasledovníkov trónu, mužských predkov, resp. 
potomkov nejakej osoby a pod. Niektoré osoby pomocou takýchto 
konštrukcií poukazovali na svoj vzťah k súdobým predstaviteľom moci 
(niektoré genealógie palatína Esterháziho či Karola Zaia, ktorý bol v 2. pol. 
19. storočia generálnym inšpektorom evanjelickej cirkvi v Uhorsku – 79, 111). 
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K VÝTVARNÉMU SPRACOVANIU VÝCHODISKOVÝCH SCHÉM

Konštrukčné prvky

Najjednoduchšie genealogické zobrazenia boli schematické (schémy, 
diagramy, tabuľky). Členov rodu spájali čiarami alebo svorkami. 
Vyskytovali sa v najstarších rukopisných materiáloch (28) i v prvých 
vedeckých prácach, napr. v Belových Notíciach (138). 

Ojednávatelia však prirodzene túžili aj po zložitejších formách. Hľadali 
vizuálne príťažlivejšie prvky – konštrukčné i dekoratívne. Z prvých sa 
najčastejšie používali stromy (59, 64). Tie  klesajúce od „neba spoločného 
otca všetkých“ k poslednému z potomkov korenili v antike. Rastúce zdola 
nahor sa objavili v stredoveku.

Kompozícia

Z hľadiska kompozície bola tvorba vývodov jednoduchšia, ako tvorba 
rozrodov. Pri prvých sa totiž dali aplikovať univerzálne schémy. Na druhej 
strane každý rozrod si vyžadoval individuálne riešenie, hľadanie 
primeranej kompozície. Úlohou tvorcu bolo nájsť najvhodnejšie 
umiestnenie mien, erbov, doplňujúcich informácií a pod.

K najjednoduchším (a historicky starším) kompozíciam patrili priame 
rozvrhy (rozrodu i vývodu). Rozvíjali sa zdola nahor, zhora nadol alebo 
zľava doprava. Vývojovo novšími boli polkruhové, kruhové a podobne 
komponované genealógie. Išlo hlavne o vývody (príkladmi sú napr. 
vývody Márie Eleonóry Petřvaldskej – 97, resp. manželiek Pavla 
Esterháziho – 81, 82). Stretli sme sa však aj s polkruhovo rozvrhnutými 
rozrodmi (rozrod Kiss-Jankovicsovcov, 110). 

Probant (či predok) v takto komponovaných zostavách bol obyčajne 
umiestnený v strede kruhu (polkruhu, plochy) a jeho predkovia 
(potomkovia) v poliach jednotlivých medzikruží. 
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STROMY V RODOVÝCH POSTUPNOSTIACH

Kršna pravil: „Život je věčný fíkovník, jenž má kořeny nahoře 
v nebi a větve dole u země. Lidské oči nevidí změny v jeho ko-

runě, ani jeho vrchol, ani jeho počátek, ani to, co jej udržuje a pod-
pírá. Ty však ostrou sekyrou lhostejnosti rozštípni ve dví tento 
pevně zakořeněný strom klamu, abys našel cíl, od nehož se moudrý 
člověk nikdy neodchyluje! Neboť Já nesídlím v tomto věčně rostou-
cím stromě, nýbrž v onom nekořenném jádru, z něhož tento velikán 
vyklíčil.“

(Z Bhagavadgíty, zaznamenané v 4. storočí p. n. l.)

O symbolike stromov

Stromy, spoločne s kameňmi a prameňmi, patria k najčastejšie používaným 
symbolom ľudstva. Indovia a Germáni ich vnímali ako symboly života  
a vesmíru. V Mezopotámii symbolizovali aj mladosť, u Izraelitov 
nesmrteľnosť a múdrosť. Vo viacerých starovekých kultúrach vetvy 
stromov symbolizovali zdravie, pokoj, šťastie. Zelená farba ich lístia dávala 
človeku nádej na spásu. 

Pod posvätnými stromami prichádzali na svet a dospievali k poznaniu 
významné duchovné osobnosti (Budha). Starí Slovania ich považovali  
za sídla duší (ktoré na ne sadajú v podobe vtákov) a s touto predstavou ich 
sadili na hroby.9

Podobnosť ich vegetačného cyklu životným etapám človeka (zrod, rast, 
zánik) nemohol ujsť jeho pozornosti.

Stromy v stredovekej kresťanskej ikonografii

Starý zákon obsahuje početné zmienky o posvätných alebo zázračných 
stromoch. Podľa Prvej knihy Mojžišovej rástli uprostred raja stromy života 
a poznania. Známe sú vyobrazenia Kristovho kríža v tomto ponímaní (ako 
stromu poznania či života). Pochádzali z okruhu františkánskych  
a dominikánskych mystikov 13. storočia. 

9 Bednárik, s. 23; k symbolike stromu viac v príslušných slovníkoch.
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Po celej Európe (počínajúc 12. storočím) a neskôr i v zámorských 
katolíckych komunitách sa rozšírili rastlinné a stromové zobrazenia 
príbuzenstva Ježiša Krista. Tento ikonografický symbol nazvali Jesseho 
stromom. Z lona Jesseho (Isaja), otca židovského kráľa Dávida, vyrastá 
strom na vrchole s Kristom. K vyobrazeniu sa viažu viaceré citáty z Biblie. 
Jeden z nich hovorí: „Bude koreň Jesseho a v Toho, kto povstane vládnuť 
nad národmi, budú dúfať národy.” (List Rímskym 15,12).10 

Stromové zobrazenia biblických genealógií (venovaných tak Kristovi, ako 
aj viacerým sväticiam a svätcom) sa používali aj u nás (22, 23).

10 Biblia, s. 170.
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O stromoch v svetských genealógiach

Predstava stromu ovplyvnila aj príbuzenskú  
a neskôr i genealogickú terminológiu.11 
V modernej slovenčine sa ujali označenia 
„rodostrom“, „rodokmeň“, „korene rodu“, 
„rodové vetvy“ a podobné.

Už v stredoveku (od renesancie) prenikol motív 
Jesseho stromu aj do profánnych genealógií.  
Prijali ho aj viaceré rody z nášho územia. 
Esterháziovci, Károliovci, Nozdrovickovci, 
Pongrácovci, Okoličániovci (77, 99, 94, 95, 101) ... 

Stromy sa veľmi skoro (už v 16. storočí) objavili aj v zobrazeniach vývodov 
(70 – Siebmacher). Probant sa v nich (anachronicky) ocitá na úrovni kmeňa, 
kým jeho predkovia v korune stromu.

Stromové vyobrazenia mimogenealogických súvislostí

Stromové kompozície prenikli aj do zobrazení zachytávajúcich siete 
univerzálnych príbuzenských vzťahov jednotlivca či vzťahov nejakej 
skupiny osôb alebo javov. Využili ich napr. tvorcovia modernej paralely 
Jesseho stromu – rodokmeňa človeka ako živočíšneho druhu (7). 

Zo starších príkladov spomeňme stromy zobrazujúce sled panovníkov  
bez ohľadu na ich príbuzenské vzťahy (50, 71) či stromy zachytávajúce 
spolupáchateľov – účastníkov Martinovičovho sprisahania (5, 6). Takéto 
spracovanie známej dejinnej udalosti bolo veľmi populárne;  
v obrazovej časti publikujeme len dve jeho varianty, v skutočnosti ich však 
bolo podstatne viac.

Stromové zobrazenia všeobecných súvislostí majú svoj pôvod v renesancii 
(Boccaccio, 2).

11 K slovenskej príbuzenskej terminológii pozri Etnografický atlas Slovenska.
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ERBY A PORTRÉTY V RODOVÝCH POSTUPNOSTIACH

Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných 
genealógiach, mohli autori zvýrazniť postavenie, prostredie, v ktorom 
dielo vzniklo a ku ktorému sa rod hlásil. Išlo o veduty rodových majetkov, 
erby, portréty, postavy, vysvetľujúce texty a pod.

K častým výzdobným prvkom patrili erby. V 16. storočí stratili svoju 
pôvodnú funkciu bojových znamení a stali sa vyjadrením identity majiteľa. 
Od tohto obdobia sa s nimi stretávame aj v rodostromoch. Najvýraznejšie 
zastúpenie našli v reprezentatívnych šľachtických vývodoch 18., najmä 
však 19. storočia. 

Symboly fyzických a právnických osôb

Erby fyzických osôb zdobili genealógie a signalizovali urodzenosť ich 
majiteľov (probantov). Najčastejšie sa používali vo vývodoch. Zastupovali 
tu hlavne jednotlivcov, niekedy rodové línie (napr. vo vývode grófky 
Pálfi-Daunovej, rod. Villaniovej, 107). V rozrodoch a rodokmeňoch 
symbolizovali kolektív všetkých členov rodu (pozri napr. rozrody  
a rodokmene Ratkaiovcov – 93, Čaplovičovcov – 48, Kiss-Jankovicsovcov – 110, 
Miskičovcov – 98, Károliovcov – 99 a ďalšie).

So zobrazeniami erbov rôznych vetiev rodu (variantami) sme sa nestretli. 
Na druhej strane sme zaregistrovali zobrazenia erbov pred a po povýšení 
členov rodu do grófskeho stavu (jankovičovský erb v rozrode 
Jankovićovcov z Daruvaru - 109). Stretli sme sa aj s variantnými 
zobrazeniami toho istého erbu (tököliovského vo vývode Evy Tököliovej - 82). 
Odlišnosti sa týkali klenotu a prikrývadiel. 

Erby právnických osôb sa používali menej. Išlo zvyčajne o znaky či 
symboly uhorských, rakúskych alebo iných území. Boli použité napr.  
v genealógiach Semereovcov (122), Esterháziovcov (81), uhorských 
panovníkov (71), rakúskych cisárov (96) i v rodinnom portréte cisárskeho 
dvora (105). V rodostrome Martina Benku zaujali heraldizované novotvary 
„cechových“ symbolov (127).
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Heraldické kánony v praxi

Klasické pravidlá heraldickej tvorby nabádali 
k maximálnej jednoduchosti. Nepripúšťali 
realistické zobrazovanie figúr, len ich štylizáciu 
pri zachovaní zrozumiteľnosti. Povoľovali iba 
štyri základné farby (červenú, čiernu, modrú  
a zelenú). Nepripúšťali ich tieňovanie  
a vyžadovali striedanie s kovmi (zlatom  
a striebrom, resp. žltou a bielou farbou).

To však už v období rozvoja “heraldických” 
genealógií neplatilo. Ich tvorcovia bežne 
porušovali zásadu striedania farby a kovu, 
používali neheraldické farby, šrafovanie, 
mohutné, dekoratívne prikrývadlá, ako aj 
mnohé ďalšie prvky “komplikujúce” vzhľad 
erbov.12 

Prístup k stvárňovaniu erbov rozdelil 
heraldických výtvarníkov na dva tábory. 
Liberálnejší pri zachovaní obsahu voľnejšie 
narábajú s formou. Rakúsky výtvarník Hugo  
G. Ströhl (1851 – 1919) v tomto duchu erby  
vo svojich rodostromoch zvýtvarňoval (116). 

V posledných rokoch sa erbami zdobenými 
genealógiami preslávil český výtvarník Jiří 
Louda (*1920, 145). 

12 K téme viac Novák, s. 11 – 14, Vrteľ (2000, 2003), s. 13 – 14.
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Portréty v rodostromoch

O funkcii portrétov v rodových galériach sme  
už hovorili. Genealógie (hlavne rodokmene) ich 
dopĺňali, ponúkali možnosť rýchlej orientácie  
v histórii celého rodu. K spojeniu portrétov  
a genealógií došlo v portrétnych rodokmeňoch, 
genealógiach ilustrovaných portrétmi členov 
rodu. Išlo jednak o vyobrazenia postáv 
(celofigurálne portréty prapredkov stvárnených 
podľa kompozičného príkladu Jesseho stromu), 
jednak o podobizne členov rodu. Boli obyčajne 
fiktívne.

Tvorba takýchto rodokmeňov si vyžadovala 
viac času a trpezlivosti (a teda aj nákladov),  
preto sa vyskytujú viac v pozostalostiach 
vysokej, ako strednej a nižšej šľachty. Dôstojným  
zástupcom tejto skupiny je rodokmeň 
Ratkaiovcov z Chorvátska (93). Portrétmi 
doplnené genealógie vznikali aj neskôr, hlavne  
v 18. storočí. Na konci 20. storočia ich obohatili 
genealógie Dubovských (130) a Vaňousovcov 
(133). 
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ALEGÓRIE A INÉ SYMBOLY

Alegória v zmysle umeleckého výkladu 
znamená personifikáciu alebo znázornenie 
abstraktných pojmov, mravných ideí  
vo vnímateľnej podobe. Spomínali sme už 
príklady znázornenia rodostromov vo forme 
stromu. V obraze stromu ľudia uctievali kozmos, 
mladosť, život, nesmrteľnosť, múdrosť. Bola  
to prirodzená predstava o našich koreňoch  
a našich potomkoch – plodoch. 

V niektorých rodostromoch sme sa stretli s vyobrazením jablone  
(v rodostrome Nozdrovických z 18. stor. – 94). Spolu s príslovím  
“Non procul a proprio stypite poma cadunt” (Jablko nepadne ďaleko  
od stromu) poukazuje na obľúbenú tézu kultu predkov, podľa ktorej sa 
očakávalo, že vynikajúcim predkom sa budú rodiť vynikajúci potomkovia. 
Jabloň je tu zobrazená v perspektíve – v prvom pláne s “mužskými”, 
v druhom so “ženskými” jablkami.

Nakomponovanie prapredka pod alebo pred strom je tiež alegorickým 
momentom. Prapredok stál v centre myšlienky samotnej “Eugenie”– ktorá 
poukazovala na dôležitosť momentu správneho narodenia sa. Ak sa 
rodokmeň odvíjal už od Adama (biblického prapredka ľudstva), alegória 
vrchovate naplnila svoje poslanie.

Symboly výnimočnosti a starobylosti

Zhromaždené genealógie obsahovali mnoho prvkov bežne používaných 
na zvelebovanie a oslavu rodu. Boli to fanfáry a anjeli, znázornení hlavne 
pod vplyvom barokového umenia (v rodostromoch Medňanských – 87, 
Esterháziovcov – 81, 82 a v zobrazení rodiny Márie Terézie, 90) alebo 
historizmu (rodokmeň Semereovcov, 122), ďalej vavrínové a kvetinové 
vence (rodina Márie Terézie, 90), palmový list (väčšinou v rukách 
barokových anjelov) a obelisk (v rodokmeni Miskičovcov, 98). Všetky tieto 
prvky súčasne sa nachádzajú v rodostrome uhorských panovníkov  
z 1. polovice 17. storočia (71). Na vyzdvihovanie dôležitosti prapredka 
alebo určitých osôb sa často používali piedestály. 
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Ďaľšími obľúbenými prvkami na zvýraznenie 
výnimočnosti a starobylosti rodu boli zobrazenia 
mytologických postáv, bájnych i iných, pocit 
vznešenosti a výnimočnosti vzbudzujúcich 
zvierat. Vyskytli sa pávy (rody bavorských  
a saských regentov – 80, Eleonóra Petřvaldská – 
97), jelene (výjav z Erdődyovského rodostromu 
– 80), grifovia (orly s levím telom na rodostrome 
Erdődyovcov-Esterháziovcov – 86) i jednorožce 
(v rodokmeni Medňanských – 87). 

Dedikačný text v spodnej časti Esterháziovského rodostromu (81) 
obstupuje Herkules a Minerva, rímska ochrankyňa remesiel). V uhorských 
rodostromoch sa stretávame aj s postavami “siedmich vznešených”  
(tzv. Hetumoger), siedmich legendárnych náčelníkov a prapredkov 
maďarského národa (strom uhorských panovníkov – 102, rodokmeň 
Semereovcov, 122).

Symboly spojenia a priazne

Rodinné zväzky najčastejšie znázorňovali 
konáre stromu, vetvy s lístím. Stretli sme sa aj 
so srdcami, symbolmi milujúceho manželského 
páru (vývod Esterháziovcov – 81, rodina Márie 
Terézie, 90), s menami manželov vpísanými  
na spoločnej stuhe (119), s reťazami (121). 

Pekné alegorické stvárnenie manželského 
zväzku - podané ruky - obsahuje vývod 
bavorského rodu Wittelsbachovcov (70). V modernom rodostrome 
Dubovských (130) autor v podobe člena rodu padajúceho z konára stromu 
zachytil aj jav, s ktorým sme sa v tradičných rodostromoch nestretli – 
rozvod.  

V starších rodostromoch nás zaujal aj žiariaci trojuholník s Božím okom 
ako symbol Svätej Trojice, harmónie a požehnania na vrchole vývodu 
Pavla Esterháziho a jeho prvej manželky Uršuly (81) a výjav ukrižovania  
na rodostrome Esterháziovcov – Erdődyovcov. Náboženské symboly sa 
však v profánnych genealógiách bežne nepoužívali. 
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Dokumentárne prvky

Informatívno-dekoratívne prvky predstavujú veduty majetkov, resp. miest 
pôsobenia probanta. Vyskytujú sa napr. v rodokmeňoch Esterháziovcov 
(48 kaštieľov, 78) a Čákyovcov (49). Takéto vyobrazenia slúžili majiteľom  aj 
ako dôkazné materiály v majetkových sporoch. 

Postavy v tureckých či husárskych odevoch (niekedy ako štítonosiči) boli 
obľúbené v rodostromoch osôb, ktoré mali potrebu demonštrovať svoje 
vlastenectvo. Podobný informačno-alegorický charakter malo aj použitie 
trojvršia. V rozrode Ballakyovcov (44) z neho vyrastá samotný rodostrom. 
Informáciu o územnej príslušnosti rodu poskytovali aj erby území 
(venovali sme im pozornosť vyššie). 

Istú výpovednú hodnotu majú aj doplnkové prvky, hovoriace 
o spoločenskom postavení, povolaniach či záľubách členov rodu. 
V dynastických rodostromoch išlo o korunovačné insígnie (rodokmeň 
rakúskych cisárov – 96), v Benkových dielach o hudobné nástroje 
a fiktívne cechové erby (127).

Genealogické značky (piktogramy)

Pre úplnosť spomeňme ešte značky rodinných vzťahov a udalostí. Dlho 
neboli ustálené a vyskytovali sa prevažne v tlačených genealógiách  
(napr. 140).13 V posledných desaťročiach nachádzajú častejšie uplatnenie 
v textoch (publikovaných genealogických zoznamoch).

Popri spomínaných prvkoch sme sa stretli aj s množstvom ozdobných 
prvkov, ktoré nemali charakter symbolov. Vychádzali z dobových 
módnych trendov – napr. rokokové mušle – alebo z osobného vkusu 
tvorcov. 

13 V súčasnosti používané značky publikoval napr. Pohanka, s. 18.
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RODOSTROMY V ČASE A PRIESTORE – TVORCOVIA A TREN-
DY

Základné podmienky

Na konečné vyznenie genealógií mali vplyv mnohé faktory. Účel, 
materiálne náklady, najmä však ľudia. Členovia menej zámožných rodín 
svoje genealógie skúmali a kreslili sami; mnohí sa na reprezentatívnejšie 
formy jednoducho nezmohli. Zámožnejší (už od čias antiky) svoje 
genealógie nechávali spracovať viac či menej skúseným maliarom, 
iluminátorom či rytcom. Tí venovali vyhotoveniu diela čas zvyčajne 
priamo úmerný honoráru. V tejto súvislosti je pozoruhodný doklad 
o nevyplatenom honorári za prácu iluminátorovi genealógie vyhotovenej 
pre brata portugalského kráľa, ktorá iste práve z týchto dôvodov zostala 
nedokončená (68).14

Od úžitkového štandardu k výtvar-
ným prototypom

Máme doklady, ktoré svedčia  
o kopírovaní. V niektorých prípadoch  
(pri odpisoch či nových vydaniach 
svetových kroník) sa dokonca 
očakávalo. Mnohí objednávatelia však 
túžili po jedinečných vyobrazeniach  
a vyhľadávali tvorcov, ktorí by im 
ponúkli originálne riešenia. Tak vznikli 
aj genealógie svojím spôsobom výnimočné. Jedinečné, prototypárne.

Maľovaný rodokmeň Babenbergovcov z Klosterneuburgu (64) je tak 
detailne prepracovný, že ho pokojne môžeme nazvať ságou jedného rodu  
v obrazoch. V kruhových medailónoch zachytáva výjavy zo života 
jednotlivých členov tejto dynastie. Aj medirytina Caspara Schultza 
zobrazujúca rody bavorských a saských regentov a ich príbuzenské vzťahy 
(80) bola komplexným výtvarným dielom s množstvom symbolov a alego- 
rických prvkov. Zo stredovekých prototypov spomeňme ešte návrh 
víťazného oblúka Habsburgovcov z roku 1515 (67) od známeho 
nemeckého grafika Albrechta Dürera (1471 – 1528).

14 Kren, s. 69.
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Jedným z najinvenčnejších inšpirátorov a tvorcov novovekých genealógií 
v Uhorsku bol už viackrát spomínaný palatín Pavol Esterházi (1635 – 
1713). Spolupracoval na tvorbe niekoľkých vývodov a rodokmeňov 
majúcich vzťah k jeho osobe (82 ai.). K jedinečným dielam patrili aj 
genealógie Márie Terézie (90) a práce z dielne rakúskeho maliara Eugena 
Krahla. Jedným z nich bol napr. vývod Gosztonyiovcov z prelomu  
19. – 20. storočia (119).  

Do kategórie prototypov rozhodne patrí aj kompozične dobre zvládnutý 
rodokmeň prvého československého prezidenta T. G. Masaryka (125)  
a genealógie z ateliéru Martina Benku (127, 128). 

 
Vplyvy dobových umeleckých štýlov

Väčšina výtvarných diel odráža dobové módne trendy, technické  
a vyjadrovacie možnosti. Tým je daný rozdiel medzi rodostromami 14.,  
17. a napríklad posledných storočí, ktoré sa vyznačujú zrýchľovaním  
vo všetkých oblastiach života, väčšou komunikatívnosťou, otvorenosťou 
a tým aj štýlovou pestrosťou. 

Na druhej strane však treba povedať, že dobové umelecké štýly 
pri genealógiach nedostali toľko priestoru prejaviť sa, ako napr. pri iných, 
v umeleckých zbierkach podstatne početnejšie zastúpených artefaktoch. 
Súviselo to s ich zdĺhavou a finančne náročnou prípravou (zberom  
a spracovaním historicko-genealogických údajov). Tá mohla niekedy trvať 
celé roky (jedna z Esterháziovských genealógií sa rodila jedno celé 
desaťročie). 
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Príklady

Na začiatku radu výtvarne výnimočných 
genealógií, ktoré sme vybrali, stoja rodokmene 
Karolovcov, Liudolfovcov (Ottovcov)  
a Salierovcov z 12. storočia (57). Pochádzajú 
z dnešného stredného Nemecka a uvádzame ich 
ako príklad vplyvu jednoduchého románskeho 
slohu pri zobrazovaní rodových postupností.  
Z nášho územia sa nám podobný materiál 
z tohto obdobia získať nepodarilo. O viacerých 
dielach ovplyvnených gotikou, však už možno tvrdiť, že boli známe  
aj u nás. Išlo napr. o vyššie zmienený rodostrom Babenbergovcov  
zo 14. storočia (64), ako aj o genealógie zo Schedelovej svetovej kroniky  
a z ďalších tlačí z konca 15. a začiatku 16. storočia (65, 66). 

Renesancia našla svoj jedinečný odraz v rodokmeni portugalských kráľov 
z 30-tych rokov 16. storočia. Všíma si i uhorských panovníkov (68). Viaceré 
rodostromy zo 17. a 18. storočia odzrkadľujú barokové myslenie. Ide napr. 
o diela iniciované Pavlom Esterházim (78, 79 ai.) a rodokmeň Medňan- 
ských z roku 1744 (87). V ďalších genealógiach, napr. v rodokmeňoch 
Habsburgovcov (85) a Pastyovcov (92), sa objavuje mušľa – najvýstižnejší 
prvok rokoka. Na obelisku s erbom v rodokmeni Miskičovcov 
z Chorvátska z roku 1794 (98) nachádzame prvky klasicizmu. 

Prvky eklektického historizmu 19. storočia sú badateľné vo vývode grófky 
Pálfi-Daunovej, rod. Villaniovej z roku 1864 (107, pričom toto dielo 
obsahuje aj rokokové prvky). Historizmus ako dobový módny trend 
inšpiroval aj autora, ktorý vyhotovil medirytinu Habsburgovcov  
obklopených aristokraciou (105). Použité sú v nej i neogotické prvky. 
Ďaľším historizujúcim dielom je rodokmeň Semereovcov z prvých rokov  
20. storočia (122). 

Autorov rodokmeňov ovplyvnil aj charakteristický štýl prelomu 19.  
a 20. storočia – secesia. Prejavuje sa v dielach viedenských umelcov  
E. Krahla a H. G. Ströhla (ktorí pracovali i pre uhorských zákazníkov –  
113, 115 ai.). 
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Pozoruhodný príklad vplyvu výtvarných štýlov 
20. storočia predstavujú rodostromy z dielne 
Martina Benku. Kreslil ich ako ilustrácie k svojej 
autobiografii. Publikovaný rozrod (127) – hoci 
vznikol až v rokoch 1956 – 57, nie teda v prvých 
dvoch desaťročiach 20. storočia, ku ktorým sa 
štýlovo hlási – má kubizujúce prvky.
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K PREZENTÁCII RODOVÝCH POSTUPNOSTÍ V SÚČASNOSTI

Dvadsiate storočie ponúklo priaznivcom genealógie nové technológie, 
ktoré poznačili aj výtvarný vzhľad vznikajúcich genealógií. Išlo napr.  
o ofsetovú tlač (131 – rodostrom Jána Ámosa Komenského) a sieťotlač  
(129 – rozrod Benických). Škálu foriem rozšíril plagát. 

Moderné pomôcky

Koncom tohto storočia nastúpili informačné 
technológie. Na trhu sa objavujú nové, stále 
prepracovanejšie verzie grafických i špecializo- 
vaných genealogických softvérov. U nás sú 
populárne americké programy Brother’s Keeper, 
Family Tree Maker, Personal Ancestral File  
a v poslednej dobe i ďalšie. Poskytujú rôzne 
možnosti textového i výtvarného spracovania 
rodových postupností. Popri nich sa objavujú aj 
nezávislé multimediálne genealogické 
prezentácie (147).

Tradičné techniky

Neupadá však ani záujem o tradičné postupy. 
Vznikajú kreslené i maľované veľkoformátové 
rodostromy (132), moderné grafiky (viď rodostrom 
Dubovských – 130), dokonca insitné, na skle 
maľované genealógie (rodostrom Vaňousovcov  
od Zuzany Vaňousovej – 133), novšie tiež 
priestorové rodostromy (rodostrom  
Hečkovcov – 146).
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Na európskom trhu sa prednedávnom objavila aj ojedinelá praktická 
príručka - práca britskej kaligrafky Marie Lynskey (Family trees. A manual 
for their design, layout and display. Chichester, Phillimore 1996). Uvádza 
rôzne tipy, týkajúce sa voľby vhodných prostriedkov na zobrazovanie 
neelektronických foriem rodostromov, napr. informácie o výbere vhodného 
papiera, určovaní jeho formátu, šírky políčok, veľkosti písma a pod. Môže 
poslúžiť aj našim tvorcom.

Historické vzory

V štátnych, cirkevných i súkromných archívoch a zbierkach u nás 
i v zahraničí sa zachovalo množstvo genealógií – tých bežných, 
úžitkových, i tých výtvarne zaujímavejších. Aj oni môžu inšpirovať 
súčasných tvorcov. 

Príklady uvedené v našej práci predstavujú len zlomok tohto materiálu. 
Niektoré boli už podrobnejšie preskúmané, iné čakajú na zaradenie  
do ďalšieho kontextu.  Akékoľvek pokračujúce výskumy v tomto smere 
preto úprimne vítame.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

A:  Zobrazenia súvislostí  
(diagramy a stromy)

B:  Schémy príbuzenských vzťahov

C:  Biblické a duchovné genealógie  
(pôvod a príbuzenstvo Krista a svätých)

D: Prvotné genealógie 
(profánne; rukopisné schémy a diagramy)

E:  Prechodné typy 
(popisno-dekoratívne genealógie)

F: Reprezentatívne genealógie 
(profánne)

G: Tlačené (sádzané) genealógie

H: Priestorové a multimediálne prezentácie
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ZOBRAZENIA SÚVISLOSTÍ (DIAGRAMY A STROMY)

Ľudia oddávna uvažovali o súvislostiach a hľadali spôsob, ako ich vyjadriť. 
Nasledujúce ukážky sú výberom zobrazení, ktoré mohli predchádzať 
vyobrazeniam genealógií, resp. – v čase ich rozšírenia – mohli byť nimi  
inšpirované.  

Príloha A
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1 – Biblické knihy podľa svätého Augustína z rukopisu 
biblie (Vulgáta, Codex Amiatinus). Iluminácia (50,5 x 34 cm). 
Diagram zobrazujúci knihy Starého a Nového zákona.  
V kruhu v hornej časti je holubica ako symbol Boha – Ducha 
svätého, od ktorého sa odvíjajú (zvlášť) knihy Starého  
a Nového zákona. Podobné vyobrazenia sa objavujú aj  
v dielach z nasledujúcich storočí. Dielo, z ktorého pochádza 
táto ukážka, bolo vyhotovené ako dar Ceolfrida, opáta  
z Monkwearmouth/Jarrow, pápežovi Gregorovi II.

Vznik: Wearmouth alebo Jarrow (Anglicko), pred 716  
(koniec 7. storočia ?). 

Zdroj: Alexander, J. J. G.: Insular manuscripts 6th to the 9th 
century. London, Harvey Miller 1978, s. 26, popis na s. 32 – 
35. Originál uložený vo Florencii (Taliansko), Bibliotheca 
Medicea-Laurenziana, MS Amiatinus I, f. 8
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2 – Pôvod sveta podľa antickej mytológie. Knižná grafika, 
čiastočne kolorovaný drevorez (31,3 x 20,8 cm). Prvé z 13 
podobných vyobrazení z neskoršieho vydania práce 
talianskeho humanistického básnika a vzdelanca Giovanniho 
Boccaccia „De genealogia deorum gentilium“ (Genealógia 
pohanských bohov). 

