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Anotácie

Všeobecné / General

GUSEVA, Natalia Romanovna a kol. 
Arktická teória o našom pôvode. Bratisla-
va : Nitrava, 2020, s. 209, ISBN 978-89-
869-22-0.

Začiatky tejto teórie siahajú do konca 
18. a 19. storočia. V roku 1893 americký pro-
fesor V. Warren vydal knihu: Nájdený raj ale-
bo kolíska ľudstva na severnom póle. V roku 
1903 odborník na sanskrit Bal Gangadnhara 
Tilak publikoval: Arktická vlasť vo Védach. 
Táto jeho práca bola preložená do viacerých 
jazykov. Tilak vychádzal z najstarších indic-
kých prameňov a v prvej zo štyroch častí 
Véd: Rigvédy dokazoval pôvod Árijcov a Slo-
vanov na severnom póle či v jeho blízkosti. 
Svetlomodrá obálka knihy, s mapou starého 
sveta severného pólu a jeho priľahlých oblas-
tí, navodzuje príjemné zimomriavky z nepo-
znaného a tajuplného. Ako je možné, že tak 
rozdielne kultúry ako je indická a slovanská 
môžu mať spoločnú dávnu minulosť? Ako je 
možné, že podľa tvrdenia slovenského pro-
zaika, dramatika, diplomata a politika Joze-
fa Banáša, ktorý navštívil Indiu, sa s Indmi 
rozprával po slovensky a Indovia s ním vo 
svojich jazykoch a vzájomne si rozumeli?

Publikácia je zborníkom štúdií ruských 
historikov a archeológov: Rybakova, Gusevy, 
Shastriho, Členovej a Žarnikovej. Zborník vy-
šiel v Moskve roku 1998. Podľa slov prekla-
dateľa V. Timuru: „Keď sa mi dostal tento titul 
do ruky a oboznámil som sa s jeho obsahom, 
pochopil som, že je to niečo také dôležité, čo by 
mala poznať širšia čitateľská verejnosť.“ (s. 7). 
Mnoho bádateľov je tej mienky, že by sa malo 
vysvetliť jazykové príbuzenstvo od jazyka, 
ktorý sa spomína v knihe Genezis v 11. ka-
pitole: „V celej krajine bol jeden jazyk a jedno 
nárečie.“ Avšak treba venovať pozornosť aj 
slovám z 10. kapitoly, že od synov Javana, kto-
rý bol vnukom Noema: „národy obývali svoje 

územia, každý s vlastným jazykom, podľa svo-
jich kmeňov, medzi svojimi národmi.“ (s. 13).

Vo svojej štúdii sa Rybakov zaoberá po-
hanstvom Slovanov a Árijcov. „Problém vý-
voja pohanského svetonázoru počas tisícročí, 
ktorý predchádzal prijatiu kresťanstva, takmer 
nikdy neprestal. Bolo zaznamenané len zvet-
rávanie, oslabenie pohanstva, ktoré sa zmenilo 
na „dvojitú vieru – dvojvieru“.“ (s. 17). Tvrdí 
napríklad, že symbolika veľkonočných vají-
čok, ktoré sú personifikáciou života, je spo-
jená