Vznik: Benátky (Taliansko), do 1497.

Autor diela: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) vyrastal a zväčša 
pôsobil vo Florencii. V mytologickej encyklopédii na základe 
nespočetných antických, dnes sčasti nezvestných prameňov 
zrekonštruoval genealógie gréckych a rímskych božských 
svetov, do ktorých zahrnul bohov, polobohov i antických 
hrdinov. Pracoval na nej od r. 1350 až do smrti. Prvého 
vydania sa však toto dielo dočkalo až  v r. 1472. Po ňom 
nasledovali ďalšie. Vyobrazenia v dochovaných rukopisoch  
i vydaniach sa navzájom líšili. Niektoré majú charakter 
stromových zobrazení. Ich autora nepoznáme.

Publikované vyobrazenie pochádza z inkunábuly, pôvodne 
uloženej v knižnici františkánskeho kláštora v Nižnej 
Šebastovej. 

Zdroj: Boccatio, J.: Genealogia deorum. Benátky 1497 
(Slovenská národná knižnica v Martine, Inc B 219 [ prív. 1],  
s. VIIb)

Literatúra: Kotvan, I. – Frimmová, E.: Inkunábuly Slovenskej 
národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Martin, 
Matica slovenská 1988, s. 58, č. 117 (popis exempláru z r. 
1497); Genealogie deorum gentilium. In: Jens, W.: Kindlers 
Neues Literatur Lexikon 2. München, Kindler Verlag 1989,  
s. 832 – 833, Klapisch-Zuber, Ch.: The genesis of the family 
tree. In: I Tatti Studies. Essays in the renaissance. Florence, 
Vol. 4, 1991, s. 111 (ďalšie vyobrazenia), 125 (tam aj ďalšia 
literatúra).

Pozn.: Autorom prvého systematického spracovania 
genealógií antických bohov a héroov bol grécky epický 
básnik Hesiodot. Žil na prelome 8. a 7. stor. p. n. l. Známe  
sú aj mladšie antické kozmogónie, teogónie a genealógie.  
(K téme pozri napr. Slovník antické kultury. Praha, Svoboda 
1974, heslá Hesiodos, genealógia, teogónia ai.).

Giovanni Boccaccio
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3 – Strom so 443 erbami členov anglickej obchodnej 
komory. Maľba na stene Great Chamber v anglickom 
Yorkshire (detail). Strom tu vyjadruje stavovskú  
a politicko-ekonomickú spriaznenosť členov komory. 

Vznik: Yorkshire (Anglicko), 1585.

Autor: Barnard Dinninghof (aj Dininckhof; pred 1583 – okolo 
1636), sklomaliar a architekt pôsobiaci v Yorkshire. Pochádzal 
asi z franskej alebo českej rodiny. (Saur Allgemeines 
Künstler-Lexikon 27. München – Leipzig 2000, s. 482)

Zdroj: Hey, D.: The Oxford guide to family history. Oxford – 
New York, Oxford University Press 1993, s. 39.
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4 – „Ludendo discimus“ – Škola hrou. Strom v tomto 
prípade poukazuje na latinský pôvod našej vzdelanosti  
i na to, že k jej plodom treba dospieť istým úsilím, pričom to 
ide aj nenásilným spôsobom. Plody nadobudnutého poznania 
sú pritom na úžitok rovnako „tým hore“, ako aj „tým dole“. 
Táto medirytina s vedutou Bratislavy v pozadí poslúžila ako 
ilustrácia v 3. vydaní latinsko-nemecko-maďarsko- 
slovenského slovníka, ktorý podľa podobného diela K. 
Cellaria, svojho profesora na univerzite v Halle, spracoval 
Matej Bel (1684 – 1749; k Belovi viac pri obr. 138). 

Vznik: asi Bratislava, do 1777.

Autor medirytiny: Leopold Assner (1742 – 1781), rytec  
a ilustrátor. Rodák z Viedne, potomok starej kremnickej 
rodiny. Koncom 18. stor. tvoril v Bratislave, kde aj zomrel. 
(Slovenský biografický slovník 1. Martin 1986, s. 81).

Zdroj: Bel, M.: Christophori Cellarii latinitatis probatae et 
exercitae liber memorialis... Posonii 1777, frontispice 
(Slovenská národná knižnica Martin, sign. SD 1813 D1). 
Vyobrazenie publikovali aj Tobolka, Z.: Kniha, její vznik, 
vývoj a rozbor. Praha, Orbis 1949, príl. 83, č. 201 a Repčák, J.: 
Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava, Pravda 
1948, s. 81. 
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p 
5  – Strom účastníkov Martinovičovho sprisahania 
(„Martinovics Ignácnak és társainak kivégzése  
a Vérmezőn”). Strom je vsadený do kompozičného priestoru, 
v ktorom sa odohráva poprava.  

Vznik: asi Budín alebo Pešť, 1795

Zdroj: Glatz, F.: A magyarok krónikája. Budapest, Officina 
Nova 1995, s. 355.

t 
6  – Iné zobrazenie stromu účastníkov Martinovičovho 
sprisahania  („Strom martýrov“). Strom  
v tomto prípade symbolizuje spoluúčasť na protihabsbur- 
skom sprisahaní. Jeho účastníci, tzv. uhorskí jakobíni, neboli 
pokrvne príbuzní. Tento spôsob ich zobrazenia bol dosť 
rozšírený. Strom je umiestnený v ploche bez pozadia.

Vznik: Budín alebo Pešť, asi 1795

Zdroj: Szilágyi, S.: A magyar nemzet története 8. Marczali, H.: 
Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig 
(1711 – 1815). Budapest 1898, s. 563. Originál bol v čase 
vydania diela uložený v knižnici Maďarského národného 
múzea v Budapešti.



Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Zobrazenia súvislostí  43

7 – “Stammbaum des Menschen” – Rodokmeň ľudstva. 
Stromové znázornenie vývoja človeka ako biologického 
druhu (podľa Ernsta H. Haeckela, „apoštola“ darwinizmu  
v Nemecku).

Vznik: asi Lipsko (Nemecko), do 1874. 

Zdroj: Weigel, S.: Genealogy – On the iconography  
and rhetorics of an epistemological topos 
(www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/sweigel).  
Pôvodne publikované v Haeckel, E.: Anthropogenie oder 
Entwicklungsgeschichte des Menschen. Gemeinverständliche 
wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der 
menschlichen Keimes- und Stammes- Geschichte.  
Leipzig 1874, Tafel XV. 
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SCHÉMY PRÍBUZENSKÝCH VZŤAHOV

Vyobrazenia univerzálnych príbuzenských vzťahov jednotlivca vývojovo 
predchádzali vyobrazeniam konkrétnych genealógií, ktorých tvorbu  
do istej miery podnecovali. Ich vývoju (od antiky) a rozboru sa venoval 
hlavne Hermann Schadt, ale aj Christiane Klapisch-Zuber. Vybrané ukážky 
sú zlomkom z mnohých typov zobrazení tejto skupiny. V zásade ide  
o rôzne dekorované či ilustrované schémy. 

Príloha B
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8 – Tabuľka príbuzenských vzťahov. Iluminácia zo zbierky 
kánonov (dionýziovsko-hadriánovská zbierka).  
Veľkosť listu 28,5 x 22 cm. Dielo je vyhotovené sépiovým  
a červenohnedým atramentom, komponované do kríža, 
štvorcové a románskymi oblúkmi ohraničené oddelenia sú 
povrazovite lemované, krajné výbežky majú listové tvary. 
Termíny príbuzenských vzťahov sú v latinčine, číslované 
rímskymi číslicami. Číslovanie indikuje, že tabuľku treba čítať 
od stredu (I pater, I mater po VI tritavius a VI tritavia nahor  
a pod.). 

Vznik: Würzburg (Nemecko), koniec 9. storočia

Zdroj: Bodleian Library, Oxford, MS Laud. Misc 421. 
Publikovali aj Pächt, O. – Alexander, J. J. G.: Illuminated 
manuscripts in the Bodleian Library Oxford 1. German, 
Dutch, Flemish, French and Spanish schools. Oxford, 
Bodleian Library 1969 (1. vyd. 1966), s. 2, príl. 2, č. 23. 
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9 – Tabuľka príbuzenstva. Miniatúra z rukopisu kanonického 
práva, pravdepodobne Gratianovho dekrétu (zbierky asi 3800 
textov a nariadení, ktorú okolo 1149 zostavil benediktínsky 
mních Gratian; zbierka sa stala základným textom 
kanonického práva, celé stáročia sa podľa nej vyučovalo  
na univerzitách).

Čas zosobnený korunovaným kráľom držiacim v rukách 
hierarchiu príbuzenstva. Reprezentatívna ukážka z celého 
radu podobných príloh, ktoré tvorili súčasť stredovekých 
právnických diel.  (Porovnaj le Goff, J.: Kultura středověké 
Evropy. Praha, Odeon 1991, s. 670 – 671). 

Autor: Gautier Lebaube, parížsky iluminátor (postavy  
v dolnej časti držia zvitok s nápisom „Gautier Lebaube fit 
labre“, t. j. „Strom vyhotovil Gautier Lebaube“).

Vznik: Paríž, pol. 13. stor.

Zdroj: de Hamel, Ch.: A history of illuminated manuscripts. 
Oxford, Phaidon Press Ltd. 1986, s. 118 – 119 (obr. 113), 120; 
originál uložený v Pierpont Morgan Library v New Yorku, 
USA (G. 37, f. 11).
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10 – Tabuľka príbuzenských vzťahov (Stepeni srodstva) z 399. fólia tzv. ilovackého rukopisu 
Nomokánonu Svätého Sávu. Kresba perom na pergamene (24 x 31 cm).

Sv. Sáva (vlastným menom Rastko Nemanjič, 1169 – 1236), člen dynastie Nemanjičovcov, brat prvého srbského 
kráľa Štefana Prvovenćaného, bol pravoslávnym mníchom, od 1219 prvým arcibiskupom samostatnej srbskej 
pravoslávnej cirkvi (do tohto obdobia bola súčasťou byzantskej cirkevnej organizácie). Vychádzajúc z viacerých 
gréckych (byzantských) kódexov vyhotovil srbský kódex cirkevného práva a pravidiel pre duchovných 
(Krmčija, Svetosavska Krmčija, Nomokanon), ktorý v odpisoch dostali všetky vznikajúce srbské pravoslávne 
biskupstvá (originálna predloha sa nezachovala). Dielo bolo od konca 13. stor.  známe a široko používané aj  
v Bulharsku a Rusku. Srbská pravoslávna cirkev ho dodnes považuje za svoj základný právny kódex. Jeho 
originálny text sa stratil, tzv. ilovacký prepis (Ilovička krmčija) z roku 1262 je jeho najstarším zachovaným 
odpisom. Pozostáva zo 400 fólií na pergamene formátu 24 x 31 cm (text 8,5 x 23,5 cm). 

Tabuľka príbuzenských vzťahov je komponovaná do kosoštvorca na podstavci s jednoduchou výzdobou. 
Vnútorne je členená na priehradky s textom (príbuzenské termíny). Text je písaný cyrilikou v srbskom jazyku.

Vznik: srbský pravoslávny kláštor Sv. Archanjela Michala, Miholjska Prevlaka, Tivat (Srbsko a Čierna Hora), 1262. 

Zdroj: Archív Chorvátskej akadémie vied a umení, Záhreb, sign. III c. 9. 

Literatúra: Petrović, M. M.: Zakonopravilo ili Nomokanon svetoga Save. Ilovički prepis 1262 godina. Gornji 
Milanovac, Dečje novine 1991 (faksimilné vydanie rukopisu); Mošin, V.: Ćirilski rukopisi Jugoslavenske 
akademije 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1955, s. 48 – 54 (popis rukopisu).

Svätý Sáva
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11 – Komentované stromy príbuzenských vzťahov 
(Commentarius arboris consanguinitatis). Knižné maľby  
na pergamene. Vyobrazenia z kódexu kanonického práva 
(zostaveného za Gregora IX., pápeža v rokoch 1227 – 1241). 
Rukopis, ktorého tvorcom bol Johannes de Deo, mních 
španielskeho pôvodu, minimálne od r. 1425 uchovávali  
v knižnici bratislavskej kapituly. V medzivojnovom období 
bolo dielo predané do zahraničia a ostalo nezvestné. 
Zachovalo sa z neho len 8 fólií.

Autor malieb: neznámy stredoeurópsky alebo taliansky 
iluminátor.

Vznik: Taliansko alebo stredná Európa, koniec 13. – zač. 14. 
stor.

Zdroj: Archív mesta Bratislavy, Bratislava, sign. EC Lad. 1/13, 
č. Kat. 445, f. 2r. a EC Lad. 1/12, č. kat. 500(c), f. 1v. 
Reprodukcie publikovali Sopko, J.: Kódexy a neúplne 
zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin 1986, 
s. 224 (komentár na s. 46 – 47) a 226 (komentár na s. 72), tiež 
Buran, D. a kol: Gotika. Bratislava, Slovenská národná galéria 
a Vydavateľstvo Slovart 2003, s. 164 (obr. 122), 778 (aj popis). 
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12 – Strom príbuzenských vzťahov (Arbor affinit/atis/). 
Kolorovaný drevorez. Výučbová schéma nemeckej 
proveniencie s termínmi v latinskom jazyku.

Vznik: Nemecko, okolo 1485. 

Zdroj: Bahn, P.: Familienforschung und Wappenkunde. 
Niederhausen, Bassermann Verlag 1998, s. 39.
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13 – Tabuľka príbuzenských vzťahov (Arbor 
consanguinitatis). Dvojfarebne sádzaná, čiastočne dokreslená 
schéma príbuzenských vzťahov (21,5 x 15,6 cm) z inkunábuly 
Liber sextus decretalium pápeža Bonifácia VIII., vydanej  
v Bazileji 1494 Sebastiánom Brantom. 

Tlač: Johannes Froben, Bazilej (Švajčiarsko), do 1494.

Zdroj: Slovenská národná knižnica v Martine, Inc C 120,  
s. IIIb

Literatúra: Kotvan, I. – Frimmová, E.: Inkunábuly Slovenskej 
národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Martin. 
Matica slovenská 1988, s.  60, č. 124 (popis)
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14 – Tabuľka príbuzenských vzťahov zo školských 
poznámok používaným na augustiniánskej rehoľnej škole  
v Sárospataku.

Autor: Ladislav Salka (Szalkai; 1475 – 1526), žiak spomínanej 
školy, neskorší ostrihomský arcibiskup a uhorský hlavný 
kancelár. (Slovenský biografický slovník 5. Martin 1992,  
s. 170)

Vznik: Sárospatak (Maďarsko), 1486 – 1490

Zdroj: Fügedi, E.: Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes 
és klánja. Budapest, Magvető 1992, s. 112.
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15 – Strom príbuzenských vzťahov (Hec est arbor affinitatis).  
Knižný drevoryt (21,5 x 15,5 cm)

Vznik: Viedeň, pred 1513

Zdroj: Andreas, J.: Lecture supra arboribus consaguineitatis  
et affinitatis... Viedeň 1513, list 111  
(Slovenská národná knižnica v Martine, sign. IC 51990,  
prív. 6). 
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16 – Strom príbuzenských vzťahov (Arbor consangvinitatis. 
Anno Domini 1579. Strom krevnosti aneb přirozeného 
přátelství krevního. Léta Páně MDLXXIX). Rytina z prvého 
vydania diela Práva městská královstí českého (Praha 1579) 
od Pavla Kristiána z Koldína (asi 1530 – 1589). Autor práce 
pochádzal z Klatov, bol profesorom pražskej univerzity, 
neskôr kancelárom Starého města pražského. Jeho dielo 
slúžilo od 1610 do 1812 ako zákonník českých a od 1697 aj 
moravských miest. Vyšlo 1579, 1701, 1755 a potom aj 1876  
a 1880. (Lexikon české literatury 2. Praha, Academia 1993,  
s. 976 – 977)

Vznik: Praha, 1579 (tlačil Samuel Adam z Veleslavína)

Zdroj: z Koldína, P. K.: Práva městská království českého. 
Praha 1579, listy 107 a 108 (v Slovenskej národnej knižnici  
v Martine pod sign. IB 58672, presun z knižnice Muzea 
království českého z Prahy). 

Pozn.: Rytiny v mladších vydaniach vychádzali z pôvodnej, 
boli však modifikované. Porovnaj  druhé vyobrazenie  
z vydania z roku 1701 (publikované tiež v Zpravodaji Klubu 
genealogů a heraldiků Ostrava z r. 1990, zadná strana 
obálky).
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17 – Stromy príbuzenských vzťahov (Arbor Consaguinitatis, 
Arbor Affinitatis. De Iure tum Canonici tum Civilis). 
Medirytina, príloha moralistickej práce, ktorá opakovane 
vychádzala v Trnave a slúžila študentom práva, filozofie  
a teológie. Zobrazuje stupne príbuzenstva podľa kanonického  
i občianskeho práva. 

Autor: Johann Andreas Pfeffel (1674 – 1748), rodák  
z Bischoffingenu pri Alt Breisachu, absolvent viedenskej 
akadémie, cisársky dvorný rytec vo Viedni, neskôr umelecký 
obchodník a vydavateľ v Augsburgu. 

Vznik: Viedeň 1725, podľa predlohy z 1718 (uvedené  
na rytine). 

Zdroj: Radváni, H.: Slovenská matrikárska terminológia  
zo začiatku 18. storočia. Genealogicko-heraldický hlas 2, 1992, 
č. 1 – 2, s. 29 (tam aj ďalšie informácie na s. 26 – 30). 
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BIBLICKÉ A DUCHOVNÉ GENEALÓGIE  
(PÔVOD A PRÍBUZENSTVO KRISTA A SVÄTÝCH)

Prvé vyobrazenia Jesseho stromu (stromového zobrazenia časti genealógie 
Krista) sa objavili pravdepodobne už v antickom Ríme. Stredovek bol  
na ne bohatší. Známe sú vyobrazenia z 10. (Španielsko) a 11. storočia 
(Francúzsko), v 12. – 15. storočí nasledované ďalšími: sochami, katedrálny-
mi vitrážami, knižnými ilumináciami, freskami, dokonca výšivkami.  
Pochádzajú z dnešných území Francúzska, Anglicka, Nemecka, Belgicka, 
Talianska, Španielska, Holandska, Cypru. Novovek obohatil túto skupinu 
o doklady z území Arménska (vyobrazenie z iluminovaného rukopisu  
z roku 1542 z Akhlatu, uloženého v Britskej knižnici v Londýne), Rumun-
ska (fresky v kláštoroch vo Voronete /1547 – 1550/ a Sucevite, asi 1581 – 
1584), Českej republiky (slonovinový oltár talianskej proveniencie z konca 
16. storočia na zámku v Lednici), Ruska (ikony z r. 1668 z Moskvy), Poľska 
(drevorez v kostole Najsvätejšej Trojice v Starom Saczi v poľskej časti Spiša, 
1671), Portugalska, Mexika (nástenná maľba v Kostole Santa Dominga  
zo 17. stor. v Oaxaca), Maďarska (baroková oltárna plastika zo 17. stor.  
z Gyöngyöspaty), Grécka (fresky vo Veľkom kláštore na hore Athos asi  
z 18. alebo 19. stor.) a iné. 

V nasledujúcom výbere prinášame hlavne ukážky z nám geograficky  
najbližšieho prostredia. Najstaršie pochádzajú z polovice 15. storočia.

Východiskom k štúdiu tejto problematiky je pravdepodobne práca Arthura 
Watsona: Early Iconography of the Tree of Jesse (Oxford 1934). Zaujala nás 
tiež štúdia R. Coomaraswamyho The Tree of Jesse and Oriental paralels 
(pôv. publikovaná v Parnassus, Vol. VI., No. 8, January 1935, pp. 18 – 19), 
poukazujúca na orientálne paralely tohto motívu.

 

Príloha C
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18 – „A vzíde prút z kmeňa Jesseho a výhonok z jeho 
koreňov vydá ovocie. Na ňom spočinie duch Hospodinov.“ 
(Proroctvo Izaiášovo XI, 1-3): Jesseho strom, miniatúra  
z rukopisu (odpisu) Chvál svätého kríža. Autorom pôvodiny 
bol teológ a vedec Raban Maur (asi 780 Mohuč – 856 Winkel), 
opát benediktínskeho kláštora vo Fulde (pri Frankfurte  
nad Mohanom), neskôr mohučský arcibiskup. Z Jesseho 
vyrastajú Dávid, Mária a Kristus obklopení Ezechielom, 
Šalamúnom, Habakukom, Danielom, Sv. Jánom Krstiteľom, 
Izaiášom a Sofonáziom. 

Vznik: Francúzsko, 2. pol. 12. stor. 

Zdroj: le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon 
1991, s. 584 (popis na s. 585). Originál diela je uložený  
v mestskej knižnici v Dovai.
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19 – Iniciála B s Jesseho stromom a výjavmi stvorenia. 
Iluminácia z tzv. Windmillského žaltára. Jesse v spodnej, kráľ 
Dávid v strednej a Panna Mária s dieťaťom v hornej časti.  
Na vrchole je postava Boha v deň odpočinku po stvorení,  
v prepletení sú výjavy zo stvorenia univerza, vôd, zeme, 
stromov, slnka, vtákov a rýb, Adama a Evy. Nájdeme tu tiež 
vyobrazenia prorokov a pod.

Vznik: asi Canterbury alebo východné Anglicko, koniec  
13. stor.

Zdroj (repro): Calkins, R. G.: Illuminated books of the Middle 
Ages. Ithaca, New York – Cornel University Press 1983,  
obr. č. 16, s. 215. Originál uložený v The Pierpont Morgan 
Library v New Yorku, USA, MS M. 102 (Windmill Psalter).
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20 – Biblická genealógia z nemecky písanej rukopisnej 
kroniky sveta. Jeden z najstarších dokladov zobrazenia 
biblickej genealógie z nášho územia. Popri biblickej 
genealógii na s. 97 – 101 popisuje aj genealógiu (rad) 
uhorských panovníkov. Ich portréty mali vyzerať podobne 
ako v biblickej genealógii, neboli však dokončené (zostali len 
pripravené, no prázdne kružnice).

Vznik: predpokladá sa Bratislava, medzi 1458 – 1462

Zdroj: Johannes de Utino: Weltchronik. Archív literatúry  
a umenia SNK v Martine, sign. J 324.

Literatúra: Buran, D. a kol.: Gotika. Bratislava, Slovenská 
národná galéria a Vydavateľstvo Slovart 2003, s. 512  
(obr. 461), 788 – 789 (popis).
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21 – Fiktívny, duchovný rodostrom svätcov pochádzajúcich  
z Brabantska (Flanderska), ktorí neboli spríbuznení 
s Karolom Veľkým. Miniatúra z hagiografickej práce 
Hagiologium Brabantinorum Johannesa Gielemansa. 
Iluminácia na pergamene. Ako ideálny predok brabantských 
svätcov vystupuje Svätá Alena, pridŕžajúca sa stromu, ktorú 
od neho odtŕhajú dvaja drábi. V korune (ako plody 
vyrastajúce z kvetov) zobrazené polfigúry svätcov. 
Vyobrazenie inšpirované motívom Jesseho stromu.

Autor: „Majster Johannesa Gielemansa“ (flámski miniátori  
z okruhu Loyseta Liédeta).

Vznik: Rooklooster pri Bruseli (Belgicko), medzi 1470 – 1486.

Zdroj: Pächt, O. – Thoss, D.: Die illuminierten Handschriften 
und Inkunabulen der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Flämische Schule II. Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1990, Tafelband, Abb. 217 
(vyobrazenie), Textband, s. 112 – 115 (popis). Originál uložený 
v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni.
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22 – Biblická genealógia. Drevoryt zo známej prvotlače – 
svetovej kroniky Hartmana Schedela z  1493. Aj v tejto 
kronike biblické genealógie predchádzali panovníckym 
genealógiam.

Autormi drevorytov v publikácii boli Michael Wolgemut 
(1433 alebo 1434 – 1519), norimberský maliar a drevorytec, 
a jeho nevlastný syn Wilhelm Pleydenwurff (+ 1494).  
Viac o tvorcoch pri obr. 65.

Vznik drevorytu: asi Norimberg (Nemecko), pred 1493

Zdroj: Bland, D.: A history of book illustration.  
The illuminated manuscript and the printed book. Berkeley – 
Los Angeles, University of California Press 1969, s. 106

Pozn. O kronike a jej tvorcoch pozri viac v časti venovanej 
profánnym genealógiam.
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23 – Duchovné príbuzenstvo Sv. Alžbety. Tabuľová maľba  
(133 x 142 cm), jeden z obrazov z pohyblivého krídla 
bývalého hlavného oltára v Spišskom Podhradí. Dielo  
z obdobia gotiky je jedinečným dokladom používania  
a stvárnenia motívu Jesseho stromu v našom prostredí.  
Motív bol v tomto prípade použitý na vyjadrenie duchovného 
(nie teda biologického) príbuzenstva skupiny svätíc a svätcov. 
Oltár ako celok je považovaný za dobovo a regionálne 
výnimočné dielo. Pokiaľ ide o výtvarné spracovanie, historici 
umenia odhadujú salzburský štýl, poukazujúc na paralelné 
javy v sliezskom maliarstve. 

Vznik: Spišské Podhradie (?), 1494

Zdroj: dielo, majetok r. k. cirkvi, je trvale deponované  
v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, na prelome rokov 
2003/04 bolo v rámci výstavy Gotika vystavené v priestoroch 
SNG v Bratislave. Reprodukcia je uverejnená v publikácii 
Buran, D. a kol.: Gotika. Bratislava, Slovenská národná 
galéria a Vydavateľstvo Slovart 2003, s. 397 (obr. 344f),  
721 – 722 (popis). 
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24 – Jesseho strom. Kolorovaný drevoryt z českej táboritskej 
či husitskej biblie, ktorá v roku 1506 vyšla nákladom Petra 
Lichtensteina v Benátkach.

Autor: Luca Antonio da Giunta (dol. 1506 – 1522), rytec 
foriem, kníhtlačiar a vydavateľ z Florencie, pôsobil  
v Benátkach. Bol autorom kovorytín i drevorytov  
v publikáciach (hlavne bibliách), ale i samostatných.

Vznik: Benátky, do 1506 (Thieme, U. – Willis, F. C.: 
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler 14. Leipzig /
1969/, s. 220)

Zdroj: Národní galerie v Praze, inv. č. R – 52795 (evidované 
ako „Rodokmen Kristův“), foto: © 2003 Národní galerie  
v Praze. 
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25 – Pôvod a rodokmeň Ježiša Krista. Kolorovaný drevorez  
z diela o genealógii Ježiša Krista. Genealógia korení  
vo svetle-Slnku, pokračuje Adamom a Evou a ďalšími 
biblickými postavami. Končí opäť vo svetle, žiariacom 
Ježišovi so zemským jablkom, symbolom svetskej moci. 
Strom počas vývoja mení svoj charakter, v jednej časti je 
zobrazený ako vinič, v iných s rozkvitnutými kvetmi. 
Postavy (zväčša polfigúry), podobne ako v starších 
vyobrazeniach, sú sčasti zasadené do kalichov kvetov. 
Nezvyčajné je umiestnenie erbu v závere genealógie.

Tlač: Nikolaus Basse, Frankfurt nad Mohanom  
(Nemecko), 1594

Zdroj: Steier, S.: (Historiae genealogiae Domini nostri Ihesu 
Christi, dei et Davidis filii.) Frankfurt am Main 1594, nepag.  
(listy č. 10a, 12b – 13, 18b – 19). Dielo sa nachádza vo fondoch 
Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
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26 – Jesseho strom zo skriňového oltára vyrezávaného  
zo slonoviny.

Vznik: Taliansko, koniec 16. stor.

Zdroj: dielo sa nachádza v knižnici zámku v Lednici  
na Moravě (ČR); lednické panstvo bolo od 1322 až do 1945  
(s prestávkou v rokoch 1571 – 1576) v držbe 
Lichtensteinovcov. 
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27 – Jesseho strom z hlavného oltára v r. k. farskom kostole  
v Gyöngyöspate v Maďarsku. 

Vznik: po 1650.

Zdroj: Szelényi, K.: Eger. Heves County. Eger 1994, obr. 90.
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PRVOTNÉ GENEALÓGIE  
(PROFÁNNE; RUKOPISNÉ SCHÉMY A DIAGRAMY)  

Jednoduché genealógie v procese tvorby predchádzali reprezentatívnym 
formám. U nás i v iných krajinách slúžili väčšinou ako praktické, „prvé“ 
doklady o príslušnosti k privilegovaným vrstvám. Už v tejto fáze sa  
na mnohých z týchto prác začali prejavovať snahy o zvýtvarnenie. 

Príloha D
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28 – Neúplné rozrody Kramerovcov a Mairhofovcov  
z bratislavského magistrátneho protokolu (Genealogia 
Crameriana, Genealogia Mairhofiana). Systémy kružníc 
pospájaných čiarami patria k najstarším typom 
genealogických zobrazení. Zo stredoveku poznáme podobné 
doklady z nemeckého, francúzskeho i anglického prostredia. 
V našom prostredí  sú doložené už od 15. storočia, boli 

obľúbené najmä v 16. a 17. storočí, no používali sa aj  
v storočiach ďalších.

Vznik: Bratislava 1560

Zdroj: Archív mesta Bratislavy, fond Mesto Bratislava, 
protocollum actionale, sign. 2a 5, s. 210b a 222a. 
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29 – Rodokmene Stradomských a Goluchowských. 
Rukopisná schéma na papieri. Reprezentuje novší typ 
znázorňovania príbuzenských vzťahov v genealógiach,  
pri ktorých sú skupiny osôb spájané svorkami. Stretli sme sa  
s ním v 16. storočí – pozri tlačené príklady. Častejšie boli tieto 
genealógie rozvrhnuté horizontálne, zľava doprava (ako  
v tomto prípade), vyskytovali sa však aj vertikálne riešenia 
(pozri nasledujúci príklad). Jestvuje veľa dokladov na tieto 
typy zobrazení zo strednej Európy. Tento pochádza  
z Ukrajiny.

Vznik: Halič (Ukrajina), pol. 17. stor.

Zdroj: Ústredný štátny historický archív Ukrajiny v Ľvove, 
fond 181, opys 2, sprava 201.
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30 – Rodokmeň Gudenusovcov vychádzajúci od Mórica 
Gudenusa (1596 – 1680). (Gudenisch Kilstätische Gehens 
Stammtafel). Genealógia vo forme diplomu, resp. potvrdenia 
ilustrovaná kolorovanými rodovými erbami  – starým  
a novým, grófskym erbom rakúskej línie. Príklad vertikálne, 
zhora nadol rozvinutej svorkovej genealógie.

Vznik: Mohuč (Nemecko), 30.1.1784 (dátum uvedený  
na dokumente).

Zdroj: Zemský archiv v Opavě, fond Velkostatek Velké 
Heraltice, inv. č. 31. 
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31 – Vývod grófa Petra Sermageho. Rukopis na papieri  
(51 x 105 cm). Príklad tabuľkového riešenia genealógie 
pôvodne francúzskej rodiny, ktorej členovia sa usadili  
v Chorvátsku (Petrov otec získal 1720 uhorský barónsky titul, 
Peter 1764/65 uhorský indigenát a 1749 spolu so synom tiež 
uhorský grófsky titul. Bol zaťom chorvátskeho bána Jána 
Draškoviča).

Tento (tabuľkový) typ genealógie – v rôznych obmenách – 
patrí k mladším. Zdá sa, že sa výraznejšie presadil až v 18.  
a 19. storočí, a patrí medzi obľúbené typy aj dnes. Využívajú 
sa napr. aj v genealogických počítačových programoch. 

Vznik: asi Francúzsko, 1785 (overené vo Viedni). 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 281 (s. 150, 151). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe.
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32 – Pôvod Jána Langa a jeho syna Juraja, obyvateľov Košíc 
(Genealogica deductio Joannis senioris et Georgii amborum 
Lángh). Vývod v priamej línii k predkovi, ktorý v r. 1603 
dostal armáles. Langovci pochádzali zo Spišskej Novej Vsi.  
V dokumente možno sledovať tendenciu ku grafickému, 
názornejšiemu postihnutiu príbuzenských súvislostí.

Vznik: asi Košice, 1818.

Zdroj: Štátny archív v Košiciach, fond Abovská župa, Správne 
písomnosti, inv. č. 1350, Ján, Juraj a Samuel Langovci z Košíc, 
r. 1818, č. spisu 71. 
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33 – Rozrod Šóšovcov zo Solivaru (od začiatku 16. storočia). 
Príklad čiastočne ilustrovanej a kolorovanej svorkovej 
genealógie. Obsahuje informácie o potomstve Petra Šóša  
zo Solivaru pri Prešove (z prelomu 15. a 16. stor.) –  
o Šóšovcoch, Füziovcoch a Kecerovcoch. Autor sa pokúsil 
vtesnať záznamy o jednotlivých osobách a líniach  
do rovnako širokých stĺpcov.

Vznik: asi Solivar (dnes miestna časť Prešova), po 1820. 

Zdroj: Štátny archív v Prešove, fond Keczer – KL, inv. č. 326. 
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34 – Rodokmeň Majténiovcov (od Gregora Majténiho z 15. 
stor.). Dokumentárna genealógia (75 x 75 cm). Mladší doklad 
genealógie využívajúcej systém kružníc a spojovacích kriviek  
a súčasne formu stromu (v náznaku).

Vznik: asi Motešice alebo Nováky, 1. pol. 19. stor., doplnené  
v 2. pol 19. stor. 

Zdroj: Štátny archív v Nitre, fond Rod Motešický (Majthényi) 
z Motešíc a Novák, rozličné – genealogické tabuľky. 
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35 – Rozrod Jána Rakacaja a jeho manželky (rakacajovské 
príbuzenstvo Kecerovcov). Podobne ako predchádzajúce 
schematické stromové riešenie zo Šariša. Napriek pokusu  
o grafické stvárnenie si táto genealógia zachováva charakter 
diela prevažne dokumentárnej hodnoty. 

Vznik: po 1820 (v genealógii je najmladším časovým 
záznamom rok 1814)

Zdroj: Štátny archív v Prešove, fond Keczer – KL, inv. č. 326. 
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PRECHODNÉ TYPY (POPISNO-DEKORATÍVNE GENEALÓGIE)

Do tejto skupiny sme zaradili diela smerujúce k reprezentatívnym  
formám, výraznejšie dekorované a ilustrované. Potreba dokumentovať  
v nich prevažuje nad túžbou reprezentovať. Fakty tu spravidla dominujú 
nad formou, relatívne silno ju zväzujú. 

Príloha E



80 Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Prechodné typy

t 
37 – Rodokmeň nórskych panovníkov z rukopisného diela 
Snorra Sturlasona Ságy nórskych kráľov, zväčša prevzatého  
z diela „Heimskringla“ Pedera Claussona vydaného v roku 1633. 
Kolorovaná kresba, rukopis (32 x 21 cm). Celé dielo obsahuje 23 
celostranových rodostromov hnedo-zeleno kolorovaných.

Vznik: Nórsko, asi 1711 – 1720

Zdroj: The Schoyen Collection. Checklist of 600 manuscripts 
spanning 5000 years by Martin Schoyen. Compiled by E. G. 
Sorenssen. Oslo, November 2002, 17. vydanie, internetová edícia 
zverejnená na www.nb.no/baser/schoyen. Originál je súčasťou 
súkromnej zbierky p. Martina Schoyena, ktorú spravuje Národná 
knižnica Nórska, divízia v Oslo, sign. MS 2128.

p 
36 – Združené vývody chorvátskeho grófa Krištofa Oršića  
zo Slavetíc (1718 – 1782) a jeho manželky Jozefíny Zičiovej 
(1725 – 1778); ich sobáš sa konal 1744 v Pešti. Akvarel 
kombinovaný s kresbou a textom tušom na papieri  
(45 x 57,5 cm).

Vznik: okolo 1744, resp. neskôr

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 1995, 
č. 278 (s. 40, 151). Originál je uložený v Chorvátskom historickom 
múzeu v Záhrebe.
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38 – Vývod detí Františka Karola, slobodného pána 
Chorinského z Ledskej (1689 – 1741) a Márie Kataríny, 
rod. slobodnej pani Kotulínskej z Kotulína. Chorínski 
pochádzali z Ledskej vo východných Čechách. Ich 
kmeňovým majetkom bola Choryň při Valašskom Meziříčí. 
Od 18. stor. do 1918 dedične zastávali funkciu zemských 
koruhevníkov. František Karol, prísediaci zemského súdu, 
hajtman uhersko-hradištského kraja bol 1710 povýšený  
do stavu slobodných pánov. Jeho synovia zastávali významné 
funkcie v štátnej a cirkevnej správe. 

Vznik: Brno, pred 24.11.1748 (dátum uvedený na dokumente)

Zdroj: Zemský archiv v Opavě, Velkostatek Velké Hoštice, 
neinvent. 
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39 – Rodokmeň Metznerovcov od Imricha (1566 – 1636)  
a Michala (1617 – 1668) Mecnerovcov (Genealogia nobilis 
Familiae Meznerianae...). Kresba na papieri, uhodnovernená 
podpismi a pečaťami členov rodu. Ornamentálny, v ľudovom 
štýle riešený rodostrom.

Vyhotovil (podpísaný): Samuel Miškovic (Miskovitz)

Vznik: Bardejov, do 13.1.1796 (uvedené na dokumente) 

Zdroj: Štátny archív v Prešove, fond Šarišská župa,  
1790 – 1823, odd. 1, Zemianske záležitosti, sign. 8. 
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40 – Vývod synov grófa Františka Xavera Rostworowského  
(+ 1802) a grófky Izabely Malachowskej, sieradzskej 
vojvodkyne (Genealogia avitae domus ilustrissimorum  
de Rostworowo Rostworowskich...). Poľský heraldický 
vývod, na ktorom možno pozorovať úbytok predkov (obaja 
manželia pochádzali z rodu-erbu Nalecz). Pod erbami sú 
uvedené názvy kmeňových rodov. V dolnej časti piedestál  
so symbolmi vojenskej moci a slávy (obelisk, zbrane, štíty, 
zástavy). 

Rostworowskovci pochádzali z Veľkopoľska,  
z dediny Rostworowo v poznaňskom vojvodstve. Najstarší 
predok sa spomína 1430. F. X. Rostworowský bol synom Jána 
Antona, zakroczymského kastelána a kurfirsta, 1801 získal 
grófsky titul. (Włodarski, A. – Uruski, S.: Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej 15. Warszawa 1931, reprint Poznań 2000,  
s. 264 – 265)

Vznik: Poľsko, 1802 (rok uvedený na dokumente)

Zdroj: Dr. Piotr Dymmel z Lublina, bez uvedenia pôvodu.
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41 – Rozrod Hoffmanovcov. Tlač. Vertikálne komponovaná 
genealógia, ktorej nosným grafickým prvkom je krík  
s „kamennými“ heraldickými štítmi (úpadkového tvaru). 
Popri Hoffmannovcoch zachytáva vetvy rodov Kapi, 
Berzevici, Mederi, Görgei, Vicmandy a iných. 

Vznik: asi Spiš (Levoča?), pravdepodobne 1. pol. 19. stor. 
(najmladší priamy časový záznam v genealógii sa vzťahuje  
na rok 1763)

Zdroj: Štátny archív v Levoči, M – SpH, B. IV. – a/6. 
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42 – Vývod Kajetána Sobecha-Kaunica, baróna sliezskeho 
pôvodu. Jednoduchá próba s pôsobivým kaligrafickým 
spracovaním textu v spodnej časti. Príklad kombinácie 
tabuliek, svoriek a ilustratívnych prvkov (erbov).

Vznik: potvrdené vo Viedni 25.4.1823 (uvedené  
na dokumente) 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 282 (s. 39, 151). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe.
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43 – Rodokmeň Pálfiovcov (Stamm-Baum des hochgräflich 
und fürstlichen Hauses Pálffy von Erdőd vom Jahr 1028 bis 
1825 als Beilage zur Stemmatographie dieser hohen und 
durchlauchtigen Familie). Kolorovaná kresba na papieri  
(54,3 x 44,5 cm). Abstrahovaný strom s dubovými listami. 
Kmeň je kolorovaný hnedou, listy zelenou vodovou farbou. 
Podľa záznamu na diele ide o prílohu väčšej genealogickej 
práce.

Vznik: 1825, resp. neskôr 

Zdroj (originál): Slovenský národný archív Bratislava, fond 
Pálfi (Pálffy), Ústredný pálfiovský archív, nesprac. 
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44 – Rodokmeň Ballakyovcov (Stammbaum und Wappen der 
adeligen Familie von Ballaky). Kresba (ceruza, pero) na 
papieri, voľný list (60 x 43 cm). Strom je zobrazený plasticky, 
na vrchole trojvršia, ktoré tu vystupuje ako symbol Horného 
Uhorska (Slovenska). Vpravo dole je erb rodu. Údaje o rode 
sme nenašli v žiadnom z dostupných genealogických 
lexikónov.

Vznik: asi pol. 19. stor. (po 1830, čo je posledný uvedený 
časový údaj v rodokmeni).

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 
Čaplovičova knižnica, sign. XII/514/325 (neg. č. 365/96).
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45 – Rodokmeň Pálfiovcov (od Pavla Kontha). Kresba tušom  
na papieri (53,5 x 40 cm). Zachytáva 16 generácií rodu  
po bratov Pavla (*1827), Antona (*1829) a Mikuláša (*1831) 
Pálfiovcov. Abstrahovaný strom s neštandardným riešením 
pozadia. Kontrast vzniká vyšrafovaním základnej plochy  
a pridaním fiktívneho tieňa.

Vznik: po 1831

Originál: Slovenský národný archív Bratislava, fond Pálfi 
(Pálffy), Ústredný pálfiovský archív, nesprac. 
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46 – Vzťah Zaiovcov k Drugetovcom (Condescensio 
Comitum Zay de Csömör perpetuorum in Zay-Ugrócz  
ex Comitibus Drugeth de Homonna). 

Ukážka z viazaného rukopisu (Chemeri Gróf Zay-Zay-Ugrócz 
örökösei családjának származását bizonyitó hiteles 
okmányoknak kivonata, formátu cca 100 x 70 cm) s úvodnou 
genealogickou štúdiou a kolorovanými genealogickými 
tabuľkami (vývodmi, rozrodmi). 

Ide o dielo s elementárnou stromovou kompozíciou  
a výzdobou, ktoré koncom 80-tych rokov 19. stor. slúžilo ako 
východisko maľovaných verzií zaiovských genealógií. Aj toto 
vyobrazenie je viac popisné ako dekoratívne.

Objednávateľ: asi Albert Zai (1825 – 1904), uhorský politik  
a statkár v Uhrovci. Od 1864 tu hospodáril na rodových 
majetkoch a venoval sa podnikaniu. Od 1887 bol poslancom 
uhorského snemu. Zomrel v Budapešti. (Slovenský 
biografický slovník 6. Martin 1994, s. 398)

Vznik: celé dielo vznikalo azda v Uhrovci po 1858  
s doplnkami v 60-tych rokoch 19. stor. Niektoré časti  môžu 
byť aj staršie.

Zdroj: Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice, Martin, sign. J 4118. 

Albert Zai
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47 – Pôvod grófa Imricha Zaia (1765 – 1831), vojenského veliteľa, c. k. komorníka, zemepána 
v Uhrovci ai. (Proba 16. Majorum Nobilium Emerici Comitis Zay.). Na plátne maľovaný 
vývod k 16 predkom probanta. Šľachtický pôvod zdôrazňujú hodnostné, počtom cípov 
odlišujúce sa korunky i štítky heraldického tvaru. Dielo zastupuje rad podobných prác (prób 
k 16 predkom) od jedného autora z pozostalosti Zaiovcov, ktoré sa zachovali na Bojnickom 
zámku. 

Objednávateľ: asi Karol Zai (1797 – 1871), Imrichov syn, uhorský politik a podnikateľ. Narodil 
sa v Soprone. V rokoch 1840 – 1860 bol generálnym inšpektorom ev. a. v. cirkvi v Uhorsku. 
Bol stúpencom myšlienky národnostne jednofarebného Uhorska, politickým odporcom 
štúrovcov. Žil zväčša v rodovom kaštieli v Uhrovci, na sklonku života v Bučanoch. V r. 1830 
bol spolu s otcom povýšený do grófskeho stavu. (Slovenský biografický slovník 6. Martin 
1994, s. 399 – 400)

Vznik: medzi 1833 – 1871 

Zdroj: Slovenské národné núzeum – Múzeum Bojnice,  
inv. č. G-531.

Karol Zai
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48 – Rozrod Čaplovičovcov, oravského zemianskeho rodu (od Ladislava Čaploviča Skubu,  
1732 – 1815). Kolorovaná kresba na papieri (55 x 40 cm) s vlepenou kresbou erbu Vavrinca Čaploviča, 
zakladateľa Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Genealógia zachytáva vetvy rodov Čaplovič, 
Medzihradský, Országh, Bruck a Medvecký, 5 generácií. Jednoduchá, stromovo komponovaná  
genealógia so slovenským textom.

Autor: Alexej Čaplovič (1846 – ?), zeman, hospodár v Jasenovej. Dielo spracoval na základe genealógie, 
ktorú mu poskytol Leopold Bruck (1800 – 1866), učiteľ, ľudovýchovný pracovník, 1852 – 66 knihovník 
Čaplovičovej knižnice. („Odpisal s Genealogie u Leopolda Bruck ... Alexius Csaplovics...“)

Vznik: asi Jasenová, do  7. 2. 1876 (dátum uvedený na dokumente). 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, Čaplovičova knižnica, sign. XII/514,  
neg. č. 1/96.

Leopold Bruck
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49 – Rodokmeň Čákyovcov. Kolorovaná stromová genealógia  
s podrobnými údajmi o jednotlivých členoch rodu od 13.  
do 2. pol. 18. storočia. Svojou kompozíciou pripomína 
reprezentatívnejšie esterháziovské riešenia spred vyše 
storočia (1670 a 1687). Z grafických prvkov dominujú 
miniatúry budov, v ktorých sídlili a ktorých výstavbu 
Čákyovci podporili.

Toto dielo je zástupcom skupiny šľachtických genealógií  
2. polovice 19. storočia, ktoré vznikali jednak zo snahy 
vedecky zdokumentovať dejiny rodu, jednak z istej nostalgie 
za zašlými „zlatými“ časmi uhorskej šľachty. Išlo o genealógie 
obdobia rozvoja spolkov, vedeckého genealogického  
a historického bádania i zberateľskej činnosti. Mnohé z nich 
predstavujú typy na pomedzí dokumentov a výtvarných diel 
(porovnaj andrášiovský rodokmeň z roku 1891, zaiovské 
genealógie, tlačené genealógie panovníckych dvorov a i.).

Vznik: do 1884 (rok vyrytý v spodnej časti rámu), spracované 
na základe staršej predlohy, asi z 2. pol. 18. storočia.

Zdroj: Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, kaštieľ Markušovce; 
dielo je vystavené v expozícii múzea.
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50 – Rodostrom panovníkov európskych štátov (L’arbre 
généalogique de tous les états de l’Europe et de leurs 
souverains). Tlač na papieri. Veľkorozmerný závesný obraz 
z roku 1889. Strom predstavuje Európu, konáre európske 
štáty s rôznymi formami vlády (kráľovstvá, kniežatstvá, 
republiky ai.). Vetvy nesú mená dynastií a listy mená 
jednotlivých panovníkov. Dielo je lemované dekoratívnymi 
štítmi so znakmi jednotlivých krajín.

Autor: Jón C. Gárleanu, rumunského pôvodu 

Vznik: 1889

Vydanie a tlač: H. Engel a synovia, Viedeň (H. Engel & Fils, 
Imprimerie J. R. de la Cour)

Zdroj (tlač): Múzeum vo Svätom Antone.
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51 – Rodokmeň Andrášiovcov (Csikszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy 
nemzetség leszármaztatási táblazatja). Graficky spracovaná schéma, kolorovaná  
a čiastočne ilustrovaná. Dielo patrí do skupiny genealogických prezentácií odrážajúcich 
úpadok uhorskej šľachty (podobne ako genealógie Berzeviciovcov – 1845,  
Čákyovcov – 1884, Zaiovcov – 1889 i staršie).

Inšpirátor a objednávateľ: pravdepodobne Gejza Andráši (1856 – 1938), uhorský politik  
a podnikateľ, predposledný majiteľ kaštieľa v Betliari (viac Slovenský biografický 
slovník 1. Martin 1986, s. 59)

Autor: Árpád Szent Péteri (na pasparte, „Készitette K. H. Váralján 1890év Január hó 26án 
Szent Péteri Árpád“). 

Vznik: Krásnohorské Podhradie, do 26.1.1890 (uvedené), posledné údaje doplnené  
v 30-tych rokoch 20. stor. 

Zdroj: Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar. Dielo je vystavené v interiéri 
múzea-kaštieľa.

Gejza Andráši
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52 – Strom uhorských panovníkov (Stammbaum 
sämmtlicher 53 Könige von Ungarn) od Štefana I. po súdobo 
panujúceho Ferdinanda V. (1793 – 1875; uhorským kráľom bol 
v rokoch 1830 – 1848, vlády sa ujal v roku 1835). Farebná tlač. 
Dielo vyšlo zrejme s prílohou Erklärung des Stammbaums 
sämmtlicher 53 Könige von Ungarn, vydanou vo Viedni 1840. 

Autor: Ignaz Lenk von Treuenfeld (1766 – 1842), c. k. generál, 
topograf. Rodák z Köszegu, študoval vo Viedni, kde aj 
zomrel. Od 1803 pôsobil zväčša v Sedmohradsku, vydal jeho 
topografický lexikón. (Österreichisches biographisches 
Lexikon 1815 – 1950, 22. Lieferung. Wien – Köln – Graz 1970, 
s. 135 – 136; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 7. 
Budapest 1900, s. 1091 – 1092).

Vznik: 1840, resp. predtým

Zdroj (originál): samostatný list v zbierkach Mestského múzea 
v Bratislave. 
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53 – Príbuzenstvo Matthiasa Offermana v 16. – 19. storočí. 
Offermannovci pochádzali z Nemecka, od hraníc s Belgickom. 
V 19. stor. členovia rodu patrili k významným moravským 
priemyselníkom (v Brne). Potomkovia dnes žijú o. i.  
v Bratislave. Jedným z nich bol skladateľ a interpret 
populárnej hudby Gustáv Offermann (1919 – 1978), v ktorého 
rodine sa zachovala kronika rodu. Genealógia má tvar 
štylizovaného stromu bez listov s ornamentálnymi 
geometrickými obrazcami. 

Vznik: 1907

Zdroj: kronika vo vlastníctve p. Kristíny Offermannovej, 
Bratislava. 
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54 – Vývod grófa Stanislava Wilczeka (1792 – 1847), c. k. 
komorníka. Súčasť väčšieho materiálu, vyhotoveného asi  
pre potreby rodiny a neskôr vydaného tlačou. Graficky 
jednoduché, prehľadné riešenie. Novátorské je privrátené 
zobrazenie manželských erbov. 

Autor: Dr. Ferdinand Wilczek (1893 – 1921), právnik  
vo Viedni; Stanislavov pravnuk.

Vznik: asi Viedeň, pred 1921.

Zdroj: propagačný leták k publikácii Wappen und 
Ahnentafeln: die Ahnen des Reichsgrafen Dr. Ferdinand 
Wilczek, Frei- und Bannerherr von Hultschin und Gutenland 
(Wien, Böhlau 1983).
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55 – Časť rozrodu Schwarzenbergovcov. Zvýtvarnená 
tabuľka, ilustrácia ku genealogickej štúdii. Ukážka 
výtvarného spracovania genealógie z doby, kedy sa práce 
tohto druhu (v Čechách i na Slovensku) z ideologických 
dôvodov objavovali len výnimočne.

Autor: Zdirad J. K. Čech (* 1949), heraldický výtvarník. 
Ilustrátor heraldických, genealogických a historických štúdií. 
Žije v Kladne.

Vznik: Kladno, 1986, resp. skôr.

Zdroj: Palát, P. – Čech, Z. J. K.: Vývoj schwarzenberského 
erbu. In: Heraldická ročenka 1986. Praha 1986, s. 87
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56 – Rodokmeň Swinburnovcov z Capheatonu (Descendants  
of Sir John Swinburne of Capheaton, Northhumberland). 
Ukážka jedného zo súčasných spôsobov spracovania 
rodokmeňa pre súkromné použitie: jednoduchá schéma  
s kaligraficky spracovaným textom a ilustráciou (erbom 
rodu). Príklad pochádza z Anglicka, kde tradícia tvorby 
zvýtvarnených rodostromov zostala po stáročia neprerušená. 
Dnes ju tu rozvíjajú desiatky výtvarníkov.

Autorka: Marie Lynskey. V rokoch 1975 – 80 študovala dizajn, 
kaligrafiu a ilumináciu na Reigate School of Art and Design, 

potom absolvovala 3-ročný vyšší diplomovaný kurz  
v heraldike, kaligrafii a iluminácii. Je autorkou praktických 
príručiek z týchto disciplín, dekoratívnych rodostromov, 
diplomov, certifikátov a pod. Žije vo Fetchame v grófstve 
Surrey v Anglicku. (Biografia publikovaná v májovom vydaní 
Pen People z r. 2004, časopise britských kaligrafov; pozri aj 
autorkinu internetovú stránku www.ml.clara.net)

Vznik: 1998

Zdroj: originál vo vlastníctve autorky. 
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REPREZENTATÍVNE GENEALÓGIE (PROFÁNNE)

Nebolo veľa takých diel, v ktorých sa forma a obsah dostali do istej rovno-
váhy. Tie, ktoré ju dosiahli alebo aspoň výraznejšie dosahovali, sme sa  
pokúsili zoradiť do nasledujúcej skupiny. Vo väčšine z nich dominuje  
forma, obraz (fakty akoby neboli až také podstatné). Skutočne kvalitných 
genealógií tohto typu sa nezachovalo veľa (ich tvorba bola náročná  
a nákladná). Aj dnes vznikajú len ojedinele. 

Príloha F
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V prvom vyobrazení (vľavo hore) navrchu v strede zakladateľ 
Karolovcov – Arnulf, biskup z Mét, obklopený rodičmi  
(v celofigurálnom zobrazení). Od neho sa odvíja línia ku 
Karolovi Veľkému (748 – 814), franskému kráľovi a rímskemu 
cisárovi (zobrazený v strede v okne s podrobnejším popisom). 
Nasledujú fiktívne vyobrazenia jeho potomkov, vládcov, ktorí 
pôsobili na dnešných územiach Nemecka, Talianska a sčasti 
Francúzska. 

Na druhom vyobrazení (vpravo hore) genealógia Liudolfovcov, 
starosaskej šľachtickej a panovníckej dynastie (vládli do 1024, 
kedy vymreli a boli vystriedaní Salierovcami). V strede hore 
saský gróf Liudolf, zakladateľ dynastie, po stranách jeho 
synovia Bruno a Otto (+ 912), od ktorého sa odvíja niekoľko 
generácií potomkov – kráľov a cisárov Svätej ríše rímskej po 
Otta III. (980 – 1002) v strede dole a jeho nástupcu Henricha 
II. Svätého (973 – 1024) s manželkou Kunhutou (portréty 
vľavo dole za sebou).

Tretie vyobrazenie (vľavo dole) zachytáva ríšskych cisárov  
z dynastie Salierovcov (franskej šľachty pôsobiacej v oblasti 
Wormsu) – od Henricha III. (1017 –- 1056) po Henricha V. 
(1086 – 1125), ktorým táto dynastia vymrela.

Autor: Ekkehard z Aury (+ po 1125), stredoveký dejepisec, 
benediktínsky mních, od 1108 prvý opát kláštora v Aure pri 
Bad Kissingene v Nemecku. Vo svojej kronike zachytil najmä 
udalosti z rokov 1098 – 1125. (Brockhaus. Die Enzyklopädie 6. 
Leipzig – Mannheim 1996, s. 237). 

Vznik: benediktínsky kláštor v Aure (pri Bad Kissingene, 
stredné Nemecko), 1. pol. 12. stor. (po 1125).

Zdroj: Orlandi, E. – Buzzi, G.: Karl der Grosse und seine Zeit. 
Wiesbaden, Emil Vollmer Verlag 1968, s. 6 – 7. Originál 
kroniky je uložený v Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz, Handschriftabteilung, MS. Lat. fol. 295. 
Vyobrazenia na fol. 80v, 81r a 81v. 

57 – Rodokmene Karolovcov, Liudolfovcov (Ottovcov)  
a Salierovcov z kroniky sveta od Ekkeharda z Aury. Knižná 
ilustrácia, kolorovaná rukopisná kresba. Jedno z najstarších 
nám známych „papierových“ zachytení genealógie. 
Zobrazuje franskú a nástupnícke dynastie formou fiktívnych 
portrétov zasadených do románskej architektúry. 
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58 – Genealógia saskej dynastie z kroniky Kolína  
nad Rýnom (Chronica regia coloniensis). 

Vznik: Kolín nad Rýnom (Nemecko), okolo 1150 – 1160.

Jeden z najstarších dokladov „medailónovej“ genealógie – 
znázorňujúcej vývoj rodu pomocou kružníc s vkreslenými 
portrétmi, ktoré sú navzájom pospájané linkami. Tento vzor, 
spočiatku používaný nesystematicky, neskôr zovšeobecnel.  
Bol populárny najmä na britských ostrovoch (ale aj inde) - 
najmä vďaka početným odpisom historických kompendií 
Petra z Poitiers, kráľovských histórií a kroník sveta, ktoré sa 
tu rozšírili zvlášť po 1250. Petrus z Poitiers (asi 1080 – 1161), 
jeden z hybných duchov tohto procesu, bol mníchom 

benediktínskeho kláštora v Cluny, vo Francúzsku. Jeho dielo, 
ktoré sa stalo takým populárnym, nieslo názov Compendium 
historiae in genealogia Christi. Išlo o genealógiu Krista, 
rozšírenú o súdobé dynastické genealógie. Je pravdepodobné, 
že aj publikované zobrazenie bolo inšpirované týmto vzorom 
(Ch. Klapisch-Zuber: The genesis of the family tree. In: I Tatti 
Studies. Essays in the renaissance. Florence Vol. 4, 1991,  
s. 116 – 118)

Zdroj: Klapisch-Zuber, Ch.: The genesis of the family tree.  
In: I Tatti Studies. Essays in the renaissance. Florence Vol. 4, 
1991, s. 115 (obr. 3). Originál uložený v Herzog August 
Bibliothek, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 74. 3 Aug. 2.
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59 – Rodokmeň Welfovcov z rukopisu „Historia Welforum“, 
zostaveného v roku 1170. Pergamen, knižná maľba krycími 
farbami, kolorovaná perokresba (32,4 x 22 cm). Najstaršie 
známe vyobrazenie genealógie stredovekého šľachtického 
rodu vo forme stromu. Kmeň štylizovaného stromu 
prechádza stredom a v hornej časti sa stáča doľava. Začína 
zdola najstarším známym členom rodu Welfom I. (+ 876), 
ktorý žil za čias Karola Veľkého. Pokračuje párovými 
vyobrazeniami členov rodu, z ktorých historicky doložení sú 
až členovia štvrtej a piatej generácie – Rudolf a jeho syn Welf 
II. Vyobrazenie končí na jednej strane potomkami kniežaťa 
Henricha Čierneho Welfom VI. (+1191) a Welfom VII. (+1167), 
na druhej strane Henrichom Hrdým (+1139), kniežaťom 
saským a bavorským, a jeho synom Henrichom Levom 

(+1195, druhý zhora, celkom vľavo). Dcéra Henricha Čierneho 
Judita (celkom hore vpravo) bola matkou cisára Fridricha I. 
Barbarossu (+1190). Táto vetva, smerujúca k cisárovi, je na 
vyobrazení zvýraznená, aj keď jeho portrét (v strede hore) 
chýba.

Vznik: kláštor Weingarten (Nemecko, Švábsko), medzi  
1185 – 1191.

Zdroj: Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Cod. D. 11,  
f. 13v. 

Literatúra: Die illuminierten Handschriften der Hessischen 
Landesbibliothek Fulda 1. Stuttgart, Anton Hiersemann 1993, 
Kat. 48 (s. 96 – 101).
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60 – Rodokmeň anglických kráľov od saských čias  
po Henricha IV. (zväčša podľa Petra z Poitiers). Dielo 
reprezentuje celý rad pergamenových zvitkov  
s „medailónovými“ genealógiami, ktoré sa stali veľmi 
populárnymi v Anglicku. Niektoré z nich boli i viac ako 
10-metrov dlhé. K ich rozšíreniu tu došlo po 1250  
(pozri k tomu aj text pri obr. 58).

Vyobrazenie je súčasťou pergamenového zvitku napísaného  
v anglo-normančine a francúzštine. Kompletný zvitok 
rozmerov 651 x 25 cm tvorí 9 membrán. Obsahujú 161 
perokresbových miniatúr anglických kráľov a ich predkov  
v kružniciach so slabým svetlozeleným a červeným 
kolorovaním. Prvá ukážka zachytáva panovníkov od Egberta  
po Ethelberta. Egbert bol súčasníkom Karola Veľkého,  
na dvore ktorého žil. 

Dielo na svoju dobu nezvyčajne vysokej kvality pochádza  
od 2 umelcov. Patrí do relatívne homogénnej rodiny asi 40 
podobných zvitkov, z ktorých časť vznikla kopírovaním tohto 
rukopisu. Ten je považovaný za jeden z najbohatšie 
dekorovaných genealogických zvitkov svojho obdobia.  
K rozkvetu ich tvorby došlo po smrti Henricha III. (1272)  
a ich produkcia trvala až do začiatku 15. stor. Osobitný 
význam mali počas panovania Eduarda I. (1272 – 1307) a jeho 
syna Eduarda II. (1307 – 1327). Slúžili pravdepodobne hlavne 
na dokumentovanie dynastických vzťahov a posilnenie 
prestíže panujúceho rodu. Žiadne z nich však neposkytuje 
dôkazy, že vznikli z podnetu panovníka. 

Vznik: Anglicko (East Anglia?), 1321 – 27 a 1399 – 1413.

Zdroj: de Laborderie, O.: Les généalogies des rois 
d’Angleterre sur rouleaux manuscrits (milieu XIIIe siécle – 
début XVe siécle). Conception, diffusion et functions.  
In: La généalogie entre science et passion. Zost. T. Barthelemy 
a M.-C. Pingaud. Paris, CTHS 1997, titulná strana. Originál 
bol pôvodne uložený v The Schoyen Collection, Oslo  
a Londýn, MS 250, časť 2. Medzičasom bol predaný a jeho 
súčasný vlastník je neznámy. 

Literatúra: Sorenssen, E. G.: The Schoyen Collection. Checklist 
of Manuscripts 1 – 2867 by Martin Schoyen. Oslo, Principio 
Press 1999 (15th edition), s. 32; de Laborderie, O.: c. d.,  
s. 181 – 205.
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61 – Rodokmeň srbskej panovníckej dynastie 
Nemanjićovcov od zakladateľa Štefana Nemanju (Simeona 
Srbského, + 1200) po panujúceho Štefana Dušana (+ 1355). 
Freska v nartexe kláštorného komplexu v Peći, historického 
sídla srbskej pravoslávnej cirkvi (Peć ním bol s prerušeniami  
od cca 1253 do 1766). Zástupca skupiny prvých známych 
stromových genealógií z prostredia pravoslávnej cirkvi  
(a Srbska). 

Vznik: Peć (Kosovo-Metohija, Srbsko a Čierna Hora), asi 1330. 

V diele je uplatnený motív Jesseho stromu – so zakladateľom 
dynastie dole a súdobým srbským panovníkom na vrchole. 
Pod veľkým portrétom Krista, po bokoch s anjelmi 
znášajúcimi z nebies kráľovské koruny, sú celofigurálne 
zobrazenia členov dynastie, vždy po 5 v 4 horizontálnych 
radoch (s portrétmi mladších členov dynastie v horných 
medzikružných priestoroch). Postavy sú obkolesené 



Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Reprezentatívne genealógie (profánne)  107

štylizovanými viničovými úponkami (tu nie takými bohatými 
ako v iných verziách). Hlavný dôraz je kladený na stredovú 
vertikálnu zónu, ktorá – zdola nahor – zobrazuje Štefana 
Nemanju, Štefana II. (Prvovenčaného), Štefana Uroša I.  
a Milutína, po pravici so synom Štefanom Dečanským  
a bratom Konštantínom, po ľavici s ďalším synom 
Šimonom-Simeonom a vnukom Dušanom.

Iniciátor: Štefan Dušan (Uroš IV., + 1355), srbský kráľ. 
Myšlienka tvorby dynastických rodostromov bola v srbskom 
prostredí živá od čias kráľa Milutína (Štefan Uroš II., panoval 
1282 – 1321), Dušanovho otca. Podľa viacerých srbských 
historikov umenia nemala pôvod v byzantskom prostredí,  
z ktorého Srbi prevzali väčšinu výtvarných vzorov. Tieto diela 
mali zdôrazňovať posvätnosť línie a jej úlohu pri obrane 
pravoslávia. Milutín dal zhotoviť prvú takúto genealógiu  
v kláštore v Gračanici (zal. 1315). Dušan ju akceptoval a 
trikrát zopakoval – v kláštoroch v Peći, Dečanoch (zal. 1327 – 
1335) a Matejići pri Kumanove (zal. pred 1346). Do genealógie 
v Matejići, ktorá vznikla krátko pred jeho korunováciou  

za srbského cára (1346), sú zahrnutí aj niekoľkí byzantskí 
cisári, zobrazení ako jeho vlastní predchodcovia. Týmto si 
Dušan želal justifikovať svoje politické nároky na byzantský 
trón. Na tieto genealógie nadviazala maľba línie srbských 
panovníkov na vrchole s Lazarom Hrebeljanovićom (+ 1389), 
nasledovníkom Nemanjičovcov, na fasáde vstupnej veže 
kláštora v Studenici. V srbskom prostredí ide o unikátne 
diela, ktoré nemali pokračovanie.

Autori: 2 majstri; jeden pracoval vo vyšších, druhý v nižších 
zónach.

Literatúra: www.suc.org/culture/history/Hist_Serb_Culture/
html/nemanjic.html, www.suc.org/culture/history/ Hist_
Serb_Culture/chf/Middle_Ages_Art.html (štúdia Vojislava 
N. Djurića Art in the Middle Ages), www.rastko.org.yu/
kosovo/pecarsija/hramovi/priprata_eng.html (The 
Patriarchate of Pec: The Narthex), www. Kosovo.com/
epatriar3.html (Patriarchate of Pec. History  
and Art. Part 2. The Narthex). 

Poznámka: Predstavitelia srbskej panovníckej dynastie boli do objavenia sa vyššie 
spomínaných stromových genealógií – v duchu byzantskej tradície – zobrazovaní vo forme 
rodinných portrétov či v genealogických portrétnych radoch (zoradení za či nad/pod 
sebou). Podobné prezentácie predkov a príbuzenstva panovníkov sú z tohto obdobia 
známe aj zo strednej Európy. Porovnaj tzv. luxemburský rodokmeň, cyklus fresiek 
(podobizní) z rokov 1355 – 1357, ktorý dal v cisárskom paláci na Karlštejne vyhotoviť  
Karol IV. Cyklus začínal Noem a končil Karlom IV. a jeho manželkou Blankou. Fresky  
v 15. – 16. storočí zanikli (najskôr schátrali a potom boli pri prestavbe hradu v 16. stor. 
odstránené). 

Z doby Karla IV. je známy aj cyklus tabuľových obrazov, ktoré spodobovali asi 120 jeho 
predchodcov, zakladateľov štyroch svetových ríší a cisárov rímskych a byzantských. 
Portréty, ktorými bola vyzdobená hlavná sála pražského hradu, ostali nezvestné. (České 
umění gotické 1350 – 1420. Praha, Academia 1970, s. 177 – 178; Stejskal, K.: Matouš Ornys  
a jeho „Rod císaře Karla IV.“ In: Umění, 24, 1976, č. 1, s. 13 – 58; tenže: Die Rekonstruktion 
des Luxemburger Stammbaums auf Karlstein. In: Umění, 26, 1978, č. 1, s. 535 – 563; pozri aj 
Kubů, N.: Hrad Karlštejn. Průvodce. Praha (1994), s. 20, tam aj fotografia súčasnej 
rekonštrukcie Sály predkov.).

Podobné cykly sa mohli v tomto období či už skôr používať aj v uhorskom prostredí – ak 
vezmeme do úvahy, že figurálne zobrazenia členov vládnúcej dynastie sa objavujú už  
na platničkách byzantskej kniežacej koruny-diadému z 11. storočia. Tu ide o vyobrazenia 
byzantského cisára Konštantína Monomacha, jeho manželky Zoe a jej sestry Theodory  
z obdobia medzi 1042 – 1050. Diadém bol nájdený (vyoraný) 1860 v Ivanke pri Nitre a dnes 
je uložený v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. (Vrteľ, L.: Otázniky nad korunou. 
In: Historická revue, 3, 1992, č. 2, s. 4).

Dá sa tiež predpokladať, že – podobne ako v Srbsku či inde – aj v Uhorsku našli linkami 
spájané a neskôr stromové vyobrazenia dynastického príbuzenstva (vo forme fresiek, 
tabuľových malieb či knižných iluminácií) uplatnenie podstatne skôr, ako o nich vieme 
(pozri nedokončené medailóny uhorských panovníkov, ktoré nadväzujú na biblické 
„medailónové“ genealógie z rukopisu kroniky sveta z rokov 1458 – 1462, Archív literatúry 
a umenia SNK, Martin – obr. 20).

Karol IV.
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62 – Genealógia anglického kráľa Eduarda IV. (1442 – 1483, 
panoval 1461 – 1470 a 1471 – 1483) z rukopisnej kroniky sveta 
(časť zvitku). Vyobrazenie sa odvíja zhora nadol, spája 
panovnícke línie Anglicka, Francúzska a Španielska  
v osobách Richarda, vojvodu z Yorku (trojfarebne rámovaný 
obdĺžnik v spodnej časti) a Eduarda IV. (veľké farebne 
rámované plochy len sčasti viditeľné dole). Dielo obsahuje 
panovnícke i rodové symboly (sokol, zámok, biela ruža, 
svätojurský kríž Yorkovcov). Uzatvorená koruna v strede 
hornej časti patrí Henrichovi III. (1207 – 1272) z línie 
Plantagenetovcov. Iná koruna v blízkosti so slnkom uvádza 
španielsku líniu. Bohaté dedičstvo Eduarda IV. zvýrazňujú 
mnohofarebné linky, na rozdiel od jednoduchých žltých 
rámov pri Henrichovi IV., V. a VI. Tri obdĺžniky vľavo dole 
rámované príslušnými farbami obsahujú zdôvodnenie 
Eduardových dedičských nárokov na koruny všetkých troch 
spomínaných kráľovstiev.

Vznik: Anglicko, asi 1461 (po korunovácii Eduarda IV. v júni 
1461, pred jeho sobášom v máji 1464)

Zdroj: internetová stránka Free Library of Philadelphia 
(www.library.phila.gov/medieval/lewis_e201/part5.html), 
originál je uložený v zbierkach tejto knižnice (Rare Book 
Department, MS Lewis E201). 

Eduard IV.
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63 – Rodostrom anglickej kráľovnej Alžbety I. (1533 – 1603, 
panovala od 1558), časť pergamenového zvitku. Zlatom  
a farbami iluminovaný rodostrom siahajúci po Adama je 
reprezentantom obdobia, kedy v Anglicku vrcholil záujem  
o prestížne genealogické a heraldické prezentácie. 

Vznik: Londýn, 2. pol. 16. stor. (asi po 1558)

Spomínaná módna vlna trvala od vlády Henricha VIII.  
(1509 – 1547) po vládu Karola I. (1625 – 1649) a zasiahla 
najmä novú šľachtu. Genealogické zvitky v tomto období už 
vyhotovovali profesionálni genealógovia a heraldici – heroldi 
(mnohé z nich boli nimi signované a spečatené). Pravda, títo 
úradníci anglického panovníckeho dvora mali naďalej aj 
amatérsku konkurenciu. Za Alžbety boli zvlášť populárne 
genealógie zobrazujúce paralelný vývoj rôznych rodových 
línií a dekorované nielen erbami, ale aj imaginárnymi 
postavami primitívnych predkov a niekedy ilustráciami 
rodových náhrobníkov, listín a pečatí, teda historických 
dokladov šľachtictva. Vlastný genealogický obsah sa opieral 
sčasti o tieto a sčasti o tradované fakty. Najimpozantnejšie, 
obrie (až niekoľkometrové) diela tohto druhu vznikli  
v 1. polovici 17. storočia. Bežne však boli tieto práce relatívne 
malé (porovnaj genealógie Byronovcov a Darellovcov). Ich 
tvorba prežíva v College of Arms (anglickom heraldickom 
úrade) v Londýne doposiaľ. Miesto zvitkov sú však  
v popredí knižné formy. (Wagner, A. R.: The records and 
collections of the College of Arms. London, Burkes Peerage 
1952, s. 15, 16, 18).

Zdroj: The Marquess of Salisbury’s Library, Hatfield house, 
Hatfield, Hertfordshire, Cecil Papers 357. Publikoval aj Hey, 
D.: The Oxford guide to family history. Oxford – New York, 
Oxford University Press 1993, s. 38. 

Alžbeta I.
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64 – Rodokmeň rakúskej panovníckej dynastie 
Babenbergovcov. Tabuľová maľba, 344 x 805 cm (stredná časť 
344 x 405 cm, bočné krídla po 344 x 200 cm). Pôvod 
Babenbergovcov nie je jednoznačný, pochádzali z Bavorska 
alebo zo Švábska, v 10. – 13. storočí boli rakúskymi 
markgrófmi, 1246 v mužskej línii vymreli. V strednej časti 
dielo zachytáva mužských členov rodu – 27 osôb z 9 generácií 
v typických scénach z ich života. Po stranách (na bočných 
krídlach, ukážky napravo) sú portréty ich manželiek. Dielo 
inšpirovalo vznik ďalších prác, svojou veľkosťou i formou 
však zostalo jedinečným.

Vznik: augustiniánsky kláštor v Klosterneuburgu (Augustiner 
Chorherrenstift), Rakúsko, 1489 – 1492.

Dielo vzniklo z iniciatívy prepošta Jakoba Paperla, 
predstaveného kláštora v Klosterneuburgu, krátko po 
beatifikácii Leopolda III., ktorý bol v kláštore pochovaný. 

Autor genealógie: Ladislaus Sunthaym (okolo 1440 – 1512/13), 
historik-genealóg, mních. Rodák z juhonemeckého 
Ravensburgu, 1450 – 1465 študoval vo Viedni, od 1485 – 1489 
pôsobil v kláštore v Klosterneuburgu, potom až do smrti ako 
historik a genealóg na dvore cisára Maximiliána I. Od 1504 
bol členom kapituly pri Dóme Sv. Štefana. Autor viacerých 
topografických a genealogických prác. Genealógiu 
Babenbergovcov spracoval v rokoch 1485 – 1489, 1491 vyšla 
pod názvom Der löblichen Fürsten und des Landes 
Österreich Altherkommen und Regierung v Bazileji; známa je 
aj z neskorších odpisov. (Deutsche biographische 
Enzyklopädie 4. München, K. G. Saur 1999, s. 633)

Autori triptychu: Hlavnú časť vytvoril Hans Part, viedenský 
maliar, tvorcov bočných krídel nepoznáme. 

Zdroj: originál diela uložený v kláštornom múzeu 
(Stiftsmuseum) v Klosterneuburgu v Rakúsku. 

Literatúra: Röhrig, F.: Der Babenberger Stammbaum im Stift 
Klosterneuburg. Wien, Edition Tusch 1975,  
ISBN 3-85063-042-0.
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65 – Čiastočný rozrod Liudolfa (+866), saského grófa, 
zakladateľa dynastie Liudolfovcov, resp. pôvod a 
príbuzenstvo cisára Svätej ríše rímskej Henricha II.,  
973 – 1024 (Saint kaiser Heinrichs geschlecht).  
Formát jednej strany 44,6 x 27 cm. Čiastočne kolorovaný 
drevoryt z prvého, latinského vydania svetovej kroniky 
Hartmana Schedela (1440 – 1514), norimberského humanistu, 
mestského lekára a zberateľa kníh. Dielo vzniklo z podnetu 
norimberského obchodníka Sebalda Schreyera (+1520). Vyšlo 
najskôr v latinskej 326-stranovej verzii tlačenej talianskou 
rotundou (12. júla 1493) a potom aj v nemeckej 297-stranovej 
verzii (23. decembra 1493), tlačenej neogotickým písmom;  
v oboch verziách s rovnakým počtom –  1809 drevorytov 
(vyhotovených zo 645 drevených štočkov). Časť z nich tvoria 
biblické genealógie začínajúce Adamom, nasledované 
genealógiami ďalších panovníckych rodov a osobností, 
starovekých i stredovekých. Ide o celé sady rodostromových 
(asi 37) a portrétnych vyobrazení. Dielo malo vplyv na vzhľad 
ďalších svetových a mestských kroník.

Ukážka (prevzatá z latinskej verzie) je predposledným 
genealogickým vyobrazením v kronike. Polovičné postavy  
s atribútmi svetskej či duchovnej moci (meč, kopija, žezlo, 
berla) zasadené do kalichov kvetov sú pospájané rastlinnými 
výhonkami vyrastajúcimi z brucha alebo z hrude žien 
(manželiek-matiek).  V tomto vyobrazení sú na rozdiel  
od väčšiny ostatných v kronike (anachronicky) zobrazené  
i rodové erby. Rozrod zachytáva 7 generácií Liudolfovcov,  
v poslednej tiež prvého uhorského kráľa Štefana I. (okolo  
797 – 1038), jeho manželku Gizelu, ktorá bola sestrou 
Henricha II., a (v 8. generácii) ich syna Imricha (1007 – 1031), 
uhorského kráľoviča.

Vznik: Norimberg (Nemecko), podklady 1492 – 1493, tlač  
pred 12. 7. 1493.

Autori: Michael Wolgemut (1433 alebo 1434 – 1519), 
norimberský maliar, tvorca drevorytov, oltárnych  
a tabuľových malieb, a Wilhelm Pleydenwurff (+ 1494), jeho 
nevlastný syn. Wolgemut bol žiakom Pleydenwurffovho otca 
Hansa (1420 – 1472), tiež maliara, vzal si za manželku jeho 
vdovu. Tvoril pod vplyvom nizozemských maliarov, bol 
učiteľom Albrechta Dürera; ten pôsobil v jeho dielni  
1486 – 1489.

Tlač: Anton Koberger (+1513). Okolo 1490 bol najznámejším 
tlačiarom v Nemecku, poznali ho tiež v Krakove, Budíne, 
Miláne, Benátkach, Paríži, Lyone i inde. Vlastnil 24 
tlačiarenských lisov a vo svojej manufaktúre zamestnával 
vyše 100 tovarišov (korektorov, tlačiarov, iluminátorov, 
kníhviazačov...). Na prelome storočí mal na svojom konte 
okolo 250 vydaných titulov – teologických, právnických, 
filozofických, ktoré sa predávali na všetkých významnejších 
európskych trhoch. Mapu predpokladaných trhov,  
na ktorých sa predávala Schedelova kronika pozri vo Füssel, 
s. 47; nám najbližšie to boli Praha, Viedeň, Budín a Krakov. 
Vyobrazenie pochádza z exemplára, ktorý vlastnila Mária 
Steiger Zamoyská, pôsobiaca zrejme na Spiši.

Zdroj: Slovenská národná knižnica v Martine, Inc A 16, fol. 
CLXXXVIb – CLXXXVIa. Iné exempláre sú uložené  
v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Literatúra: Kotvan, I. – Frimmová, E.: Inkunábuly Slovenskej 
národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Martin. 
Matica slovenská 1988, s.  136 – 137, č. 430, I. exemplár 
(popis); Die Schedelsche Weltchronik. Nachwort von  
R. Pörtner. Dortmund, Harenberg Kommunikation 1979  
(2. vyd., bibliofilský reprint nemeckého vydania); Füssel, S.: 
Die Welt im Buch. Buchkünstlerischer und humanistischer 
Kontext der Schedelschen Weltchronik von 1493. Mainz, 
Gutenberg-Gesellschaft 1996, ISBN 3 -7755-2111-9.
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66 – Genealógia panovníckej dynastie Jagelovcov. Drevoryt 
(knižná ilustrácia) z tzv. Statutu Łaskiego (Commune inditi 
Poloniae Regni privilegium. Krakov 1506), prvého tlačeného 
súboru poľského práva, ktorý zostavil poľský kráľovský 
sekretár Jan Łaski (1456 – 1531), diplomat a neskôr prímas 
Poľska. Drevoryt zobrazuje rodinu poľského kráľa Kazimíra 
IV. (1427 – 1492, panoval od 1447) a Alžbety (1438 – 1505), 
dcéry uhorského kráľa Albrechta Habsburského. Z hrude 
oboch rodičov vyrastajú samostatné výhonky, synovia sú 
netradične zobrazení v dvoch radoch vľavo nad sebou  
(na otcovskej strane), dcéry podobne vpravo, nad matkou. 
Autora genealógie ani drevorytu nepoznáme.

Vznik: Krakov (Poľsko),  do 1506 (dielo vzniklo na dvore 
Alexandra Jagelonského, ktorý je na rytine označený ako 
„Alexander Rex“ a panoval 1501 – 1506)

Tlač: Johann Haller (okolo 1467 – 1525), krakovský kupec, 
kníhkupec a vydavateľ. Pochádzal z Rothenburgu ob der 
Tauber (v Nemecku). Spočiatku podporoval kníhtlačiara 
Gašpara Hochfedera (pôsobil v Norimbergu, v Metách, vďaka 
Hallerovi 1502 – 1505 v Krakove, potom opäť v Metách).  
Od 1505 prevádzkoval v Krakove vlastnú tlačiareň, tlačil pre 
poľský panovnícky i prímaský dvor. (Deutsche biographische 
Enzyklopädie 4. München, K. G. Saur 1999, s. 347)

Zdroj: Bieńkowska, B. – Chamerska, H.: Tysiąc lat książki  
i bibliotek w Polsce. Wrocław – Warszawa – Kraków 1992,  
s. 27. 
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67 – Víťazný oblúk s rodokmeňom Habsburgovcov  
(vo vzťahu k cisárovi Svätej ríše rímskej, rakúskemu 
arcivojvodovi Maximiliánovi I., 1459 – 1519). Kolorovaný 
drevoryt (341 x 292 cm). 

Cisár Maximilián I. mal osobitný vzťah ku genealógii, za jeho 
panovania vznikli 6-zväzkové dejiny Habsburgovcov 
(vedené od Noema). Genealógiou vlastného rodu po mnoho 
rokov zamestnával celý štáb vzdelancov, predovšetkým 
Ladislava Sunthayma (o ňom viac pri genealógii 
Babenbergovcov), Jakoba Mennela, Johannesa Stabiusa  
a Johanna Trithemiusa (Wiesflecker, H.: Kaiser Maximilian I. 
Band I. Wien, Verlag für Geschichte und Politik 1971, s. 44).  
Z výtvarníkov to boli o. i. Hans Burgkmair st. a autor tohto 
drevorytu. 

Vznik: asi Viedeň, 1515 

Autor: Albrecht Dürer (1471 – 1528), maliar a grafik. Narodil 
sa a podstatnú časť života prežil v Norimbergu, kam sa jeho 
otec 1455 presťahoval z Uhorska (z Gyuly). Bol žiakom 
Michaela Wolgemuta, drevorytca Schedelovej kroniky. Patril 
k najvýznamnejším grafikom svojej doby, ovplyvnil tvorbu 
celých generácií autorov. Pre cisára Maximiliána pracoval  
v rokoch 1512 – 1519. 

Na vyobrazení sa mal podielať (podkladmi?) i Hans 
Burgkmair st. (1473 – 1531). Ten pôsobil prevažne  
v Augsburgu a v rokoch 1509 – 1512 vytvoril pre cisára 
Maximiliána I. sériu 92 drevorytov – portrétov 
panovníkových predkov a príbuzných (publikované sú sčasti 
v práci Hollstein, F. W. H.: Dutch and Flemish Etchings, 
Engravings, and Woodcuts, ca 1400 – 1700, Volume V. 
Amsterdam, Menno Hertzberger 1957, č. 324 – 415, pozri aj 
Laschitzer, S.: Die Genealogie des Kaisers Maximilian I.  
In: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung des a. h. 
Kaiserhauses, 7, 1888, s. 1 an.). 

Zdroj: Schröder, A. – Sternath, M. L.: Albrecht Dürer. Wien, 
Hatje Cantz Verlag 2003, s. 449, 451. Originál uložený  
v Albertina, Wien, Inv. DG 1935/973.

Albrecht Dürer Maximilián I.
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68 – Rodokmeň portugalských kráľov. Renesančná maľba  
na pergamene (55,9 x 39,4 cm). List z 13-listového súboru 
sčasti nedokončených vyobrazení, ktorého vyhotovenie 
objednal Ferdinand Portugalský (1507 – 1534), brat 
portugalského kráľa Jána III. (panoval 1521 – 1527). 

Jeden z vizuálne najpríťažlivejších genealogických cyklov 
svojej doby. Začína biblickými, výzorom primitívnymi 
predkami (vychádzajúc od Magoga, vnuka Noeho).  
Na publikovanom liste pokračuje Henrichom Burgundským  
(+ 1112), prvým portugalským grófom, ktorý je zobrazený  
na vrchole stromu. Vyobrazenie zachytáva aj Sv. Štefana, 
uhorského kráľa (1001 – 1030) a jeho príbuzenstvo. 

Autori: Genealogické podklady k cyklu spracoval Damiao  
de Góis, ktorý mal na pokyn zadávateľa počas svojho 
diplomatického pôsobenia v Antverpách zhromaždiť k téme 
všetku dostupnú, dovtedy vydanú literatúru. Kresby 
vyhotovil António da Hollanda, iluminácie sčasti Simon 
Bening a sčasti da Hollanda (vybrané vyobrazenie kreslil  
a iluminoval da Hollanda). Predpokladá sa, že boli 
ovplyvnení A. Dürerom, resp. inými nemeckými grafikmi.

Damiao de Góis (1501 – 1573), portugalský humanista, 
historik a diplomat, začas pôsobil ako vyslanec portugalského 
dvora v Antverpách. António da Hollanda (medzi 1480-1500 
– 1557), portugalský miniaturista a knižný maliar, pochádzal 
z Nizozemska alebo Portugalska, študoval v Taliansku,  
od 1518 alebo 1519 bol heroldom portugalského kráľa 
Manuela I. Bol portrétistom portugalského panovníckeho 
dvora, ilustroval knihy, aj ďalšie genealogické práce. 
(Allgemeines Künstler-Lexikon 4. München – Leipzig, K. G. 
Saur 1992, s. 397 – 398). 

Vznik: Dielo vznikalo v Lisabone a Brugách (Belgicko) medzi 
1530 – 1534. Publikovaná časť vznikla pravdepodobne  
v Lisabone.

Zdroj: British Library, Londýn, Add. 12531, fol. 6.

Literatúra: Genealogy of the Infante Dom Fernando  
of Portugal. In: Kren, Th.: Renaissance Painting in 
Manuscripts. Treasures from the British Library. New York, 
Hudson Hills Press – London, The British Library 1983,  
s. 69 – 78 (tam aj ďalšie vyobrazenia a odkazy na literatúru).
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69 – Rodokmeň bavorskej panovníckej dynastie 
Wittelsbachovcov. Časť zo súboru kolorovaných drevorezov. 
Táto dekoratívna, bohato ilustrovaná genealógia bola zrejme 
súčasťou väčšej publikácie. Wittelsbachovci vládli  
v Bavorsku od 1180 do konca 1. svetovej vojny.

Vznik: Nemecko (Bavorsko), 16. storočie.

Zdroj: Bahn, P.: Familienforschung und Wappenkunde. 
Niedernhausen, Basserman Verlag 1998, s. 29
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70 – Vývod k 16 predkom (Arbor genealogica XVI. 
indiciariorum maiorum…) princezny Anny Márie Falckej  
z rodu Wittelsbachovcov, porýnskej palatínky (1575 – 1643), 
vyhotovený z príležitosti jej sobáša so sasko-weimarským 
vojvodom Fridrichom Viliamom (konal sa 29. augusta 1591  
v Neuburgu). 

Faktograficky podrobná, precízna a vizuálne pôsobivá próba. 
Nosným prvkom je strom, manželské zväzky predkov 
umocňujú podania rúk, vyrastajúcich z erbov príslušných 
rodov. 

Vznik: Neuburg (Nemecko), do 1591.

Autori: Genealogické podklady dodal miestny farár, grafiku 
vyhotovil Hans Sibmacher (Johann Siebmacher, pred 1590 – 
1611), medirytec a heraldický výtvarník (na vyobrazení, vľavo 
dole od veľkého erbu signovaný „HS“). Pochádzal  
z Norimbergu, kde pôsobil i zomrel. Venoval sa tvorbe 
knižných ilustrácií, vedút, panovníckych portrétov, máp  
a pod. Bol zakladateľom známeho, po ňom pomenovaného 
erbovníka (Siebmacher Wappenbuch), ktorého pôvodné  
2 zväzky vyšli 1605 a 1609. (Vollmer, H.: Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler von Antike bis zur Gegenwart 30. 
Leipzig 1969, s. 580 – 582). 

Zdroj: Warnecke, F.: Heraldisches Handbuch. Görlitz, Verlag 
von C. A. Starke 1880, s. 47 (popis), Tafel XXXI (vyobrazenie).



118 Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Reprezentatívne genealógie (profánne)

71 – Postupnosť uhorských panovníkov (vo vzťahu  
k Matejovi II. Habsburskému, 1557 – 1619, českému  
a uhorskému kráľovi, od 1611 cisárovi Svätej ríše rímskej, 
resp. k ďalším panovníkom z dynastie Habsburgovcov). 
Medirytina neznámeho autora (53 x 39 cm), list zo zatiaľ 
neidentifikovanej publikácie. 

Dielo spája dynastie Arpádovcov (od Takšoňa)  
a Habsburgovcov (po Ferdinanda III.), dokladajúc takto 
nástupnícke práva druhých na uhorský trón. Rodostrom  
v podobe vínnej révy dopĺňajú ilustratívno-dokumentárne  
i symbolické prvky (portrét Mateja II., erby Rakúska  
a Uhorska, obelisk s trúbiacim anjelom ai.), veduty Budína  
a Viedne. 

Vznik: Praha, okolo 1612, doplnené okolo alebo po 1625 
(podľa údajov na liste) 

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, sign. C 6455. Publikoval tiež 
Čičo, M.: Gloria et miseria. Pohľady na spoločnosť 16. a 17. 
storočia v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. 
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2002, s. 15  
(vyobrazenie i popis). 
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72 – Rodokmeň brandeburských grófov (potomkov 
Fridricha I., + 1440) po Juraja Viliama (1595 – 1640), od 1619 
pruského vojvodu, zakladateľa veľkého a vplyvného 
pruského štátu. Knižná medirytina, súčasť dobovej 
genealogickej práce (formátu 31,5 x 19 cm), ktorej autorom 
bol Johann Cernitius, archivár pôsobiaci v Berlíne. Genealógia 
je komponovaná do tvaru vázy s barokovými prvkami.

Autor medirytiny: pravdepodobne Peter Rollos (dol. 1619 – 
1639), medirytec a obchodník s umeleckými dielami (signoval 
všetky portrétne medirytiny v citovanej práci). Pochádzal  
z Frankfurtu (nad Mohanom?), pôsobil v Prahe a 1628 – 1639 
v Berlíne. (Vollmer, H.: Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 28. Leipzig (1969), 
s. 538)

Vznik: Berlín, medzi 1619 – 1628.

Zdroj: Cernitius, J.: Decem e familia burggraviorum 
nurnbergensium electorum brandeburgicorum eicones... 
Berlín 1628 (Slovenská národná knižnica Martin, IB 67953, 
prív. 4, pred pag. 1).
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73 – Genealógia Byronovcov od Radulphusa Burona (1086)  
po prvého baróna Byrona – Johna (1599 – 1652). On bol 
iniciátorom vytvorenia tohto iluminovaného genealogického 
rukopisného zvitku, ktorý neskôr vlastnil aj známy básnik 
Lord George Byron (1788 – 1824). Zvitok pozostáva  
z 8 membrán, je kompletný, v celkovej veľkosti 76 x 530 cm. 
Obsahuje 68 erbov a 5 väčších miniatúr Byronovských 
rodinných hrobiek.  

Vznik: Anglicko, 1626

Zdroj: The Schoyen Collection, Oslo a Londýn, MS 557. 
Publikované tiež v The Schoyen Collection. Checklist of 600 
manuscripts spanning 5000 years by Martin Schoyen. 
Compiled by E. G. Sorenssen. Oslo, November 2002,  
17. vydanie (www.nb.no/baser/schoyen).



Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Reprezentatívne genealógie (profánne)  121

74 – Rodokmeň Darellovcov, vychádzajúci od Sira Roberta 
Darella z Calchillu, detail (A Genealogicall Discripsion of the 
Auncient, Worthy and Numerus Famyly of the Darells). Dielo 
bolo namaľované pred občianskou vojnou v Anglicku. Svojou 
geometrickou konštrukciou silne kontrastuje s bizarným  
a emotívnym rodokmeňom Alžbety I. Aj tu sú však erby 
zobrazené v duchu dobových domácich tradícií, teda 
jednoducho. Pozoruhodná je rozmanitosť použitých ilustrácií, 
zväčša dokumentárnej hodnoty (portrétne miniatúry, 

celofigurálne portréty, miniatúry dokumentov, pečatí, 
náhrobných dosiek…)

Vznik: Anglicko 1637 (rok uvedený na diele).

Zdroj: Centre for Kentish Studies, Maidstone, Kent, Veľká 
Británia, kat. č. U386 F1. Publikoval aj Hey, D.: The Oxford 
guide to family history. Oxford – New York, Oxford 
University Press 1993, s. 55.
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75 – Výber z rodokmeňa Četvertynských (34 potomkov 
kyjevského kniežaťa Sviatoslava). Drevoryt z dobovej tlače 
popisujúcej zázraky pečerských mníchov, vydanej v poľštine. 
Nosným prvkom je vinič (symbol Krista: „Pán Ježiš povedal: 
Ja som pravý vínny kmeň a vy ste ratolesti. Zostaňte vo mne  
a ja vo vás.“ /J 15.5.4/) v strede s rodovým erbom 
Čertvertynských (Sv. Juraj), odvodeným od erbu kyjevských 
kniežat. Drevoryt je pôsobivý svojou grafickou 
jednoduchosťou. Abreviatúra HXSCRIKM = “Heliasz Xiaze 
Swentopelk-Czetwertynski Rotmistr Iego Krolewskiej Mosci”. 
Čertvertynskovci patrili k najvplyvnejším ukrajinským 
šľachtickým rodom, svoj pôvod odvodzovali od Rurikovcov – 
Monomachovcov, neskôr sa popoľštili alebo poruštili. 
(Fedunkiv, Z.: Do problemy pochoždenňa ukrajinskoho 
Kňjazivskoho rodu Svjatopolk-Četvertynskych. In: Šosta 
naukova heraldyčna konferencija. Ľviv 1997, s. 158 – 160)

Objednávateľ: knieža Illja (Eliáš) Svjatopolk-Četvertynský 
(1606 – 1640; „Heliasz“ na vrchole genealógie), pôsobil ako 
veliteľ v poľskom vojsku, účastník ukrajinských 
protikozáckych povstaní v 20-tych a 30-tych rokoch 17. 
storočia. Bol stúpencom a ochrancom pravoslávia (voči 
katolicizmu).

Autora diela nepoznáme.

Vznik: asi Kyjev, do 1638

Zdroj: Afanasij Kaľnofojskij: Teratourgima lub cuda, ktore 
byly tak w samym swietocudotwornym Monastyru 
Pieczarskim Kiiowskim. Kyjev 1638 (tlač z kláštornej tlačiarne 
Kyjevsko-pečerskej lavry)



Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Reprezentatívne genealógie (profánne)  123

76 – Rodokmeň francúzskej panovníckej dynastie 
Bourbonovcov. Medirytina z dobovej genealogickej 
monografie.

Vznik: asi Paríž, do 1645

Zdroj: Neubecker, O.: Heraldik. Wappen – Inr Ursprung, Sinn 
und Wert. Augsburg, Battenberg Verlag – Luzern, 
EMB-Service für Verleger 1990, s. 48 – 49. Originál pochádza  
z diela Charles Bernard: Généalogie de la Maison Royale de 
Bourbon, vydaného v Paríži 1645.
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77 – Rodokmeň Esterháziovcov. Maľba, olej na plátne. Genealógia vychádza od biblického 
Adama (ležiaci pred stromom). V pozadí krajina s rodovými majetkami, medzi ktorými 
dominuje o. i. kaštieľ v Galante (vpravo dole).

Objednávateľ: asi Pavol Esterházi (1635 – 1713), vojenský veliteľ a hodnostár na kráľovskom 
dvore, od 1681 uhorský palatín. Vedúci predstaviteľ uhorskej katolíckej prohabsbursky 
orientovanej šľachty. Podporoval rozvoj umení, sám literátne tvoril – najmä práce s mariánskou 
tematikou. (Slovenský biografický slovník 2. Martin 1987, s. 32)

Autor: asi Tobiáš Sadler (Sattler), medirytec. V 18. storočí spracoval mariánske obrazy pre 
kostoly v Českých Budějoviciach a v Bechyni (Toman, P.: Nový slovník československých 
výtvarných umělců 2. Praha 1950, s. 393)  

Vznik: do 1670

Zdroj: Turul, 72, 1999, č. 1 – 2, medzi s. 24 a 25 (ilustrácia k príspevku L. Berényiho: Három 
évtized nagyítóüveg alatt. Eszterházy Miklós fiatalsága). Originál uložený v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti.

Pavol Esterházi
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78 – Rodokmeň Esterháziovcov (Arbor genealogica inclytae 
familiae Esterhas.nae ab orbe condito usque ad A.num D.ni 
MDCLXX). Medirytina, grafická verzia vyššie uvedenej 
maľby. Obom predchádzala aj prípravná kresba. Jedna  
z najzložitejších zvýtvarnených genealógií obdobia kultu 
predkov (17. storočia).  Hore zobrazuje portréty 
Esterháziovcov (maľba ich nemá), dole ich majetky – hrady  
a kaštiele. Poukazuje nielen na starobylosť, ale aj na bohatstvo 
rodiny. 

Vznik: 1670 

Autor: Tobiáš Sadler (18. stor.), medirytec. Viac pri obr. 77.

Zdroj: Főúri ősgalériák, családi arcképek. Budapest 1988, kat. 
A5 (s. 47 – 48, príl. 29).
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79 – Theatrum geneaologicum. Portrétno-erbový rodostrom. 
Výber z rozrodu Karola Veľkého, vysvetľuje vzťahy medzi 
uhorským palatínom Pavlom Esterházim (1635 – 1713)  
a európskymi panovníkmi. Medirytina (59 x 38,6 cm) 
publikovaná v prílohe tlačenej práce o Esterháziovcoch.

Autori: Jacob Hermundt a Jacob Hoffmann, medirytci 
pôsobiaci vo Viedni. Literatúra ich pozná ako spoluautorov 
niekoľkých medirytín, Hermundta aj ako tvorcu portrétov. 

(Vollmer, H.: Allgemeines Lexikon der bildender Künstler 16. 
Leipzig /1969/, s. 515)

Vznik: Viedeň, do 1677  
(na diele je uvedený rok „MDCLXXVII“)

Zdroj: Tropheum nobilissimae ac antiquissimae domus 
Estorasiane in tres divisum partes. Viedeň 1700, príloha; 
popis publikovaný vo Főúri ősgalériák, családi arcképek. 
Budapest 1988, s. 49 (A 10).
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80 – Rody bavorských a saských regentov a ich príbuzenské 
vzťahy (Stamm- und Regentenbaum der durchleuchtigsten 
Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg). Medirytina  
z práce o genealógii pruských panovníkov (31,5 x 19 cm), 
ilustrácia s množstvom symbolov a alegorických prvkov. 
Autor diela, Johann Michael Heinecius (pôv. Heinecke,  
1674 – 1722), bol evanjelickým farárom v Goslare, neskôr 
farárom a superintendentom v Halle. Bol členom 
brandeburskej kráľovskej vedeckej spoločnosti, autorom 

viacerých historických prác. Venoval sa aj sigilografii. 
(Allgemeine deutsche Biographie 11. Berlim 1969, s. 363)

Autor rytiny: Caspar Schultz (signovaný)

Vznik: asi Quedlimburg (Nemecko), 1677

Zdroj: Heinecius, J. M.: Diatribe genealogica de domus 
augustae prussico-brandeburgicae ex stirpe Carolina... 
Quedlimburg 1707 (uložené v Slovenskej národnej knižnici  
v Martine, sign. IB 67953, prív. 5, vložené za s. 24).
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81 – „Srdce Esterháziovcov” (Cor Esterasianum seu 
genealogia ... Ursulae ... Esteras) – vývod detí uhorského 
palatína Pavla Esterháziho (1635 – 1713) a jeho prvej 
manželky Uršuly, rod. Esterháziovej (1641 – 1682). Esterházi 
na ňom pracoval 10 rokov. Vyhotoveniu genealogicky  
i výtvarne veľkolepej medirytiny (108,2 x 80,2 cm) 
barokového štýlu predchádzala tvorba dvoch podobných 
skíc. Zachytáva príslušníkov 8 generácií (v poslednej až 128 
predkov!), v strede sú portréty P. Esterháziho a jeho 
manželky. Zhora, z Božieho oka, sála svetlo na erby 
uhorských území. Spodné rohy sú vyplnené erbami rodov  
z vývodu.

Vznik: Viedeň, 1681 – 1682 (manželia boli sobášení 7.2.1655, 
1681 sa P. Esterházi stal uhorským palatínom, 1682 jeho prvá 
manželka zomrela). 

Autor (signovaný): Matej Greischer (pred 1670 – 1689 alebo 
1712), medirytec. Pochádzal pravdepodobne z Frankfurtu 
nad Mohanom. Asi od 1670 pôsobil vo Viedni ako knižný 
ilustrátor. Okrem popisovaného diela urobil niekoľko 
desiatok rytín do práce Pavla Esterháziho Az egész világon..., 
vydanej 1690 v Trnave. (Thieme, U. – Willis, F. C.: Allgemeine 
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart 14. Leipzig 1921, s. 590)

Zdroj: Maďarský krajinský archív Budapešť, OL, p. 108, hg. 
Eszterházy család levéltára, Rep. 49, 315 csomó, Ősfák,  
A. köteg, Nr. 15. Publikované vo Főúri ősgalériák, családi 
arcképek. Budapest 1988, príl. 60 (text na s. 48 – 49, A 8).
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82 – Vývod Evy Tököliovej (1659 – 1716), druhej manželky 
palatína Pavla Esterháziho (Tabula Progonologica Euae 
Tököli Celsissimae Principissae Celsissi. Principis Pauli 
Estoras Reg. Hung. Palatini Coniugis). Medirytina  
(59,5 x 38,6 cm), príloha diela o Esterháziovcoch. Ide o vývod 
zo 64 predkov, doložený erbami.

Vznik: Viedeň, 1688 (rok uvedený na vyobrazení; manželia 
boli sobášení 9.8.1682)

Objednávateľ: Pavol Esterházi (1635 – 1713).

Autori: Jacob Hermundt a Jacob Hoffmann, medirytci 
pôsobiaci vo Viedni. (Vollmer, H.: Allgemeines Lexikon der 
bildender Künstler 16. Leipzig (1969), s. 515). Ako spoluautor 
diela sa spomína aj Pavol Esterházi.

Zdroj: Tropheum nobilissimae ac antiquissimae domus 
Estorasiane in tres divisum partes. Viedeň 1700, príloha; 
popis publikovaný vo Főúri ősgalériák, családi arcképek. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 1988, s. 49 – 50 (A 11).
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83 – Rozrod kniežacieho rodu Blagajski. Vzhľad diela predchádza svoju 
dobu; odkazuje na štýl rokov 1770 – 80. 

Vznik: Chorvátsko, 1688. 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und Genealogiensammlung. 
Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 1995, č. 266 (s. 36, 148). Originál je uložený 
v Chorvátskom historickom múzeu v Záhrebe.
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84 – Rodokmeň Habsburgovcov od cisára Rudolfa I.  
(1218 – 1291) po Filipa I. (1478 – 1506), burgundského 
vojvodu, od 1504 španielskeho kráľa. Medirytina  
(27,5 x 17,3 cm), príloha z práce venovanej dejinám 
Habsburgovcov. 

Autor diela: Gerardo de Roo (? – 1590), Holanďan  
z Oudewateru. Pôsobil v Innsbrucku ako dvorný knihovník 
arcivojvodu Ferdinanda (1529 – 1595; bol bratom nemeckého 
cisára, českého a uhorského kráľa Maximiliána II.). Jeho práca 
o dejinách Habsburgovcov vyšla po prvýkrát po jeho smrti – 
1592 v Innsbrucku v nie väčšom ako 100-kusovom náklade, 
preto nebola až taká známa. Dve novšie vydania uzreli svetlo 

sveta v Halle v roku 1709. (Jöcher, Ch. G.: Allgemeines 
Gelehrten Lexicon 3. Leipzig 1761, stĺpce 2211 – 2212)

Autora medirytiny nepoznáme.

Vznik: Rakúsko alebo Nemecko, do 1709

Zdroj: de Roo, G.: Annales rerum belli domique ab Austriacis 
Habsburgicae gentis principibus a Rudolphi I. usque ad 
Carolum V. gestarum. Halle - Magdeburg 1709 (2. hallské 
vydanie), príl. po s. 24. Dielo je uložené v zbierkach 
Slovenskej národnej knižnice v Martine (sign Zay 1643, stará 
signatúra M 2148), pochádza zo Zaiovskej knižnice v Uhrovci.
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85 – Rodokmeň Habsburgovcov – od Rudolfa I. (1218 – 1291; 
ležiaci pod stromom) po Jozefa I. (1678 – 1711) a Karola III. 
(1685 – 1740), otca Márie Terézie (v rodokmeni označeného 
ako VI.). Olej, maľba na plátne (237 x 136 cm). Dielo 
neznámeho autora so zreteľnými rokokovými prvkami 
(kartuše) a početnými symbolmi svetskej a duchovnej moci 
(panovnícke korunky, mitry). Jednou z predlôh bola 
nepochybne grafika z práce de Rooa (obr. 84).

Vznik: 1736 (v tomto období za pozornosti panovníckeho 
dvora vznikla aj monumentálna genealógia Habsburgovcov, 
ktorú spracoval Marquard Herrgott /1694 – 1762/; vyšla  
v roku 1737 vo Viedni pod názvom Genealogia diplomatica 
Augustae gentis Habsburgicae)

Zdroj: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, UH 
2213, prír. č. 2204/68 (fotoarchív, č. negatívu 38411)
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86 – Rodokmeň Erdődyovcov. Olej, maľba na plátne.  
Popri jeleňovi z rodového erbu (ku ktorému sa viaže povesť) 
dielo obsahuje aj množstvo ďalších symbolov – heraldických, 
vojenských i duchovných (prilbice, vlajky, mitry, berly, kríže, 
anjeli v žehnajúcom svetle). (K rodovej povesti pozri 
Novosedlík, P.: Povesť o zakladateľovi rodu Pálfiovcov.  
In: Genealogicko-heraldický hlas, 3, 1993, č. 2, s. 40; Pálfiovci 
a Erdődyovci majú spoločný pôvod.)

Objednávateľ: gróf Juraj Erdődy (1674 – 1759) s manželkou 
Teréziou, rod. Esterháziovou. Erdődy slúžil v armáde,  
od 1713 bol tekovským županom, od 1714 správcom 
oravského komposesorátu a od 1747 uhorským krajinským 
sudcom, skutočným tajným radcom. Kúpou a prenájmom 
získal početné majetky (Hlohovec, Strečno, Ostriež ai.), vďaka 
čomu počas jeho života vyvrcholilo majetkové panstvo rodu. 
(Slovenský biografický slovník 2. Martin 1987, s. 21)

Autor genealógie: Adam Rajčáni (? – 1760). Pochádzal z rodu  
z Nitrianskej stolice. Od 1738 bol archivárom Uhorskej 
kráľovskej komory (podriadeným J. Erdődyho), od 1743 
komorským radcom.

Autor diela: Matej Igác (Matthias Ignatius) Fidler, maliar 
pôsobiaci na Slovensku. Od polovice 20-tych rokov  
18. storočia bol takmer 20 rokov dvorným maliarom Juraja 
Erdődyho. (Saur Allgemeine Kunst Lexikon. 

Bio-bibliographischer Index A – Z,  3. München – Leipzig 
1999, s. 650 ho má doloženého len v rokoch 1732 – 1737)

Vznik: 1743 (uvedené na obraze).

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený 
Kameň (inv. č. O-860), deponované vo Vlastivednom múzeu 
v Hlohovci. 

Poznámka: Rajčáni už v roku 1734 zostavil genealógiu  
pre Pavla Antona Esterháziho (1711 – 1762, synovca Juraja 
Erdődyho a vnuka palatína Pavla Esterháziho), podľa ktorej 
Fidler (v 40-tych rokoch?) namaľoval rodostrom štýlovo 
podobný popisovanému rodokmeňu Erdődyovcov 
(Condescentia é ducum et principum sanguine … Teresiae 
Esterhazy de Galantha…). Ide o vývod v priamej línii 
kombinovaný s rozrodom. Zachytáva pôvod a príbuzenstvo 
Terézie Esterháziovej, dcéry palatína Pavla Esterháziho  
a manželky Juraja Erdődyho. Zachoval sa v Slovenskom 
národnom múzeu – Múzeu Červený Kameň (inv. č. O -859), 
momentálne je deponovaný vo Vlastivednom múzeu  
v Hlohovci.

Literatúra: Endrődi, G.: Fejezetek a „Galgóci betlehem“ 
történetéből. Műveszettörténeti értesítő, 47, 1998, č. 1 – 2, s. 7, 
27; Tenže: Kapitoly z dejín hlohoveckého reliéfu Narodenia 
Krista. In:  Galéria 2001 - Ročenka Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave. Bratislava 2001, s. 19 ai.)

Juraj Erdődy
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87 – Rodokmeň Medňanských (Merasus seu arbor 
genealogica familiae Mednyanszky de Medgyes). Olej na 
plátne, 173 x 225 cm. Genealógia zachytáva 7 generácií rodu. 
Rodostrom s barokovými prvkami (piedestál s ležiacim 
predkom, anjelici plných tvarov, kartuše). Vľavo veduta 
Medného, vpravo Trenčína.

Objednávateľ: Adam Rajčan (de Raicsan), potomok 
zemianskeho rodu z Lietavskej Lúčky, majiteľ Lietavského 
hradu. Dielo dal vyhotoviť na pamiatku Júlie Medňanskej  
z Medného.

Autor: bratislavský maliar z 1. pol. 18. stor.

Vznik: Bratislava 1744 (uvedené na obraze). 

Zdroj: Originál diela je majetkom Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave (inv. č. O-6653). Od 1992 je vystavený v expozícii 
kaštieľa v Strážkach. 

Literatúra: Pocta Mariánovi Horvátovi (1953 – 1998). 
Bratislava, Slovenská národná galéria 1999, s. 17, 23. 
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88 – Genealógia ruských cárov. Iluminácia z rukopisnej 
svetovej kroniky s dejinami Ruska (37 x 24 cm). Vodovými 
farbami kolorované grafické vyobrazenie dekorované kvetmi 
a vtákmi – orlicami z cárskeho (ruského štátneho) znaku.

Celé dielo na 40 fóliach obsahuje o. i. biblické, židovské  
a babylonské genealógie, genealógie rímskych, byzantských  
a ruských panovníkov. Napísané je v ruštine, cyrilikou.

Autor (textu i ilustrácií): Ivan Jakovlev (dol. 1752 – 1770).  
Bol jerejom – kňazom alebo mníchom.

Vznik: Rusko, 1752 – 1770

Zdroj: Sorenssen, E. G.: The Schoyen Collection. Checklist  
of Manuscripts 1 – 2867 by Martin Schoyen. Oslo, Principio 
Press 1999 (15th edition),  príloha pred s. 117 (vyobrazenie),  
s. 118 – 119 (popis). Originál uložený v the Schoyen 
Collection, Oslo – Londýn, MS 1998. 
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89 – Pôvod a rozrod Tomáša Bosniaka (1572 – 75, resp.  
1580 – 1634), tekovského župana a hornouhorského 
hlavného kapitána, resp. jeho dcéry Judity, manželky 
Imricha Balašu. Olej na plátne (147 x 98 cm). 

Kmeň stromu vyrastá z tela muža v tureckom odeve. 
Literatúra uvažuje o poľskom pôvode tohto rodu, čo 
korešponduje aj s údajmi, ktoré poskytuje vyobrazenie: 
konkrétna genealógia tu začína poľským vojvodcom 
Bartolomejom Bosniakom (+ 1367), ktorý bojoval v Rusku.  
Od Tomáša Bosniaka, resp. jeho dcér, sa rozvetvuje, zachytáva 
ich mužských i ženských potomkov a teda vetvy rôznych 
rodov (Vešeléniovcov, Peréniovcov, Esterháziovcov, 

Balašovcov, Ilešháziovcov, Koháriovcov, Motešických, 
Medňanských, Bartodejských, Barkóciovcov, Károliovcov, 
Hallerovcov, Keglevičovcov, Berčéniovcov ai.). Dielo dali 
azda vyhotoviť Koháriovci, v ktorých archíve sa zachovalo.

Vznik: 60-te roky 18. stor. (pred narodením Františka 
Koháriho 1766, neskoršieho uhorského kancelára, ktorý bol 
do rodostromu vpísaný dodatočne).

Zdroj: Štátny archív v Banskej Bystrici, fond Koháry-Coburg I, 
č. 148.
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90 – Rodina Márie Terézie (Divae virgini matri Maria. 
Teresia. Aug. … et cariss. coniugi Francisco I. … stemma 
familiae…). Medirytina antependia (výzdoby čelnej steny 
oltárnej menzy) v klenotnici baziliky v Mariazelli. Známe 
pútnické miesto, ktoré navštevovali a navštevujú aj veriaci  
zo Slovenska.

Rokokový portrétny rodostrom so symbolmi lásky (aj 
duchovnej: horiace srdcia), spokojnosti (výrazy anjelov  
i rodinných príslušníkov), výnimočnosti, moci, bohatstva  
a slávy (vavrínové ovenčenia s korunkami, girlandy, piliere  
a pod.). Dielo zachytáva 19 príslušníkov cisárskej rodiny; ich 
mená sú vpísané okolo portrétov. 

Autor medirytiny: Baltazár Ferdinand Moll (1717 – 1785), člen 
sochárskej rodiny z Innsbrucku. Bol profesorom na výtvarnej 
akadémii a potom slobodným umelcom vo Viedni (na rytine 
uvedený ako c. k. sochár), kde tiež zomrel. Preslávil sa ako 
tvorca reprezentačných, rokokových náhrobníkov v Rakúsku 
i na Slovensku – v bratislavskom dóme Sv. Martina,  
v Kráľovej pri Senci. (Slovenský biografický slovník 4. Martin 
1990, s. 214)

Vznik: Viedeň, do 5.9.1769 (dátum uvedený na diele). Podľa 
tejto medirytiny B. F. Moll spolu s Antonom Domanöckom 
ml. 1769 vyhotovili aj skutočné, strieborné antependium, 
ktoré potom Mária Terézia darovala bazilike v Mariazelli. 
Počas vojny s Francúzskom ho 1794 roztavili a 1803 nahradili 
podobným, ktoré darovala Mária Karolína z Neapolu, dcéra 
cisárovnej (obr. b). Toto nové antependium sa dnes nachádza 
v klenotnici mariazellskej baziliky. Z pôvodného antependia 
sa údajne zachovali dve drevené, vyrezávané kópie – jedna 
na cisárskom hrade v Innsbrucku, druhá na zámku Ambras.

Zdroj: Szilágyi, S.: A Magyar nemzet története 8. Marczali, H.: 
Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig 
(1711 – 1815). Budapest, Athenaeum 1898, s. 326 
(vyobrazenie), 620 (popis). Originál medirytiny je uložený  
v galérii (Sekundärgalerie) v Mariazelli.

Mária Terézia
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91 – Predkovia (v priamej línii) a príbuzenstvo Jona 
Darreho. Kolorovaná kresba, papier podlepený plátnom  
(45 x 34 cm). Originálna stromová kompozícia z Nórska. 
Ústredná postava genealógie, rytier Jon Darre, bol okolo 1380 
členom nórskej kráľovskej rady a veliteľom hradu Bergenhus.

Vznik: Trondheim (Nórsko), okolo 1770.

Zdroj: Genealogen, 11, (Oslo) 1997, Nr. 1, titulná strana. 
Originál uložený v Riksarkivet, Oslo, Manuscript collection,  
4to no. 134. 
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92 – Rodostrom Pastyovcov s dominujúcim rodovým erbom 
a zreteľnou rokokovou výzdobou. Kresba na papieri. 

Autor: asi František Trublanič (uvedený na dokumente)

Vznik: Uhorsko (asi Slovensko) 1773 (na dokumente je 
uvedený presný dátum)

Zdroj: originál sa nachádza vo vlastníctve Milana Pástvyho, 
potomka rodu, v Hlohovci. Kópia vo Vlastivednom múzeu  
v Hlohovci.
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93 – Rodokmeň Ratkaiovcov, chorvátskeho rodu 
pochádzajúceho zo severného Uhorska (Copiata arbor 
genealogica ex originalii 1782). Olej, maľba na plátne  
(190 x 110 cm). Pôsobivý rodostrom s prapredkom (Mikuláš 
de Ratkay) v Jesseho polohe, s množstvom portrétnych 
miniatúr, vojenskou symbolikou a vedutou Velikeho Tabora  
v Chorvátsku, ktorý Ratkaiovci získali donáciou v roku 1502. 

Vznik: Chorvátsko, 1782. 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 280 (s. 36, 151). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe.
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94 – Rodokmeň Nozdrovických z Nozdrovíc (Genealogia 
familiae Nozdroviczky), jedného z najstarších známych rodov 
Trenčianskej stolice. Olej, maľba na plátne (78 x 96 cm). 
Krajinársky poňatá genealógia. Lúky, polia a vrchy azda 
vykresľujú reálne prostredie, v ktorom rodina žila. Jabloň, 
bežný strom horného Považia, umocňuje realistický dojem  
z výpovede. Povšimnutiahodné je odlíšenie vetiev živých 

(svetlé plody) a vymretých, resp. v ženskej línii pokračujúcich 
(hnedé plody).

Vznik: horné Považie (?), 1784

Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne, inv. č. 3068; obraz je 
vystavený v stálej expozícii na Trenčianskom hrade. 
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95 – Rodokmeň Pongrácovcov (od 13. storočia). Kolorovaná 
kresba na papieri (52 x 88 cm). Zručne spracovaná genealógia 
liptovského zemianskeho rodu. Nosným prvkom je strom. 
Miesto plodov vypĺňajú kruhovité plochy s menami. Strom  
i pod ním sediaci husár sú vyobrazení plasticky. Rodové 
vetvy sú farebne odlíšené, čo vyvoláva predstavu vejára.

Vznik: Liptov (Liptovský Mikuláš?), koniec 18. alebo zač.  
19. stor.  (po 1791; dopĺňané v 2. pol. 19. a v 1. pol. 20. stor.)

Zdroj: Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš; reprodukcia 
je vystavená v stálej expozícii.
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96 – Rodokmeň, resp. línia rakúskych panovníkov  
od Alberta I. po cisárov Jozefa II. (1741 – 1790)  
a  Leopolda II. (1747 – 1792) (Stambaum des Östreichischen 
Kaiserthums). Kolorovaná medirytina (32,5 x 24,5 cm), papier. 
Pod kmeňom stromu pololežiaci vojvoda Albert I., v korune 
portréty cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka II.  
V pozadí je takmer topografické zobrazenie krajiny okolo 

pôvodného rodového majetku Habsburgovcov - hradu 
Habsburg.  
V spodnej časti vpravo chronologický zoznam rakúskych 
miestodržiteľov z rodu Babenbergovcov.

Vznik: asi Viedeň, 1794. 

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, sign. C 4349. 
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97 – Pôvod grófky Márie Eleonóry Petřvaldskej  
(1725 – 1800). Dekoratívny heraldický vývod (zo 64 predkov) 
komponovaný do postavy páva, ktorý bol erbovým 
znamením Petřvaldských. Viaže sa k nemu povesť, podľa 
ktorej vyľakané pávy v čase protitureckých vojen zobudili 
obrancov hradu, ktorým velil Petřvaldský, a tým ich 
zachránili. Členovia rodu sídlili v 18. storočí na hrade 
Buchlove pri Uherskom Hradišti. Mária Eleonóra bola dcérou 
posledného mužského potomka rodu. 

Autor: Anežka Eleonora z Collona Felsu

Vznik: Morava, 2. pol 18. stor.

Zdroj: Originál vystavený v interiéri hradu Buchlov, v tzv. 
pohostinskej izbe na 1. poschodí západnej hranolovitej 
obrannej veže. Vyobrazenie publikoval aj Stibor, J.: Vývod 
Marie Eleonory Petřvaldské z Petřvaldu na hradě Buchlově. 
In: Zpravodaj, 4, (Klub genealogů a heraldiků Ostrava 1982,  
č. 15), predná strana obálky. 
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98 – Rodokmeň Miskičovcov (Stablo plem... Miskić). 

Autor (podpísaný): Ed. Miskić, člen rodu

Vznik: Chorvátsko, po 1794 alebo začiatkom 19. stor.  
(na rodokmeni uvedený rok 1794, kedy bol rod povýšený  
do šľachtického stavu). 

Zdroj: Brajkovič, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 274 (s. 37, 149). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe.
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99 – Rodokmeň Károliovcov (Arbor genealogiae 
Karolinae...). Olej na plátne (234 x 204,5 cm). Veľkoformátová, 
maľovaná kópia staršieho rodostromu z konca 17. storočia. 
Jabloň nebola výnimočným, ale ani dominantným prvkom 
stromových genealógií. Uhorský (či turecký?) odev predka  
(v Jesseho pozícii) i štítonosiča poukazuje na pôvod rodu  
i jeho vlastenecké cítenie. Drak okolo vavrínom ovenčeného 
rodového erbu signalizuje členstvo niektorého z členov rodu 
v Dračom ráde.

Vznik: 18. storočie (podľa predlohy z 1698). 

Autor: Gabriel Bellawicz

Zdroj: Főúri ősgalériák, családi arcképek. Budapest, Magyar 
Nemzeti Galéria 1988, kat. A. 13 (s. 50, príl. 31). Originál 
uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.
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100 – Rodostrom Bielských, zhotovený na pergamene. 

Vznik: územie dnešného Poľska alebo Ukrajiny, 1803

Zdroj: Ústredný štátny historický archív Ukrajiny v Ľvove  
(fond 575, opys 1, sprava 201). 
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101 – Rodokmeň liptovského zemianskeho rodu 
Okoličániovcov z Okoličného (dnes miestna časť 
Liptovského Mikuláša). Maľba, olej na plátne. Dielo 
obsahujúce všetky základné prvky, charakteristické pre práce 
tohto typu: strom s genealogickými údajmi, pod ním ležiaci 
šľachtic (symbolizujúci prapredka rodu), rodový erb, v pozadí 
hory – azda Nízke alebo Západné Tatry.

Vznik: Liptov (Okoličné?), 1827.

Zdroj: Múzeum v Liptovskom Hrádku – Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline. Dielo je vystavené v jednom z objektov 
skanzenu (v kaštieli).
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102 – A magyar királyok szármasási fája – strom uhorských 
panovníkov. Kolorovaná tlač (57,5 x 44,5 cm). Dielo zobrazuje 
historickú (sčasti aj genealogickú) postupnosť uhorských 
panovníkov po Ferdinanda V. (1793 – 1875; vládol v rokoch 
1835 – 1848). Dominantami sú siedmi uhorskí veľmoži 
(„Tuhutum, Huba, Tas, Horka, Zoárd, Szabolcs, Árpád“) 
zhovárajúci sa pod dubom, v konároch s miniatúrami 
panovníkov, resp. panovníčok (s uvedenými menami a rokmi 
panovania). Na listoch sú uvedené mená ich manželiek, 
súrodencov, resp. potomkov. Radenie súrodencov za sebou 
(napr. bratov Františka I.) je nezvyčajné a neprispieva  
k dobrej orientácii v genealógii. Kolorovanie (červenou, 
modrou, čiernou), ktoré bolo urobené dodatočne a odlišuje 
jednotlivé vetvy, na druhej strane orientácii napomáha. 

Vznik: medzi 1835 – 1848 (počas panovania Ferdinanda V.) 

Zdroj: Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice Martin, Oddelenie fotodokumentov, inv. č. 296/1997 
(do 1997 vo vlastníctve p. Želmíry Volkovej v Liptovskom 
Mikuláši, predtým uchovávané v rodine jej manžela).
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103 – Rodokmeň Berzeviciovcov (Arbor genealogica familiae 
Berzeviczy...). Kolorovaná kresba. Asi kópia staršej predlohy. 
Zachytáva členov rodu od 13. do 19. storočia s motívom 
prapredka – sľachtica ležiaceho pod stromom. Dielo viac 
historicko-dokumentárne ako výtvarno-reprezentatívne, 
spracované príznačne pre dobu svojho vzniku – dobu úpadku 
šľachty, spomínania na zašlú slávu predkov.

Objednávateľ: Bernard Berzevici, člen rodu.

Autor: Ferdinand Kaciáni (Kacziány, uvedené) na základe 
genealogických podkladov, ktoré spracovali členovia 
viacerých generácií rodu.

Vznik : Brezovica, júl 1845 na základe predlohy z januára 1816 
(podľa údajov na materiáli).

Zdroj (originál): Štátny archív v Prešove, fond Berzeviczy – 
Brezovica, i. č. 237. 
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104 – Rodokmeň Maffeiovcov de Maffei. Taliansky rod, 
členovia ktorého sa usadili vo Zvolene a žili tu v niekoľkých 
generáciach. Rodokmeň vedený od Mattheusa de Maffeis  
a jeho otca (s časovým údajom o júli 1558) po posledné 
generácie asi z 1. pol. 19. stor.; zachytáva asi 10 generácií. 
Poškodená maľba na plátne (77 x 103 cm). Obraz, zvlášť 
rodostrom je kompozične dobre zvládnutý. Prapredok je 
zobrazený na spôsob Jesseho (s kmeňom vyrastajúcim z lona) 
- ako spiaci rytier v brnení, v pozadí s vojenským táborom 
(stanmi, delami). Texty v kruhovitých poliach rozprávačským 

spôsobom popisujú rast rodu, niektoré nevyplnené (podobne 
ako napr. v prípade rozrodu Bosniakovcov zo 60-tych rokov 
18. stor.). Symbol rovnoramenného krížika signalizuje 
vymretie vetvy. Obraz obsahuje 2 varianty rodového erbu.

Vznik: (Zvolen?), 1. pol. 19. stor.

Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.
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105 – Cisárska rodina v popredí s panujúcim Františkom 
Jozefom I. (1830 – 1916) (Der allerdurchlauchtigste 
Kaiserstamm Habsburg Lothringen). Litografia (42 x 60,5 cm 
po oreze; pôvodná veľkosť bola väčšia), papier. Habsburgovci 
zobrazení s poprednými predstaviteľmi politickej moci 
(aristokracie) v galérii predkov (pravdepodobne fiktívnej).  
V hornej časti erby habsburských území, v strede s rodovým 
erbom Habsburgovcov. V pozadí vľavo pôvodné rodové sídlo 
- Habsburg, vpravo Viedeň. Známe sú i staršie podobné 
vyobrazenia habsburských panovníkov.

Vznik: asi Viedeň, po 1848 (v tomto roku nastúpil František 
Jozef I. na trón). 

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, sign. C 6760.
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106 – Rodokmeň Zmeškalovcov (od Václava Zmeškala, dol. 1548; Arbor Genealogica Inclytae 
Familiae Zmeskal de Domanovecz et Lesstine). Olej na plátne (94,5 x 121,5 cm bez rámu). Dielo 
určené na reprezentáciu zobrazuje postavu prapredka, erb a realisticky vyobrazené sídlo rodu – 
renesančný kaštieľ v Leštinách. Oválne štítky s menami žien v korune stromu sú farebne 
odlíšené.

Signované: „hl. par Adolphum Medzihradszky Lestine 1860“

Autor: Adolf Medzihradský (1835 – 1919), osvetový pracovník. Pred 1900 bol učiteľom v Leštinách, 
Vyšnom a Dolnom Kubíne, potom žil na penzii v Leštinách. Venoval sa genealógii oravských  
a liptovských zemianskych rodov, zo záľuby aj maľovaniu. Zanechal rukopis venovaný erbom  
a rodom Oravskej stolice. (Slovenský biografický slovník 4. Martin 1990, s. 140).

Vznik: Leštiny, 1860 s neskoršími doplnkami (zachytení sú vnuci Jóba Zmeškala, ktorý žil  
1778 – 1855)

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, inv. č. H – 1020  
(do 1968 vo vlastníctve p. Ireny Bancíkovej z Leštín, Medzihradského príbuznej) 

Pozn. Iný, jednoduchší rodokmeň Zmeškalovcov (olej na plátne), pravdepodobne tiež  
od A. Medzihradského, je uložený v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne pod sign. OG-O-1265.

Adolf Medzihradský
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107 – Vývod grófky Anity Pálfi-Daunovej, rod. Villaniovej  
(1845 – 1907). Probantka bola manželkou Viliama Vincenta 
Karola Pálfi-Dauna (1836 – 1907), dedičného bratislavského 
hlavného župana (sobášili sa 1862). Narodila sa v Miláne  
a zomrela v Montebello, tiež v Taliansku. Jej syn Viliam  
(1867 – 1916) pôsobil v správe bratislavskej a mošonskej  
župy a bol tiež poslancom uhorského parlamentu.

Maľba na papieri (59,5 x 45 cm) so sprievodným rukopisným 
textom v taliančine. Dielo bolo najskôr predkreslené ceruzkou 
a potom domaľované vodovými farbami. Ide o typický 
príklad talianskej próby. Umelecký štýl by sa dal nazvať 
eklektickým historizmom. Rohový geometricko-organický 
ornament bol inšpirovaný liatinovými šperkami. 

Vznik: Miláno (Taliansko), 1864 (v textovej časti sú uvedené 
tieto miesta a dátumy: Miláno, 4.3.1864 a Padova, 4.5.1864). 

Zdroj: Slovenský národný archív Bratislava, fond Pálfi 
(Pálffy), Ústredný pálfiovský archív, nesprac.
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108 – Vývod grófky Cecílie Márie Filipíny Karolíny 
d’Affryovej, manželky baróna Mórica d’Ottenfels- 
Gschwindta (*1820), korutánskeho vrchného sokoliarskeho 
majstra, c. k. komorníka a vyslaneckého radcu v Ríme; ich 
sobáš sa konal 1859. D’Affryovci boli švajčiarským 
šľachtickým rodom, od 15. storočia pôsobili vo Fribourgu.  
Z rodu pochádzalo niekoľko významných švajčiarskych  
a francúzskych politikov. Doklad v Európe veľmi rozšíreného 
typu vývodu.

Vznik: Fribourg/Freiburg (Švajčiarsko), 1873 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 265 (s. 148). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe. 
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109 – Rozrod Jankovićovcov z Daruvaru (Genealogia illustris 
familiae Janković, Daruvar). Tlačená kresba na papieri  
(62,5 x 48 cm). Rodostrom chorvátskej proveniencie  
so zemianskym a grófskym erbom rodu. Mená členov rodu 
sú umiestnené v heraldických štítoch so zemianskymi 
(päťlúčovými) a grófskymi (deväťlúčovými) korunkami. 

Vznik: Chorvátsko, 1882. 

Zdroj: Brajković, V.: Wappen-, Wappenbrief- und 
Genealogiensammlung. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej 
1995, č. 272 (s. 37, 149). Originál je uložený v Chorvátskom 
historickom múzeu v Záhrebe.
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110 – Rozrod Kiss-Jankovićovcov (A Kiss-Jankovics 
alapítványi család származási táblája. 1883), potomkov grófa 
Antona Jankovića s predikátom z Daruvaru (1728 – 1789)  
a Kataríny, rod. Kissovej (+ 1792). Publikovaná grafika.  
A. Janković, rodák z Pécsu, bol hlavným županom Požegskej 
stolice, c. k. tajným radcom a ku koncu života predsedom 
septemvirálnej tabule. V r. 1772 bol povýšený do grófskeho 
stavu. Po spojení s Kissovcami z Nemeskéru v Šopronskej 
stolici niesla jeho rodová vetva označenie 
„Kiss-Jankovicsovci“.

Polkruhová stromová genealógia riešená formou „plošných 
spojov“. Mimo rodičovského páru zachytáva 6 generácií rodu 
(číselne ich označuje) a netradične aj rodičov K. Kissovej 
(Alexander Kiss, Žofia Daróciová). Zvláštnosťou je portrét  
K. Kissovej na kmeni - toto miesto zvyklo byť vyhradené 
takmer výlučne mužom - a pomenovania rodových vetiev  
(na štítkoch medzi príslušnými generáciami). 

Vznik: 1883 (rok uvedený na dokumente). 

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Turčianske múzeum 
Andreja Kmeťa, Martin, neg. 16032.
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111 – Príbuzenský vzťah grófa Karola Zaia (1797 – 1871)  
a Františka Jozefa I. (Sanguinis Nexus Comites Zay  
de Csömör inter et Augustam Domum Habsburgo- 
Lotharingicam). Olej na plátne. Genealógia poukazujúca  
na spoločný pôvod prominentného uhorského politika  
a panovníka. Dominujú tu erby s detailne spracovanými 
hodnostnými korunkami. Z genealogického hľadiska ide  
o línie rodičovských párov, ktoré spájajú probantov s ich 
spoločnými prarodičmi. Reprezentatívnejšia zo skupiny 
podobne stvárnených genealógií, ktoré vychádzali  
z rukopisných podkladov (zobrazených vyššie).

Vznik: 1889, resp. skôr (spracované podľa staršej rukopisnej 
predlohy; dielo mohlo vzniknúť v Budapešti, resp.  
v niektorom zo sídiel Zaiovcov – v Uhrovci, Bučanoch,  
príp. inde)

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice,  
inv. č. XI-135. Dielo je vystavené v expozícii múzea  
na Bojnickom zámku. 

112 – Vývod 5 detí grófa Františka Bellegardeho  
(1833 – 1912), c. k. komorníka, a grófky Rudolfíny Kinskej 
(1836 – 1899). Sobášili sa v r. 1857 a ich deti sa narodili  
v rokoch 1858 – 1873. Rodostrom obdobia secesie, s erbami, 
zlátením. Tento spôsob zobrazovania vývodov bol v 2. pol. 19 
stor. najmä v rakúskych krajinách veľmi populárny. Podobné 
doklady poznáme aj z iných oblastí Európy.

Vznik: asi 90-te roky 19. stor. (určite po 1873).

Zdroj: Zemský archiv v Opavě, Velkostatek Velké Heraltice, 
neinv. 
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113 – Pôvod princeznej Márie Antónie Gabriely Koháriovej (1797 – 1862), dcéry dedičného 
hontianskeho župana, uhorského kancelára a kráľovského pohárnika Františka Jozefa Antona 
Koháriho (1766 – 1826), manželky generála Ferdinanda Juraja Augusta Koburga (1785 – 1851), 
cisárskeho generála, uhorského podnikateľa. Profesionálne, pôsobivo spracovaný vývod 
odobia secesie. Próba zo 64 predkov.

Autor: Ernst August Krahl (1858 – 1926). Rodák z Drážďan, jeho strýko a od 1891 aj on bol c. k. 
dvorským heraldickým maliarom vo Viedni, V rokoch 1884 – 1918 robil uhorské šľachtické 
diplomy, vytvoril početné dvorské, rádové a dámske próby, významne ovplyvnil heraldický 
výtvarný prejav svojej doby. Bol spoluzakladateľom rakúskeho heraldicko-genealogického 
spolku Adler. Zomrel vo Viedni. (Österreichisches biographisches Lexikon 1815 – 1950. 4. 
Wien – Köln – Graz 1969, s. 193)

Vznik: Viedeň 1894

Zdroj: Repro originálu zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici. Publikovali aj Číž, M., Lichner, 
K. a kol.: Kaštieľ vo Svätom Antone. Banská Bystrica, Štúdio Harmony 2000, obálka.

114 – Vývod Idy Bárczayovej (nar. 30.7.1898), prvého dieťaťa  
z 3. manželstva Júliusa Bárczaya (1864 – ?). Matkou bola 
Judita Rakovská (1873 – ?). Reprezentatívna próba  
z 32 predkov. Nosnými prvkami sú strom, texty a erby 
znázornené v prvej, druhej a šiestej generácii.

Autor: Aladár Rákóczy.

Vznik: 1898, resp. po 1898 

Zdroj: archív Lászlóa Köviho, Viedeň.

Mária Antónia Koháriová
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115 – Rodokmeň Koháriovcov (vo vzťahu k princezne Márii 
Antónii Gabriele Koháriovej, 1797 – 1862, manželke generála 
Františka Jozefa Antona Koháriho). Graficky profesionálne 
spracovaná genealógia. Stromovo-erbový typ s barokovo- 
secesnými prvkami. Pozoruhodná je symbolika heraldických 
štítov: pri mužoch sú tradičné, pri manželkách (vydatých 
ženách) oválne, pri slobodných príslušníčkach rodu pikové.

Autor: Ernst August Krahl (1858 – 1926), c. k. dvorský 
heraldický maliar vo Viedni. Viac pri obr. 113.

Vznik: Viedeň 1894

Zdroj: Repro originálu zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici. 
Publikovali aj Číž, M., Lichner, K. a kol.: Kaštieľ vo Svätom 
Antone. Banská Bystrica, Štúdio Harmony 2000, s. 59. 
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116 – Rodokmeň Ströhlovcov zo Straubingu v Bavorsku 
(Stammbaum der Freiherren v. Ströhl zu Straubing  
in Bayern). Profesionálne spracovaná grafika. Autor do malej 
plochy vtesnal množstvo prvkov vypovedajúcich o pôvode 
rodu i vzniku diela: strom-dub (vypovedajúci o etnických 
vzťahoch rodu), vedutu (azda) „kolísky“ rodu, erby, vlastný 
popis - názov diela i svoj podpis. Secesné stuhy vypovedajú  
o dobe vzniku tejto práce.

Autor: Hugo Gerard Ströhl (1851 – 1919), rakúsky výtvarník  
a ilustrátor. Narodil sa vo Welse. Absolvoval Akadémiu 
výtvarných umení vo Viedni, kde si v r. 1878 otvoril vlastný 
Atelier für Kleinkunst. Ilustroval Heraldischer Atlas (1898, 
1899), Japanisches Wappenbuch (1906) a rad ďalších 
heraldických prác. Zomrel v Mödlingu. (W. Killy – R. 
Vierhaus: Deutsche biographische Enzyklopädie 9. München 
1999, s. 591 – 592)

Vznik: asi Viedeň, do 1899 

Zdroj (repro): Ströhl, H. G.: Heraldishes Atlas. Stuttgart, Julius 
Hoffmann Verlag 1899, s. 225.
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117 – Vývod Aloisa J. N. Ströhla (zo 16 predkov). Spojenia 
pomocou šnúr s uzlami vypovedajú o príslušnosti probanta  
k duchovnému stavu.

Autor: Hugo Gerard Ströhl (1851 – 1919), rakúsky výtvarník  
a ilustrátor. Viac pri obr. 116.

Vznik: asi Viedeň, do 1899 

Zdroj (repro): Ströhl, H. G.: Heraldishes Atlas. Stuttgart, Julius 
Hoffmann Verlag 1899, s. 228.



Rodové postupnosti a ich grafický vývoj – Reprezentatívne genealógie (profánne)  163

118 – Vývod grófky Margity Telekiovej (1860 – 1922), 
manželky uhorského politika a štátnika Karola 
Khuen-Héderváryho (1849 – 1918; 1903, 1910 – 1912 bol 
predsedom uhorskej vlády a súčasne ministrom vnútra). 

Autor: Ernst August Krahl (1858 – 1926), c. k. dvorský 
heraldický maliar. Viac pri obr. 113.

Vznik: Viedeň, prelom 19. – 20. storočia (Krahl tvoril takéto 
vývody hlavne v rokoch 1884 – 1918). 

Zdroj (repro): archív Lászlóa Köviho, Viedeň.

119 – Vývod Mikuláša a Tibora Gosztonyiovcov (druhý žil  
v rokoch 1867 – 1946), synov c. k. komorníka Jána 
Gosztonyiho a Izabely Rudnaiovej (s maďarským textom). 
Zlatý štít s korunkou (vľavo hore) a vyobrazenie kľúča sú 
použité ako symboly vznešeného pôvodu a pozície  
na cisárskom dvore. Stuhy sú maľované typickým 
krahlovským štýlom. 

Autor: Ernst August Krahl (1858 – 1926), c. k. dvorský 
heraldický maliar. Viac pri obr. 113.

Vznik: Viedeň, prelom 19. – 20. storočia (medzi 1884 – 1918). 

Zdroj (repro): archív Lászlóa Köviho, Viedeň.
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120 – Vývod grófky Eleonóry Kaunitzovej (1862 – 1936), manželky grófa Gejzu Andrášiho 
(1856 – 1938), politika a podnikateľa, predposledného majiteľa kaštieľa v Betliari (sobášili sa 
17.5.1882 v Prahe). Dekoratívna, výtvarne veľmi dobre zvládnutá próba dvornej dámy, členky 
Rádu hviezdneho kríža. Maľba na papieri s privesenými pečaťami.

Vznik (datované): Viedeň, 10. apríl 1901. 

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar.  
Dielo je vystavené v interiéri múzea – kaštieľa. 

Eleonóra Kaunitzová
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121 – Rodokmeň Edelsheimovcov a Edelsheim-Gyulaiovcov 
(Arbor genealo. familiarum Edelsheim et Edelsheim-Gyulai). 
Maľba na plátne. Rodostrom zo začiatku 20. storočia siahajúci 
po tradičných motívoch (rytiersky prapredok ležiaci pod 
stromom, erby, nápisy na stuhách). Začína Jánom Jurajom 
Seyfertom (1639 – 1723), ríšskym grófom z Edelsheimbu,  
a jeho manželkou. Zachytáva 8 generácií – mužov i ženy.  

Časť erbov a popisných polí je ponechaná na neskoršie 
doplnenie (podobne ako v rozrode Bosniakovcov z 2. pol. 18. 
stor., rodokmeni Maffeiovcov z 1. pol. 19. stor.). 

Vznik: medzi 1906 – 1912, niektoré údaje dopísané 1935.

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice,  
inv. č. XI-212.
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122 – Rodokmeň Semereovcov (od 12. do začiatku 20. storočia)  
z publikovanej rodovej monografie. Tlačená grafika 
 s vsádzaným textom (33,5 x 53 cm); tlač je 3-farebná (čierna, 
hnedá – kmeň a konáre, zelená – listy a plody). Dielo  
s historizujúcimi prvkami - trojvršie a pruhy ako symboly 
Uhorska, vpravo dole zástup siedmich legendárnych 
maďarských náčelníkov - Hetumoger (Semereovci odvodzujú 
svoj pôvod od jedného z nich – Hubu), prapredok (Huba) 

zobrazený ako rytier nad porazeným nepriateľom. Dielu 
dominuje vyobrazenie stromu-duba. 

Autor: J. Martinka („Pinx. Martinka“) 

Vznik: asi Budapešť, do 1910 

Zdroj (repro): Zarándy, G. A.: Huba vére Szemere. Budapest 
1910, s. 143 – 147 (tlač: Hornyánszky Viktor császári és királyi 
udvari könyvnyomdája)
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123 – Rodokmeň Medzihradských. Tempera na kartóne  
(70 x 40 cm). Výtvarne jednoduché, dalo by sa povedať insitné 
dielo s historizujúcimi prvkami, pravdepodobne nesúvisia- 
cimi bezprostredne s dejinami rodu (postava kráľa, uhorskí 
jazdci, pripomínajúci siedmich uhorských náčelníkov  
z genealógie Semereovcov z r. 1910).

Autor: Adolf Medzihradský (1835 – 1919), učiteľ, genealóg, 
amatérsky maliar. Viac pri obr. 106.

Vznik: asi Leštiny, zač. 20. stor., pred 1919 (dielo zachytáva 
vnukov autora, neskôr boli dopísaní pravnuci)

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 
inv. č. 1021. Dielo v 50-tych rokoch vlastnil Medzihradského 
syn Ján v Dolnom Kubíne, potom do r. 1967 jeho dcéra Elvíra 
Frančeková. Dnes je vystavené na Oravskom hrade.
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124 – Rodokmeň Uzovcov, močidlanskej a uzovsko- 
šalgovskej vetvy rodu. Maľba, olej na plátne (163 x 163 cm). 
Jedno z najoriginálnejších moderných spracovaní genealógie  
z nášho prostredia. Výtvarné prvky prevažujú, dielo si však 
súčasne zachováva aj charakter dokumentu vďaka informa- 
tívnym textom, ktoré sú vlepené na maľovaný podklad. 
Pozoruhodné je tiež stvárnenie jablone (s plodmi, ale  
bez listov), hlavnej i bočných vetiev rodu (kmeň  
a vedľajšie výhonky). 

Autor („Festette Liptay A.“): Alexander Liptay (1895 – asi 
1956), profesionálny výtvarník. Rodák z Prešova, študoval  
na akadémii výtvarných umení v Budapešti, podnikol 

študijné cesty do Talianska, Francúzska a Anglicka, od 1926 
žil v Nemecku. Posledná zmienka o ňom je z roku 1956.  
(H. Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 
XX. Jahrhunderts 3. Leipzig /1967/, s. 244; za spresnenie roku 
narodenia ďakujeme p. PhDr. Milanovi Belejovi zo Štátneho 
archívu v Prešove)

Vznik: Užhorod (Ukrajina), medzi 1910 – 1926 (miesto 
uvedené na obraze: „Ungvár“)

Zdroj: Šarišské múzeum v Bardejove. Dielo je deponované  
v Štátnom archíve Prešov, pobočka v Bardejove; vystavené  
v bádateľni.
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125 – Rodokmeň Masarikovcov-Masarykovcov vo vzťahu k Tomášovi Garriguovi 
Masarykovi, prvému prezidentovi Československej republiky. Knižne vydaný  
a sprievodnou štúdiou opatrený „krahlovsko“ poňatý rodostrom. Vedený od Jána Masarika 
(1620 – 1700) po deti T. G. Masaryka. Lipa poukazuje na slovanský (moravsko-slovenský) 
pôvod Masaryka, veduta na kraj, z ktorého pochádzal, odev predka na príslušnosť  
k vzdelaneckým vrstvám.

Autor: Josef Pilnáček (1883 – 1952), súkromný genealóg, tvorca genealogických monografií 
(Masarykovcov, Baťovcov ai.) a lexikónov (Staromoravští rodové, 1930). Pôsobil v Brne  
a vo Viedni, kde od 1933 viedol ním založený Čs. vlastivedný ústav a kde aj zomrel. Bol 
členom rakúskeho genealogicko-heraldického spolku Adler. (Kulturní adresář ČSR 2. Zost.  
A. Dolenský. Praha 1936, s. 411; za spresnenie údajov ďakujeme Dr. Karlovi Müllerovi)

Vznik: Brno (ČR) alebo Viedeň, 1927

Zdroj: Pilnáček, J.: Rodokmen a vývod T. G. Masaryka. Brno (1927). Dielo vyšlo aj  
v reprintoch v rokoch 1990 (Klub genealogů a heraldiků Ostrava) a 1995 (Masarykovo 
demokratické hnutí).

Poznámka: V diele je publikovaný aj jednoduchý stromový vývod Masaryka zostavený  
„ve formě staročeských, u nás oblíbených vývodů“ (J. Pilnáček).

T. G. Masaryk
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126 – Rozrod Milana Hodžu (1878 - 1944), čs. politika  
a štátnika (Rodostrom rodu Dr. Milana Hodžu, ministerského 
predsedu Republiky československej). M. Hodža bol 
predsedom vlády ČSR v rokoch 1935 – 1938. Kolorovaná 
grafika (vo forme zvitku). 

Dielo vzniklo údajne ako dar k 60. narodeninám Dr. M. 
Hodžu (ktoré pripadli na 1.2. 1938). Zostavila ho „sučianska 
evanjelická cirkev“ a výtvarne spracoval v tom čase už známy 
martinský grafik. Ide v podstate o ilustrované genealogické 
tabuľky. Majú najmä dokumentárnu hodnotu. Genealógia sa 
odvíja od anonymného prapredka a historicky doložených 
prastarých rodičov M. Hodžu (Juraja Hodžu a Márie 
Hrúzovej). Zachytáva vetvy viacerých rodov (Hodža, Bázlik, 
Ruman, Lehotský, Bujnák, Helvigh, Miškovský, Ursíny, 
Biskup, Šenšel, Izák, Polonec, Ďurkovič, Starička, Rysuľa, 
Pfitzner, Doležal, Szeberényi, Kutlík, Pišút, Ivanka, 
Štefanovič, Schönfeld, Hudec, Hladký, Kulíšek, Langsfeld, 
Dobrucký, Kaválek, Hrivnák, Hrianka, Filipča, Križan, Štrba, 
Dlábik, Thurzo, Brxa, Kompiš, Styk, Fenelon, Tussay, Navara, 
Okrucký, Havelka, Ormis a iné) po členov rodu, ktorí žili v 
dobe vzniku diela.

Kresba v spodnej časti upomína na legendu o pôvode rodu. 
Podľa nej predkami Hodžovcov boli Ďurčániovci z Ďurčinej 
pri Rajci. Jeden z nich v časoch prititureckých vojen padol  
do zajatia. Za statočné vystupovanie si počas tureckého 
väznenia vyslúžil prezývku „hodža“ (duchovný), ktorá mu 
ostala i po návrate do vlasti. (Thurzo, I.: Pôvod rodiny 
Hodžovskej. Roľnícka osveta, 5, 1938, č. 1 - 3, s. 7 - 9).

Autor: Jaroslav Vodrážka (1894 – 1984), český výtvarník 
pôsobiaci na Slovensku. Narodil sa a zomrel v Prahe,  
1923 – 39 žil a tvoril v Martine, potom v Prahe. Známy  
najmä ako ilustrátor detských knižiek. (Slovenský  
biografický slovník 6. Martin 1994, s. 301 – 303)

Vznik: 1936 (signované „V 36“) 

Zdroj: Originál je v rodinnom archíve p. Zory Frkáňovej, rod. 
Štetkovej v Martine. Reprodukciu publikovali Eliáš, M. – 
Šarluška, V.: Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám 
Matice slovenskej. Martin 1988, farebná príloha medzi s. 144 – 
145. Repro aj v archíve Národného biografického ústavu SNK 
v Martine, prír. č. 77/3/86. Dielo vyšlo (v čierno-bielom 
prevedení) aj tlačou (Rodostrom rodu dr. Milana Hodžu.  
B. m., b. r., Slovenská národná knižnica, Martin,  
sign. LSB 317 D1).

Jaroslav Vodrážka
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127 – Rozrod Benkovcov vo vzťahu k maliarovi Martinovi 
Benkovi (Rodostrom rodu Benka rodom v Kiripolci okr. 
Malacky). Ilustrácia k publikovanej autobiografii. Grafika  
s kubizujúcimi prvkami a symbolmi poukazujúcimi  
na národný (lipa) a sociálny pôvod rodu (remeselnícke 
nástroje; otec Benku bol tesárom), ako aj na vzťah autora  
k hudbe (hudobné nástroje).

Autor: Martin Benka (1888 – 1971), slovenský maliar. Rodák  
z Kostolišťa v okrese Malacky, študoval a začas pôsobil  
v Prahe, od roku 1940 v Bratislave a Martine. Venoval sa aj 
hudbe a výrobe hudobných nástrojov. (Slovenský biografický 
slovník 1. Martin 1986, s. 216 – 218)

Vznik: asi Martin, 1956 – 1957.

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum, 
Múzeum Martina Benku, Martin. Reprodukcia publikovaná  
v práci Benka, M.: Za umením. Spomienky a úvahy. 
Bratislava 1958, s. 8. 

128 – Rozrod Benkovcov (Rodostrom Benka). Nepoužitá 
ilustrácia k autobiografii M. Benku (Za umením. Bratislava 
1958).

Autor: Martin Benka (pozri vyššie).

Vznik: asi Martin, 1956 – 57. 

Zdroj: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum, 
Múzeum Martina Benku, Martin, inv. č. B 7839.

Martin Benka
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129 – Rozrod liptovskej vetvy Benických z Beníc a Mičinej. 
Plagát formátu A2 vyhotovený technikou sieťotlače. 
Genealógia sa odvíja od línie začínajúcej Mikulášom  
a končiacej synmi Dušana Emila Benického (nar. 1953). 
Graficky ide o originálne a efektné riešenie, ktoré však 
zastiera vzťahy medzi zobrazenými osobami (sú ťažšie 
sledovateľné, miestami až neprehľadné). Zatiaľ čo 
vyobrazenie nesie rukopis profesionálneho výtvarníka, text 
prezrádza laického genealóga.

Iniciátor: Dušan Milan Benický (1921 – 1993). Rodák z Levoče, 
neskôr pôsobil ako riaditeľ pobočky Československých 
aerolínií v Bratislave. Bol športovým organizátorom, 

zakladateľom medzinárodného vodného slalomu v Zamagurí, 
spoluorganizátorom majstrovstiev sveta v lyžovaní  
vo Vysokých Tatrách (1970), účastníkom viacerých olympiád. 
Neskôr emigroval do Kanady, pôsobil vo Vancouvri. (Greguš, 
C.: Slovenskí rodáci svetu. Trnava, Spolok Svätého Vojtecha 
1999, s. 192 a informácie p. Bojana Radovanoviča z Bratislavy)

Vznik: Bratislava, po 1982 (vnuci D. M. Benického, v diele 
uvedení, sa narodili v rokoch 1980 a 1982).

Zdroj: archív Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, 
Martin (dielo daroval B. Radovanovič).
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130 – Potomstvo (rozrod) manželov Dubovských. Maľba (49 x 45 cm). Dielo bolo 
vyhotovené pri príležitosti 75. narodenín Jozefa Dubovského (* 1908), autorovho starého otca. 
Realisticky, vtipne poňatý rozrod.  Oslávenec s manželkou sedia pod dubom (vystupuje aj 
ako „hovoriaci“ symbol – strom, ktorý dal rodu meno). Ich potomkovia s partnermi 
(celofigurálne postavy) sú zobrazení spôsobom (oblečenie, sprievodné symboly, pózy) 
poukazujúcim na ich pozíciu v rodine, povolania a záľuby. 

Autor: Ladislav Čisárik ml. (* 1953 v Tepliciach, ČR), grafik, heraldický výtvarník. Žije  
v Bratislave. Venuje sa hlavne tvorbe erbov. Je spolutvorcom erbov a pečatí slovenských obcí, 
spoluautorom štátnych symbolov Slovenskej republiky. (Genealogicko-heraldický hlas 4, 
1994, č. 1, s. 32 – 33). 

Vznik: Bratislava, 1983.  

Zdroj: originál vo vlastníctve autora. 

Ladislav Čisárik ml.
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131 – Príbuzenské vzťahy Jána Ámosa Komenského 
(Rodokmen Jana Amose Komenského a jeho potomků). 
Samostatná tlač vydaná pri príležitosti 400. výročia narodenia 
Komenského. Grafický prepis vzťahov podľa publikácie J. V. 
Klímu J. A. Komenský, vydanej v Prahe v roku 1947. 
Príbuzenská tabuľka zachytáva veľmi široké príbuzenstvo. 
Tvary štítkov zastupujúcich mužov a ženy v sebe ukrývajú 
symboliku spojenia „rozumu a srdca“. Nový prvok 
predstavuje tiež použitie dobovej mapy z dielne samotného 
Komenského (namiesto tradičných vedút). 

Autor: nezistený výtvarník, podklady pripravila  
PhDr. Jana Štursová

Vznik: Praha, 1991, resp. skôr

Zdroj: Rodokmen Jana Amose Komenského  
a jeho potomků. Praha, Pedagogické muzeum  
J. A. Komenského 1991.
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132 – Rodokmeň grófov Abensbergovcov a Traunovcov. Kolorovaná kresba tušom na papieri (2 listy 
formátu 200 x 300 cm), detaily. Dielo zachytáva vývoj rodu v rokoch 1114 – 1653 a 1653 – 1919. Vznikalo  
14 rokov, vlastnému výtvarnému stvárneniu predchádzalo štúdium genealógie rodu a dobových 
heraldických reálií. Erby a popisy autor najskôr spracoval jednotlivo, na tvrdom papieri, potom ich 
prekreslil na priesvitný papier, následne preniesol na nový podklad, obťahoval tušom a domaľovával. 

Vznik: Viedeň, 1979 – 1993 

Autor: László Kövi (* 1949). Rodák z Vacova, vyštudoval kompozíciu a jazzové piano na budapeštianskom 
konzervatóriu, do 1974 hudobník a učiteľ hudby v Budapešti, od 1975 (po pobyte vo Švajčiarsku  
a Nemecku) žije vo Viedni, od 1991 pôsobí na viedenskom konzervatóriu. Od 1975 člen rakúskej 
heraldicko-genealogickej spoločnosti Adler. Heraldickej tvorbe sa venuje od detstva, profesionálne  
viac ako 40 rokov. (Informácie: autor)

Zdroj: originál vo vlastníctve autora.

László Kövi
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133 – Rodostrom rodiny Vaňousovej. Maľba na skle. Jednoduchá a vtipná výpoveď o jednej 
rodine, ktorej členov (v celofigurálnom zobrazení) autorka „posadila“ na jabloň (v tomto 
prípade evokujúcej predstavu jednoduchosti, čistoty prostredia, z ktorej rodina vyšla). Štítky  
s menami sú riešené vo forme transparentov. Zobrazenie prarodičov spája v sebe symboliku 
biblického páru i ľudí, ktorí sa jednoducho majú radi.

Autorka: Zuzana Vaňousová (* 1922 v Staškove na Kysuciach), insitná maliarka, sestra herca 
Jozefa Krónera. Pôsobila ako redaktorka podnikových novín. Žije a tvorí v Považskej Bystrici. 
Venuje sa najmä maľbe na sklo, stvárňovaniu motívov z ľudového prostredia. (Švikruha, J.: 
Maľované pesničky Zuzany Vaňousovej. Trenčín, Galéria slovenského naivného umenia 2002). 

Vznik: Považská Bystrica, 1997 – 1998.

Zdroj: originál vo vlastníctve autorky

Zuzana Vaňousová
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134 – Rodokmeň Sklenářovcov. Kresba ceruzou na papieri  
(42 x 29,7 cm). Ukážka zo súčasnej českej rodostromovej 
tvorby. V Českej republike sa jej dnes systematicky venuje 
niekoľko autorov. Väčšina týchto prác vzniká na objednávku.

Tento rodokmeň bol spracovaný pre podnikateľa Ivana 
Sklenářa z Moravského Krumlova (* 1943) ako dar  
k Vianociam (zadávateľkou bola manželka). Pekár v ľavom 
dolnom rohu poukazuje na význam rodového remesla  
(v danom roku uplynulo 100 rokov od založenia rodinnej 
pekárskej tradície; v súčasnosti podnik preberá už štvrtá 
generácia). Priami predkovia I. Sklenářa sú uvedení  

v ozdobných rámikoch zodpovedajúcich umeleckým štýlom 
doby, v ktorých žili.

Autor: Jan Knýbel (* 1979, Ostrava). Venuje sa voľnej tvorbe, 
kresbe a maľbe rodostromov od 2002. V spolupráci  
s Tomášom Tylom z Brna ai. výtvarne stvárnil rodokmene 
viacerých českých a moravských rodín. Žije v Brne. 
(Informácie: T. Tyl)

Vznik: Brno, 2002.

Zdroj: originál vo vlastníctve rodiny Sklenářovej, Moravský 
Krumlov, ČR 
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TLAČENÉ ( SÁDZANÉ) GENEALÓGIE

Krátko po vynájdení kníhtlače v polovici 16. storočia sa v inkunábulách  
začali objavovať aj genealógie. Spočiatku išlo o drevoryty, niekedy  
kombinované so vsádzaným textom (pozri napr. genealógie v Schedelovej 
kronike, genealógiu z práce o Babenbergovcoch ai.). Neskôr sa objavili  
medirytiny sprevádzané samostatnými genealogickými tabuľkami.  
Sádzané tabuľky (bez ilustrácií) v publikáciach postupne prevážili. 

Od polovice 18. storočia sme zaznamenali aj genealógie tlačené na voľných 
listoch. Ich objednávateľmi boli šľachtici ako súkromné osoby a v ich  
rukách plnili tieto diela podobné funkcie ako rukopisné genealógie: slúžili 
najmä ako úradné doklady o pôvode. Boli ale reprezentatívnejšie, lepšie 
vypovedali o zámožnosti rodiny; za tlač bolo treba platiť, preto si takéto 
práce nemohol dovoliť hocikto.

Vývoj genealogických vyobrazení v tlačiach predstavuje samostatnú  
kapitolu. V tejto práci sme sa jej nechceli venovať podrobne. Pripojené  
vyobrazenia teda dokladajú len niektoré tendencie vo vývoji sádzaných 
genealógií. Vybrali sme tie, ktoré vznikli v našom historickom prostredí, 
alebo doň prenikali. Drevoryty, medirytiny a niektoré ďalšie výtvarne 
 spracované genealógie, ktoré vyšli ako súčasť publikácií, sme zaradili  
do častí venovaných prechodným a reprezentatívnym formám.

 

Príloha G
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135 – Rodokmeň uhorských panovníkov od Takšoňa.  
Sádzaná genealógia s dekoratívnym prvkom - drevorezom  
(33,5 x 21,5 cm) z dobovej historickej práce. Predstavuje 
svorkový typ. Dielo obsahuje rad podobných genealogických 
schém. Číslovanie plní charakter odkazov na charakteristiky  
a podrobnejšie biografické údaje o jednotlivých postavách, 
ktoré nasledujú v texte.

Vznik: Bazilej (Švajčiarsko), do 1559 (dielo prvýkrát vyšlo 
1550).

Tlač: Heinrich Petri, tlačiar v Bazileji.

Zdroj: Münster, S.: Cosmographiae uniuersalis Lib. VI. ... 
Bazilej 1559, s. 871 (Slovenská národná knižnica Martin,  
sign. IB 33812)

136 – Rodokmeň Habsburgovcov (Rod Králůw Cžeských  
a Cýsařůw Ržimských). Tlačená genealógia s dekoratívnym 
prvkom - drevorezom (31 x 19 cm) z dobového kalendára. 

Autor a tlačiar: Daniel Adam z Veleslavína. Pôsobil v Starom 
Meste Pražskom.

Vznik: Praha, do 1590.

Zdroj: z Veleslavína, D. A.: Kalendář Hystorycky... Praha 1578, 
nepag. (Slovenská národná knižnica Martin, sign. IB 31)
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137 – Potomstvo českého a uhorského kráľa a nemeckého 
cisára Ferdinanda I. Habsburského (1503 – 1564). (Vivat 
Austria! Dies ist der grosse Stamm der Kayser 
Ferdinanden...). Dekoratívnejšie spracovaný, vo forme 
samostatného listu vydaný rozrod. Sadzač pracoval  
s písmami rôznych typov a veľkostí, tlačiar s farbou.  
Použité sú grafické prvky (typografické ozdoby, koruna 
plniaca súčasne funkciu symbolu moci).

Tlač: Karol Rosenmüller (Carl Rosenmüller), tlačiar v Prahe. 
Rodinnú dielňu, jednu z najlepších pražských tlačiarní doby, 
viedol od 1680. Jeho pokračovateľom od zač. 18. stor. bol syn 
Karol František (1678 – 1727). Vydával české i nemecké 
noviny, kalendáre, slovníky i náučné spisy, o.i. Pražské 
poštovské noviny, prvé české periodické noviny; od 1719, 
vychádzali do 1772 (Jireček, J.: Rukověť k dejinám literatury 
české 1. Praha 1875, s. 198). 

Vznik: Praha 1706

Zdroj: Alle jetzt in Europa herrschende christliche betroehnte 
Hauser ... seit Anno 1527.... Praha 1706, samostatný list 
(Slovenská národná knižnica Martin, sign. IB 67953, prív. 2).
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138 – Rodokmeň Pálfiovcov (a – Tabula genealogica comitum Pálffy ab Erdöd) z prvého  
a rodokmeň Forgáčovcov (b – Genealogia vetustissimae gentis comitum Forgách de Ghymes) 
zo štvrtého zväzku známych Notícií Mateja Bela, vlastivednej práce. Podobné genealógie Bel 
zaradil aj do ďalších zväzkov Notícií. Spracované boli na základe rukopisných podkladov, 
ktoré on alebo jeho spolupracovníci získali od členov príslušných rodov. Nemali jednotné 
spracovanie. 

Autor diela: Matej Bel (1684 – 1749), polyhistor. Rodák z Očovej, ev. kňaz a učiteľ v Bratislave, 
patril k najvýznamnejším postavám uhorského vedeckého života v 18. storočí. Notície boli 
jeho hlavným, životným dielom. Z plánovaných 6 – 7 zväzkov počas jeho života vyšli len 
štyri (vo Viedni 1735 – 1742). Ďalšie zostali v rukopise. (Slovenský biografický slovník 1. 
Martin 1986, s. 184 – 185) 

Tlač: Johann Peter van Ghellen (1673 – 1754), viedenský kníhtlačiar a vydavateľ. Pochádzal  
z kníhtlačiarského rodu z Vestfálska, ktorého členovia pôsobili začas v Antverpách. R. 1721 
prevzal rodinnú firmu, ktorú 1672 vo Viedni založil jeho otec (začas bola oficiálnou tlačiarňou 
talianskych a viedenských univerzitných prác). Bol o. i. vydavateľom periodík Wiener 
Diarium a Mercurius. Firma pôsobila do 1858. (Allgemeine deutsche Biographie 9. Berlin 
1968, s. 142)

Vznik: Bratislava – Viedeň, do 1735 a do 1742.

Zdroj: Bel, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica 1. Viedeň 1735, medzi s. 64 – 65 a 4. 
Viedeň 1742, medzi s. 382 – 383 (Slovenská národná knižnica v Martine, sign. SA 41/1, SA 41/4)

Matej Bel
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139 – Rodokmeň Martinkovičovcov (Tabella genealogica 
nobilis familiae Martinkovics). Výtvarnejšie poňatá 
genealógia vytlačená na samostatnom liste. 

Martinkovičovci boli pravdepodobne chorvátskym rodom. 
Asi od 16. storočia pôsobili na Záhorí (Sekule, Borský Svätý 
Jur, Gajary). V Bratislavskej stolici žili aj v 2. polovici 18. 
storočia. Genealógia vychádza od predka (Juraja 
Martinkoviča), ktorý 1640 získal pre rod armáles.  
(Informácia: R. Ragač.) 

Vznik: asi Bratislava alebo Viedeň, medzi 1756 – 1780.

Zdroj: Štátny archív Bratislava, fond Župa Bratislavská I., 
Nobilitaria, Martinkovics. 
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140 – Vývod grófa Jána Františka Kolovrata-Krakovského a jeho synov zo 16 predkov (Sexdecim 
Majores Illustrissimi Joannis Francisci Krakowsky de Kolovrat, D. in Chlum). Vyobrazenie z práce 
Bohuslava Balbína z roku 1687, zameranej na genealógiu českých rodov, dopracovanej Jánom 
Diesbachom, profesorom cirkevných dejín na Karlovej univerzite v Prahe. Dielo obsahuje desiatky 
podobne spracovaných vývodov a rozrodov.

Autor pôvodnej predlohy: Bohuslav Balbín (1621 – 1688), jezuita, český vlastenecký historik  
a genealóg. Pochádzal z meštiansko-zemianskej rodiny z Hradca Králové. Spracoval genealógie 
mnohých v Čechách pôsobiacich rodov.

Tlač: tlačiareň Spoločnosti Ježišovej; faktor Ján Adam Hagen.

Vznik: Praha, do 1770.

Zdroj: Diesbach, J.: Bohuslai Balbini ... tabularium bohemo-genealogicum. Praha 1770, nepag.  
listy 8 – 9. (Slovenská národná knižnica, Martin)

Bohuslav Balbín
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141 – Rodokmeň Čákyovcov. Horizontálne, zľava do prava 
rozvrhnutá genealógia na voľnom liste. Patrí do skupiny 
„svorkových“ genealógií. Zaujímavé je číslovanie generácií  
v spodnej časti. Zachytáva  ich pätnásť – od Štefana  
(dol. 1396) po generácie žijúce v 19. storočí.

Vznik: zač. 19. stor. (po 1809)

Zdroj: Štátny archív v Levoči, Cs – H, i. č. 93, kr. 11. 
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142 – Vývod Márie Terézie, grófky z Vrbna (1789 – 1823).  
(Carte généalogique de mademoiselle Marie-Thérese  
de Wurben et Freudenthal. Aspirante). Genealógia tlačená  
na samostatnom liste. Príklad zo skupiny tabuľkových 
genealógií.

Vznik: Bergen (Mons), južné, flámske Belgicko, pred 1823. 

Tlač: M. J. Wilmet, tlačiar v Bergene (na tlači uvedené  
„A Mons, chez M. J. Wilmet, Imprim. de S. M. sur la grand’ 
Place”).

Zdroj: Zemský archiv v Opavě, fond Velkostatek Lešná,  
inv. č. 31. 
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143 – Rodokmeň grófov z Reischachu (Stammtafel der 
Freiherren von Reischach) zo známeho rakúskeho 
biografického lexikónu z 2. polovice 19. storočia, detail. 
Konštrukčne jednoduchá, vertikálne komponovaná svorková 
genealógia. Publikujeme ju ako príklad genealógie z vedeckej 
práce 19. storočia. Podobné prílohy boli zaradené aj  
do ďalších zväzkov tohto diela, vydávaných v rokoch  
1856 – 1891.

Sadzba a tlač: c. k. dvorská a štátna tlačiareň vo Viedni („Druck 
und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei Wien“)

Zdroj: von Wurzbach, C.: Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich 25. Wien 1873, tab. medzi stranami 
240 – 241.
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144 – Rodokmeň oravského rodu Škrabákovcov. Ručne sádzaná genealogická tabuľka zo známeho 
maďarského genealogického lexikónu Ivána Nagya (vyšiel v 13. zväzkoch v rokoch 1857 – 1868). 
Podobných tabuliek Nagyova práca obsahovala stovky. Faktograficky i kompozične neboli také 
prepracované, ako tabuľky v sčasti súbežne vychádzajúcom rakúskom Wurzbachovom lexikóne.

Sadzba a tlač: Gusztav Emich, Pešť.

Vznik: do 1863. 

Zdroj: Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal 10. Pest, Mór Ráth 
1863, s. 251.

Iván Nagy
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145 – Habsburgovci v 18. – 19. storočí. Moderný ilustrovaný rozrod. Ukážka riešenia genealógie 
panovníckej dynastie z diela venovaného genealógii a heraldike európskych panovníckych rodov.  
Ide o kombináciu ručne spracovaných, erbami ilustrovaných schém s vsádzaným textom. Podobné 
riešenia sa objavujú aj v ďalších Loudových prácach, vydaných v 90-tych rokoch 20. storočia  
v Českej republike.

Autor: Jiří Louda (* 1920), český genealóg a heraldický výtvarník. V rokoch 1952 – 76 pôsobil  
v Štátnej vedeckej knižnici v Olomouci. Publikoval a ilustroval rad genealogických a heraldických 
prác, z ktorých najznámejšie sú práve Lines of Succession (v spoluautorstve s M. Maclaganom; 
obsahujú 150 genealogických tabuliek). Zasiahol do tvorby československej a českej štátnej 
symboliky, českých mestských, obecných a cirkevných erbov. Žije v Olomouci. (Kaleta, P.:  
K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy. In: Genealogické a heraldické informace 1999.  
Brno 2000, s. 3 – 8)

Vznik: Olomouc, do 1981 Zdroj: Louda, J. – Maclagan, M.: Lines of Succession. Heraldry of the royal 
families of Europe. London 1981, tab. 81 (ďalšie vydania v rokoch 1984, 1991 an.). 

Jiří Louda
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PRIESTOROVÉ A MULTIMEDIÁLNE PREZENTÁCIE

V posledných rokoch sa objavili aj trojrozmerné a multimediálne prezentá-
cie genealógií.  Prvé ideovo a formálne nadväzujú na priestorové riešenia 
Jesseho stromu zo 16. a 17. storočia (hoci vznikli nezávisle na nich), druhé 
sú výtvarne bohatšími pendantmi genealógií, vznikajúcich pomocou dnes 
rozšírených genealogických softvérov. 

Príloha H
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146 – Rodostrom Hečkovcov. 

Objekt reprezentujúci genealogické vzťahy troch generácií  
v Hečkovskej rodine. V centre “koruny stromu” sa nachádza Blahoslav Hečko (1915 – 2002), 
známy slovenský prekladateľ, brat Františka Hečku, manželka Mária (1921) a okolo nich sú 
zastúpené jeho deti s rodinami. Vzťahy medzi jednotlivcami udávajú prstence na spojoch 
medzi jednotlivými drevenými kockami - ženy sú definované podľa zárezu v hranole. Objekt 
má slúžiť predovšetkým na prezentáciu výsledkov genealo- gického výskumu v priestore  
a taktiež na dokrášlenie interiéru. Koruna môže byť vystavená zavesením, alebo prezentovaná 
na stojane.

Autor:  Marcel Hečko (1983), študent priemyselného dizajnu na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave  
(http://www.hecko.net)

Vznik: Bratislava, 2002 (ako semestrálna práca na katedre dizajnu Slovenskej technickej 
univerzity)

Zdroj: archív autora
Marcel Hečko
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147 – Multimediálna prezentácia rodinných vzťahov autorky. 

Ukážky z experimentálnej štúdie s interaktívnym rodostromom. Prezentácia obsahuje rodinné 
historické dokumenty, ako aj fotografie predkov a mesta Bratislavy.

Vznik: Bratislava, 2001  
(ako časť diplomovej práce na katedre grafického dizajnu Vysokej školy výtvarného umenia)

Autor: Zuzana Oros, rod. Agárdyová (1977). Profil publikovaný v závere tejto publikácie.

Zdroj: archív autorky (Senec)

Zuzana Oros
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POPIS VYOBRAZENÍ NEZARADENÝCH  
DO OBRAZOVEJ PRÍLOHY

(Strana 6) 
Alegorický rodostrom. Ilustratívna medirytina zo záveru notície Tekovskej stolice, 
vlastivednej práce Mateja Bela (viac pri obr. 138). Motív sme si vysvetlili ako hold rodu – 
predkom a tiež tým, ktorí pripravujú skvelú budúcnosť svojim potomkom. Takýto odkaz 
vyobrazenia umocňujú symboly (asi Minerva, rímska bohyňa múdrosti, siahajúca po jablku 
s menom Eugenius s významom „urodzený, blahorodý“ – z gréckeho „eugenios“ – dobre 
urodený, narodený) a citáty rímskych autorov: Progenies non inficianda parenti – 
Potomstvo nemá poškvrniť predka (Ovidius), Virtute decet non sanguine niti – Ušľachtilosti 
nesvedčí skvieť sa krvou (Claudius), Sic mundo natura favens – Takto svetu žičí príroda 
(Claudius). 

Autor: neidentifikovaný; dá sa predpokladať, že vznik medirytiny inicioval samotný Bel

Vznik: asi Bratislava, do 1742

Zdroj: Bel, M.: Notitia Hungariae novae historico-geographica 4. Viedeň 1742, s. 290 
(Slovenská národná knižnica v Martine, sign.  SA 41/4). 

(Strana 29) 
Rodokmeň Hurbanovcov. Náčrt z pozostalosti známeho slovenského národovca. Vytvoril 
ho pre potreby vlastnej rodiny.

Autor: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), politik, jeden z hlavných predstaviteľov 
slovenského národného hnutia v 19. storočí, literát. Rodák z Beckova, od 1843 evanjelický 
farár v Hlbokom. (Slovenský biografický slovník 2. Martin 1987, s. 435 – 437)

Vznik: asi Hlboké, 80-te roky 19. storočia

Zdroj: originál v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, sign. 
M 23 R 1, publikované tiež v Genealogicko-heraldickom hlase, 1, 1991, č. 2, s. 44.
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Mgr. Monika Šurdová, Mestské múzeum, Bratislava 

Dr. Branislav Todić, Belehrad (YU)

Erika Thümmel, Graz (AT)

Mgr. Tomáš Tyl, Brno (CZ)

Zuzana Vaňousová, Považská Bystrica

Mgr. Peter Vígľaš, Archív hl. mesta SR Bratislavy

Tor Weidling, b. a., Národný archív Nórska, Oslo (NO)

Robin Harcourt Williams, knižnica Markíza zo Salisbury, 
Hatfield, Herfordshire (UK)

Mgr. Petra Zelenková, Národná galéria, Praha (CZ)

Lívia Zvedelová, Slovenská národná knižnica, Martin

PhDr. Ján Žilák, CSc., Štátny archív v Banskej Bystrici

PhDr. František Žifčák, Štátny archív v Levoči

a ďalší
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Abensbergovci 175

Adam 14, 59, 65, 109, 112, 124

Agárdyová, Zuzana 193

Albrecht Habsburský 113

Albert I. 143

Alexander Jagelonský 113

Alexander Veľký 8

Alfonz XIII. 16

Alžbeta Habsburská 113

Alžbeta I. 109, 121

Andrássy 94

Andráši, Gejza 94, 164

Andrášiovci 94

Andreas, J. 53

Anjouovci 189

Anna Mária Falcká 117

Anonymus 11

Arnulf 102

Arpádovci 118, 180

Assner, Leopold 41

Augustus 8

Álmoš 11

Árpád 149

Babenbergovci 29, 31, 110, 143, 179

Balaša, Imrich 136

Balašovci 136

Balbín, Bohuslav 184

Ballaky 28, 87

Barkóciovci 136

Bartodejskí 136

Bárczay, Július 159

Bárczayová, Ida 159

Basse, Nikolaus 65

Baťovci 169

Bázlik 170

Bel, Matej 6, 19, 41, 182, 195

Bellawicz, Gabriel 146

Bellegarde, František 158

Belo III. 11

Benickovci z Beníc a Mičinej 33, 172

Benický, Dušan Emil 172

Benický, Dušan Milan 172

Benický, Mikuláš 172

Beniczky de Benice et Micsinye 172

Bening, Simon 115

Benka, Martin 24, 29, 30, 171

Benkovci 171

Berčéniovci 136

Berzevici 84, 94, 150

Berzevici, Bernard 150

Berzeviczy 150

Bielskovci 147

Biskup 170

Blagajski 130

Boccaccio, Giovanni 22, 39

Boccatio, J. 39

Bonifácius VIII. 51

Bosniak, Bartolomej 136

Bosniak, Tomáš 136

Bosniaková, Judita 136

Bosniakovci 151, 165

Bourbonovci 123

Brant, Sebastián 51

Bruck 91

Bruck, Leopold 91

Brxa 170

Budha 20

Bujnák 170

Burgkmair, Hans st. 114

Buron, Radulphus 120

Byron, Lord George 120

Byronovci 109, 120

Cellarius, Christophorus 41

Cellarius, Krištof 41

Ceolfrid 38

Cernitius, Johann 119

Cervantes 5

Claudius 195

Clausson, Peder 80

Collona Felsu, Anežka Eleonora z 144

Coomaraswamy, R. 57

Cramer 70

Csaplovics, Alexius 91

Čáky, Štefan 185

Čákyovci 28, 92, 94, 185

Čaplovič 91

Čaplovič, Alexej 91

Čaplovič, Vavrinec 91

Čaplovič Skuba, Ladislav 91

Čaplovičovci 23, 91

Čech, Zdirad J. K. 98

Čertvertynskí 122

Čisárik, Ladislav ml. 173

d‘Affryová, Cecília Mária Filipína 154

d‘Affryovci 155

d‘Ottenfels-Gschwindt, Móric 155 

Daniel 58

Darell z Calchillu, Robert 121

Darellovci 109, 121

Daróciová, Žofia 157

Darre, Jon 138

Dávid 21, 58, 59

Dečanský, Štefan 107

Deo, Johannes de 49

Diesbach, Ján 184

Dininckhof, Barnard 40

Dinninghof, Barnard 40

Dlábik 170

Dobrucký 170

Doležal 170

Domanöck, Anton ml. 137

Draškovič, Ján 73

Drugeth de Homonna 89

Drugetovci 89

Dubovskovci 25, 27, 33, 173

Dubovský, Jozef 173

Dürer, Albrecht 29, 112, 114, 115



202  Registre

Ďurčániovci z Ďurčinej 170

Ďurkovič 170

Edelsheim 165

Edelsheim-Gyulai 165

Edelsheim-Gyulaiovci 165

Edelsheimovci 165

Eduard I. 105

Eduard II. 105

Eduard IV. 108

Egbert 105

Ekkehard z Aury 102

Emich, Gusztav 188

Engel, H. 93

Erdödyovci 27, 133

Erdödy, Juraj 133

Esterházi, Pavol  
18, 19, 27, 30, 31, 124, 126, 128, 129, 133

Esterházi, Pavol Anton 133

Esterháziová, Terézia 133

Esterháziová, Uršula 27, 128

Esterháziovci  
14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 124, 125, 136

Esterhazy de Galantha, Teresia 133

Ethelbert 105

Eva 59, 65

Ezechiel 58

Fenelon 170

Ferdinand, arcivojvoda 131

Ferdinand Portugalský 115

Ferdinand I. Habsburský 181

Ferdinand III. 118

Ferdinand V. 95, 149

Fidler, Matej Ignác 133

Fidler, Matthias Ignatius 133

Filip I. 131

Filipča 170

Forgáčovci 182

Forgách de Ghymes 182

Frančeková, Elvíra 167

František I. 149

František II. 143

František Ferdinand 16

František Jozef I. 152, 158

Fridrich Viliam, sasko-weimarský 
vojvoda 117

Fridrich I., brandeburský gróf 119

Fridrich I. Barbarossa 104

Frkáňová, Zora 170

Froben, Johannes 51

Füziovci 75

Gárleanu, Jón C. 93

Gatterer, Johann Christoph 7

Ghellen, Johann Peter van 182

Gielemans, Johannes 61

Giunta, Luca Antonio da 64

Goluchowski 71

Gosztonyi, Ján 163

Gosztonyi, Mikuláš 163

Gosztonyi, Tibor 163

Gosztonyiovci 30

Góis, Damiao de 115

Görgei 84

Gratian 47

Gregor II. 38

Gregor IX. 49

Greischer, Matej 129

Gudenus, Móric 72

Gudenusovci 72

Habakuk 58

Habsburgovci  
12, 29, 31, 85, 114, 118, 131, 143, 152, 
158, 180, 189

Haeckel, Ernst H. 43

Hagen, Ján Adam 184

Haller, Johann 113

Hallerovci 136

Havelka 170

Hečko, Blahoslav 192

Hečko, František 192

Hečko, Marcel 192

Hečková, Mária 192

Hečkovci 192

Heinecius, Johann Michael 127

Heinecke, Johann Michael 127

Helvigh 170

Henrich Burgundský 115

Henrich II. Svätý 102, 112

Henrich III. 102, 105, 108

Henrich IV. 105, 108

Henrich V. 102, 108

Henrich VI. 108

Henrich VIII. 109

Hergott, Marquard 132

Hermundt, Jacob 126, 129

Hesiodos 39

Hesiodot 39

Hetumoger 11, 27, 149, 166, 167

Hladký 170

Hodža 170

Hodža, Juraj 170

Hodža, Milan 170

Hoffmann, Jacob 126, 129

Hoffmannovci 84

Hochfeder, Gašpar 113

Hollanda, António da 115

Horka 149

Hrebeljanović, Lazar 107

Hrianka 170

Hrivnák 170

Hrúzová, Mária 170

Huba 149, 166

Hudec 170

Hurban, Jozef Miloslav 195

Chorinský z Ledskej, František Karol 
81

Ilešháziovci 136

Imrich, uhorský kráľovič 112

Isaj > Jesse

Ivanka 170

Izaiáš 58

Izák 170

Jagelovci 113

Jakovlev, Ivan 135

Janković 156

Janković, Anton 157

Jankovićovci z Daruvaru 23, 156

Ján III. 115

Jesse  
20, 22, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 140, 151
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Ježiš Kristus 20, 21, 57, 58, 65, 103

Johannes de Deo 49

Johannes de Utino 60

Jozef I. 132

Jozef II. 143

Juraj Viliam, brandeburský gróf 119

Kaciáni, Ferdinand 150

Kacziány, Ferdinand 150

Kapi 84

Kapľon, Ján 14

Karol I. 109

Karol III. 132

Karol IV. 16, 107

Karol Veľký 61, 102, 105, 126

Károliovci 14, 23, 136, 146

Karolovci 31, 102

Kaunitzová, Eleonóra 164

Kaválek 170

Kazimír IV. 113

Kecerovci 75, 77

Keczer 75, 77

Keglevičovci 136

Khuen-Héderváry, Karol 163

Kinská, Rudolfína 158

Kiss, Alexander 157

Kiss-Jankovics 19, 23, 157

Kiss-Jankovićovci 157

Kissová, Katarína 157

Kissovci z Nemeskéru 157

Klapisch-Zuber, Christiane 8, 45

Knýbel, Jan 177

Koberger, Anton 112

Koburg, Ferdinand Juraj August 159

Kohári, František 136

Kohári, František Jozef Anton 159, 160

Koháriová, Mária Antónia Gabriela 
159, 160

Koháriovci 136, 160

Koháry-Coburg 136

Koldína, Pavel Kristián z 54

Kolovrat-Krakovský, Ján František 184

Komenský, Ján Ámos 33, 174

Kompiš 170

Konštantín Monomach 107

Konth, Pavol 88

Kotulínska z Kotulína, Mária Katarína 
81

Kövi, László 159, 163, 175

Krahl, Ernst August  
30, 31, 159, 160, 163

Krakowsky de Kolowrat, Joannes 
Franciscus 184

Kramerovci 70

Kristus > Ježiš Kristus

Krišna 20

Križan 170

Króner, Jozef 176

Kulíšek 170

Kutlík 170

Laborderie, O. de. 105

Lang, Ján 74

Lang, Juraj 74

Langovci 74

Langsfeld 170

Lazar Hrebeljanović 107

Lángh, Georgius 74

Lángh, Joannes 74

Laski, Jan 113

Lebaube, Gautier 47

Lehotský 170

Lenk von Treuenfeld, Ignaz 95

Leopold II. 143

Leopold III. 110

Lichtenstein, Peter 64

Lichtensteinovci 66

Liédet, Loiset 61

Liptay, Alexander 168

Liudolfovci 31, 102, 112

Louda, Jiří 24, 189

Luxemburgovci 189

Lynskey, Marie 34, 99

Maclagan, Michael 189

Maffeiovci de Maffei 151, 165

Maffeis, Mattheus de 151

Magog 115

Mairhof 70

Mairhofovci 70

Majténi, Gregor 76

Majténiovci 76

Majthényi 76

Malachowská, Izabela 83

Manuel I. 115

Mária > Panna Mária

Mária Karolína z Neapolu 137

Mária Terézia  
16, 26, 27, 30, 132, 137, 143

Martinka, J. 166

Martinkovics 183

Martinkovič, Juraj 183

Martinkovičovci 183

Martinovič, Ignác 22, 42

Masarik, Ján 169

Masarikovci 169

Masaryk, Tomáš Garrigue 30, 169

Masarykovci 169

Matej Korvín 12

Matej II. Habsburský 118

Maximilián I. 110, 114

Maximilián II. 131

Mecner, Imrich 82

Mecner, Michal 82

Mederi 84

Mednyanszky de Medgyes 134

Medňanská, Júlia 134

Medňanskovci 26, 27, 31, 134, 136

Medvecký 91

Medzihradská, Elvíra 167

Medzihradský 91, 167

Medzihradský, Adolf 153, 167

Medzihradský, Ján 167

Mennel, Jakob 114

Metznerovci 82

Milutín 107

Miskič, Ed. 145

Miskičovci 23, 26, 31, 145

Miskovitz, Samuel 82

Miškovic, Samuel 82
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Miškovský 170

Mojžiš 20

Moll, Baltazár Ferdinand 137

Monomach, Konštantín 107

Motešický 76, 136

Nagy, Iván 188

Navara 170

Nemanja, Štefan 106

Nemanjič, Rastko 48

Nemanjićovci 106

Noe 114, 115

Nozdrovickovci z Nozdrovíc  
22, 26, 141

Nozdroviczky 141

Offermann, Gustáv 98

Offermann, Matthias 96

Offermannová, Kristína 96

Offermannovci 96

Okoličániovci z Okoličného 22, 148

Okrucký 170

Ormis 170

Oros, Zuzana 193

Országh 91

Oršić zo Slavetíc, Krištof 80

Ottovci 31, 102

Ovidius 195

Pálffy (ab Erdöd) 86, 88

Pálfi 86, 88

Pálfi, Anton 88

Pálfi, Mikuláš 88

Pálfi, Pavol 88

Pálfi-Daun, Viliam 154

Pálfi-Daun, Viliam Vincent Karol 154

Pálfi-Daunová, Anita 16, 23, 31, 154

Pálfiovci 86, 133, 182

Panna Mária 58, 59

Paperl, Jakob 110

Part, Hans 110

Pastyovci 139

Pástvy, Milan 139

Peréniovci 136

Petri, Heinrich 180

Petrus z Poitiers 103, 105

Petřvaldská, Mária Eleonóra  
19, 27, 144

Petřvaldskovci 144

Pilnáček, Josef 169

Pišút 170

Plantagenetovci 108

Pleydenwurff, Hans 112

Pleydenwurff, Wilhelm 62, 112

Pfeffel, Johann Andreas 55

Pfitzner 170

Poitiers, Peter z 103, 105

Polonec 170

Pongrácovci 22, 142

Prvovenčani, Štefan 48, 107

Raban Maur 58

Raicsan 134

Rajčan, Adam 134

Rajčáni, Adam 133

Rakacaj, Ján 77

Rakovská, Judita 159

Ratkaiovci 23, 25, 140

Ratkay, Mikuláš de 140

Rákóczy, Aladár 159

Reischach, von 187

Richard, vojvoda z Yorku 108

Rollos, Peter 119

Roo, Gerardo de 131, 132

Rosenmüller, Carl 181

Rosenmüller, Karol 181

Rosenmüller, Karol František 181

Rostworowski, Ján Anton 83

Rostworowski, František Xaver 83

Rostworowskovci 16, 83

Rudolf I. 131, 132

Rudnaiová, Izabela 163

Ruman 170

Rurikovci-Monomachovci 122

Rysuľa 170

Sadler, Tobiáš 124, 125

Salierovci 31, 102

Salka, Ladislav 52

Sattler, Tobiáš 124, 125

Semereovci 24, 26, 27, 31, 166, 167

Sermage, Peter 16, 73

Seyfert, Ján Juraj 165

Schadt, Hermann 45

Schedel, Hartman 31, 62, 112, 179

Schönfeld 170

Schreyer, Sebald 112

Schultz, Caspar 127

Schwarzenbergovci 98

Sibmacher, Hans 117

Siebmacher, Johann 117

Simeon Srbský 106

Sklenář, Ivan 177

Sklenářovci 177

Skrabák 188

Sobech-Kaunic, Kajetán 85

Sofonázius 58

Stabius, Johannes 114

Starička 170

Steiger Zamoyská, Mária 112

Stradomskovci 71

Ströhl, Alois J. N. 162

Ströhl, Hugo Gerard 24, 31, 161, 162

Ströhl zu Straubing 161

Ströhlovci zo Straubingu 161

Sturlasson, Snorr 80

Styk 170

Sunthaym, Ladislaus 110, 114

Sv. Alena 61

Sv. Alžbeta 23

Sv. Augustín 38

Sn. Ján Krstiteľ 58

Sv. Sáva 48

Sviatopolk-Čertvertynský, Ilja  
(Eliáš) 122

Sviatoslav, kyjevské knieža 122

Swentopelk-Czertwertynski,  
Heliasz 122

Swinburne of Capheaton, John 99

Swinburnovci z Capheatonu 99

Szabolcs 149
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Szalkai, Ladislav 52

Szeberényi 170

Szemere 166

Szent Péteri, Árpád 94

Šalamún 58

Šenšel 170

Škrabákovci 188

Šóš, Peter 75

Šóšovci 75

Štefan Dečanský 107

Štefan Dušan 106, 107

Štefan Nemanja 106, 107

Štefan I. 95, 112, 115

Štefan II. Prvovenčani 48, 107

Štefan Uroš II. 107

Štefanovič 170

Štetková, Zora 170

Štrba 170

Štursová, Jana 174

Takšoň 118, 180

Tas 149

Telekiová, Margita 163

Thurzo 170

Tököliová, Eva 23, 129

Traunovci 175

Trithemius, Johannes 114

Trublanič, František 139

Tuhutum 149

Tussay 170

Tyl, Tomáš 177

Ursíny 170

Utino, Johannes de 60

Uzovci 168

Vaňousová, Zuzana 33, 176

Vaňousovci 25, 33, 176

Veleslavína, Daniel Adam z 180

Veleslavína, Samuel Adam z 54

Vešeléniovci 136

Vicmandy 84

Villaniová, Anita 16, 23, 31, 154

Vodrážka, Jaroslav 170

Volková, Želmíra 149

Vrbna, Mária Terézia z 186

Watson, Arthur 57

Welfovci 104

Wilczek, Ferdinand 97

Wilczek, Stanislav 97

Wilczekovci 16

Wilmet, M. J. 186

Wittelsbachovci 27, 116, 117

Wolgemut, Michael 62, 112, 114

Wurben et Freudenthal, Marie-Thérese 
186

Wurzbach, C. von 187, 188

Zai 131

Zai, Albert 89

Zai, Imrich 90

Zai, Karol 18, 90, 158

Zaiovci 89, 94, 158

Zay, Emericius 90

Zay de Csömör 89, 158

Zičiová, Jozefína 80

Zmeskal de Domanovecz et Lesstine 
153

Zmeškal, Jób 153

Zmeškal, Václav 153

Zmeškalovci 153

Zoárd 149
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Akhlat (AM) 57

Alt Breisach (DE) 55

Ambras (AT) 137

Anglicko  
57, 59, 105, 108, 109, 120, 121, 168

Antverpy (BE) 115, 182

Arménsko 57

Athos (GR) 57

Augsburg (DE) 55, 114

Aura (DE) 102

Bad Kissingen (DE) 102

Bardejov 82

Basel (CH) > Bazilej

Bavorsko 110, 116

Bazilej (CH) 51, 110, 180

Beckov 195

Bechyně (CZ) 124

Belgicko 57, 96

Benátky (IT) 39, 64, 112

Benice 172

Bergen (BE) 186

Berlín (DE) 119

Betliar 94, 164

Bischoffingen (DE) 55

Borský Svätý Jur 183

Brabantsko 61

Bratislava  
41, 49, 60, 71, 96, 134, 137, 143, 154, 171, 
172, 173, 182, 183, 192, 193, 195

Braunschweig (DE) 127

Brezovica 150

Brno (CZ) 81, 96, 169, 177

Brugy (BE) 115

Brusel (BE) 61

Bučany 90, 158

Budapest (HU) > Budapešť, Budín, 
Pešť

Budapešť (HU)  
89, 107, 158, 166, 168, 175

Budín (HU) 42, 112, 118

Buchlov, hrad (CZ) 144

Bulharsko 48

Canterbury (GB) 58

Cluny (FR) 103

Cyprus 57

Červený Kameň 133

České Budějovice (CZ) 124

Daruvar (HR) 156, 157

Dečani (YU) 107

Dolný Kubín 91, 153, 167

Drážďany (DE) 159

Dresden (DE) > Drážďany

Ďurčiná 170

Edelsheimb (DE) 165

Fetcham, Surrey (GB) 99

Flandersko 61

Florencia (IT) 39, 64

Francúzsko 57, 58, 73, 168

Frankfurt am Main (DE) > Frankfurt 
nad Mohanom

Frankfurt nad Mohanom (DE)  
58, 65, 119, 128

Freiburg (CH) 155

Fribourg (CH) 155

Fulda (DE) 58

Gajary 183

Galanta 124

Goslar (DE) 127

Gračanica (YU) 107

Grécko 57

Gyöngyöspata (HU) 57, 67

Gyula (HU) 114

Habsburg, hrad (CH) 143, 152

Halič  71

Halle (DE) 41, 127, 131

Hlboké 195

Holandsko 57

Hontianska stolica 159

Hradec Králové (CZ) 184

Chorvátsko 73, 130, 145, 156

Choryň při Valašskom Meziříčí (CZ) 
81

Innsbruck (AT) 131, 137

Ivanka pri Nitre 107

Jarrow (GB) 38

Jasenová 91

Kanada 172

Karlštejn, hrad (CZ) 107

Kiripolec 171

Kladno (CZ) 98

Klatovy (CZ) 54

Klosterneuburg (AT) 110

Kolín nad Rýnom (DE) 103

Köln am Rhein (DE) > Kolín nad 
Rýnom

Kostolište 171

Košice 74

Köszeg (HU) 95

Krakov (PL) 112, 113

Kraków (PL ) > Krakov

Kráľová pri Senci 137

Krásnohorské Podhradie 94

Kremnica 41

Kumanovo (YU) 107

Kyjev (UA) 122

Lednice na Moravě (CZ) 57

Ledská (CZ) 81

Leipzig (DE) > Lipsko

Lešná (CZ) 186

Leštiny 153, 167

Levoča 84, 172

Lietavská Lúčka 134

Lipsko (DE) 43

Liptov 142, 148

Liptovský Mikuláš 142, 148, 149

Lisabon (PT) 115

Lisboa (PT) > Lisabon

London (GB) > London

Londýn (GB) 109
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Lüneburg (DE) 127

Lyon (FR) 112

Maďarsko 57

Malacky 171

Mainz (DE) > Mohuč

Mariazell (AT) 137

Martin 107, 170, 171

Matejići (YU) 107

Mety (DE) 102, 113

Medné 134

Mexiko 57

Mičiná 172

Miláno (IT) 112, 154

Mohuč (DE) 58, 72

Mons (BE) 186

Montebello (IT) 154

Morava 144

Moravský Krumlov (CZ) 177

Moskva (RU) 57

Motešice 76

Mödling (AT) 161

Nemecko 50, 57, 96, 131, 168, 175

Nemeskér (HU) 157

Neuburg (DE) 117

Nitrianska stolica 133

Nízke Tatry 148

Nizozemsko 112, 115

Nižná Šebastová 39

Norimberg (DE) 62, 112, 113, 114, 117

Nórsko 80, 138

Nováky 76

Nozdrovice 141

Nürnberg (DE) > Norimberg

Oaxaca (MX) 57

Očová 182

Okoličné 148

Olomouc (CZ) 189

Oravská stolica 153

Ostrava (CZ) 177

Ostrihom (HU) 52

Oudewater (NL) 131

Padova (IT) 154

Paris (FR) > Paríž

Paríž (FR) 47, 112, 123

Peć (YU) 106

Pécs (HU) 157

Pest (HU) > Pešť

Pešť (HU) 42, 188

Poľsko 57, 83, 122, 136, 147

Portugalsko 57, 115

Považie, horné 141

Považská Bystrica 176

Požegská stolica 157

Praha (CZ)  
54, 107, 112, 118, 119, 164, 170, 171, 174, 
180, 181, 184

Prešov 75, 168

Quedlimburg (DE) 127

Rakúsko 131

Ravensburg (DE) 110

Rím (IT) 57, 155

Roma (IT) > Rím

Rooklooster (BE) 61

Rothenburg ob der Tauber (DE) 113

Rumunsko 57

Rusko 48, 57, 135, 136

Sárospatak (HU) 52

Sedmohradsko 95

Sekule 183

Slavetice (HR) 80

Sliezsko 85

Sopron (HU) 90

Solivar 75

Spiš 57, 84, 112

Spišská Nová Ves 74

Spišské Podhradie 63

Srbsko 106, 107

Stary Sacz (PL) 57

Staškov 176

Straubing (DE) 161

Studenica (YU) 107

Suçevita (RO) 57

Sučany 170

Šariš 77

Šopronská stolica 157

Španielsko 49, 57

Švajčiarsko 175

Taliansko 49, 57, 66, 115, 168

Teplice (CZ) 173

Tivat (YU) 48

Trenčín 134

Trnava 128

Trondheim (NO) 138

Uherské Hradiště (CZ) 81, 144

Uhrovec 89, 90, 131, 158

Ukrajina 71, 122, 147

Užhorod (UA) 168

Vác (HU) > Vacov

Vacov (HU) 175

Vancouver (CA) 172

Veliki Tabor (HR) 140

Velké Heraltice (CZ) 72, 158

Velké Hoštice (CZ) 81

Veľkopoľsko 83

Vestfálsko 182

Viedeň (AT)  
41, 53, 55, 73, 85, 93, 95, 97, 110, 112, 
114, 118, 126, 128, 129, 132, 137, 143, 
152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 
175, 182, 183, 187

Voronet (RO) 57

Vysoké Tatry 172

Vyšný Kubín 153

Wearmouth (GB) 38

Weingarten (DE) 104

Wels (AT) 161

Wien (AT) > Viedeň

Winkel (DE) 58

Worms (DE) 102

Würzburg (DE) 46

York (GB) 108

Yorkshire (GB) 40

Záhorie 183

Zakroczym (PL) 83

Zamagurie 172

Západné Tatry 148

Zvolen 151
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Banská Bystrica 136, 159, 160
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Bardejov 168

Betliar 94, 164

Berlín (DE) 102

Bojnice 90, 158, 165

Bratislava  
49, 63, 71, 86, 88, 95, 96, 112, 118, 134, 
143, 152, 154, 173, 183

Budapest (HU) > Budapešť

Budapešť (HU) 124, 125, 128, 129, 146

Buchlov, hrad (CZ) 144

Červený Kameň 133

Dolný Kubín 87, 91, 153, 167

Dovai (FR) 58

Fetcham, Surrey (GB) 99

Florencia (IT) 38

Fulda (DE) 104

Gyöngyöspata (HU) 67

Hatfield, Hertfordshire (GB) 109

Hlohovec 133, 139

Klosterneuburg (AT) 110

Košice 74

Lednice na Moravě (CZ) 66

Levoča 84, 184

Liptovský Hrádok 148

Liptovský Mikuláš 142

Londýn (GB) 105, 115, 120, 135

Ľvov (UA) 71, 147

Maidstone, Kent (GB) 121

Mariazell (AT) 137

Markušovce 92
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39, 41, 51, 53, 60, 65, 89, 112, 119, 127, 
131, 149, 157, 170, 171, 172, 180, 181, 
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Moravský Krumlov (CZ) 177

Nitra 76

New York (US) 47, 59

Opava (CZ) 72, 81, 158, 186

Oravský hrad 167

Oslo (NO) 80, 105, 120, 135, 138

Oxford (GB) 46

Peć (YU) 106

Philadelphia (US) 108

Považská Bystrica 176

Praha (CZ) 64

Prešov 75, 77, 82, 150

Pribylina 148

Spišská Nová Ves 92

Strážky 134

Svätý Anton 93

Trenčín 141

Viedeň (AT) 61, 114, 163, 175

Wien (AT) > Viedeň

Wolfenbüttel (DE) 103

Zagreb (HR) > Záhreb

Záhreb (HR)  
48, 73, 80, 85, 130, 140, 145, 155, 156

Zvolen 151
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FAMILY TREES: DEVELOPMENT OF THEIR DESIGN

This book is an attempt to give an idea about the development of genealogies and 
genealogical depictions generally but especially in the East-Central Europe and mainly on 
the samples from Slovak collections - from the Middle ages till present.

 In the earliest writings, the beginnings of mankind were connected with the rise of the 
universe and our ancestors were supposed to have had divine origin. These ancient 
concepts were the starting point that gave rise to genealogies too. 

Among the oldest known chroniclers of family relations were the Indians and the peoples of 
the Near East. On the basis of the Ten Commandments, the Jews compiled their pedigrees 
as early as the 6th century B.C. Ancestry research went on in ancient Greece. Its 
prominent citizens derived their origin from Gods and heroes of the Trojan War. The 
ancient Romans, on the other hand, did not give heroic features to their ancestors at first. 
They appreciated their earthly virtues and therefore are considered to be pioneers of civic 
genealogy.

In the Middle Ages, genealogies usually served to defende dynasties and as an excuse to 
seize the throne. They were a weapon in the hands of the mightiest. We can find them in 
both manuscript and later on illuminated chronicles.

The development of genealogical records in Hungary can be traced back to the 12th and 
13th centuries, when the first known chronicles and land boundary records (giving data 
about the land owners’ancestors) appeared.

The earliest kinship depictions from Hungary (and Slovakia) go back to the late 13th 
century. As they preceded genealogical charts, they undoubtedly inspired their creation too. 
The first known genealogical charts in this region go back to the 15th century. They 
suitably presented the development and achievements of family members. That’s why they 
moved from manuscripts also to portrait galleries of the nobility. Their founder is 
considered to be King Matthias Corvinus (1440 – 1490), who along with his relatives were 
portrayed by famous Italian Renaissance portrait painters. The enlargement of 
ancestors’galleries took place in the Kingdom of Hungary after the accession of the 
Hapsburgs.

The modern age brought in the Austria, Hungary and Bohemia the development of 
genealogy in all the forms we know today. The break in Hungary was the 18th century, 
when the first scientific works appeared (Belius’ Notitia, Wagner’s Collectanea, Lehotzky’s 
Stemmatographia and others). The new boom took place in the second half of the 19th 
century, the period of development of learned societies - historical and genealogical.

Political changes after the World Wars I and II resulted in the slowing down of 
genealogical research in the countries created on the former territory of the 
Austro-Hungarian empire (mainly in those ones under the communist reign). New revival 
took place as late as the 1980s and the 1990s. Since that time, modern genealogy works  
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in these countries (Slovakia, Czech Republic, Hungary, Ukraine etc.) have appeared and 
genealogy societies have been revived.

In the Middle Ages it was customary to note mainly one’s male forefathers or only 
particular lines, later also all the other ancestors and descendants. All these forms found 
their expression in simple or artistically more complex genealogical depictions, too.

Tree-shaped charts became the most popular and frequent. They started to appear in the 
Biblical genealogies (used all over the Europe), represented mostly by the so-called Tree of 
Jesse – Jesus Christ’s ancestry depicted in the form of a tree issuing from Jesse, Christ’s 
biological ancestor. The Renaissance introduced also secular versions of the motif. In the 
Kingdom of Hungary tree-shaped genealogical charts can be traced back to the 17th 
century.

They were utilized also in the depictions recording relations or the ancestry in the broader 
sense (depictions of dynasty sequences, of the political conspirators regardless their family 
relations etc.).

It took a relatively long time to produce an artistic genealogical chart. Along with data 
collecting (research) it could take many years. If we add costs connected with final 
processing, it is no wonder that only a relative few high quality genealogies appeared and 
have been preserved. Some of them can be seen in the pictorial part of the book. They bear 
the traces of various artistic styles of the times.

Our selection starts with the 12th century pedigrees of the Karl, Liudolf and Salier families 
from today’s Middle Germany which are also examples of the simple Romanesque style 
influence. The Austrian genealogy of the Babenbergs (14th century) as well as e.g. 
genealogical charts taken from German and Polish prints from the late 15th and early 16th 
centuries, were influenced by the Gothic style. A visually atractive Renaissance 
genealogical chart of the kings of Portugal was produced in the 1530s. Most of these works 
were known also in the Kingdom of Hungary (and the territory of today’s Slovakia). 

Many domestic works from the 17th and 18th century (genealogies of the Esterházi, 
Medňanský, Hapsburg families and others made in the territories of contemporary 
Slovakia, Hungary or Austria) responded to Baroque and rococo influences. Producers of 
other works (genealogies of the Miskićs of Croatia from 1794, pedigree of Countess 
Pálfi-Daun-Villani from 1864 and others) were inspired by Classicism, and specifically 
ecclectic historicism. Secession style, characteristic of the late 19th and early 20th 
centuries, can be seen in the work of Viennese artists E. Krahl and H. G. Ströhl, both of 
whom produced genealogies for clients from today’s Slovakian or Hungarian territories 
Testimony to the influencies of 20th century art styles in Slovakia (particularly Cubism) 
are family trees from the workshop of the famous national artist Martin Benka.

In the last decades both traditional and modern technologies have played a significant role 
in the depiction of genealogies. 
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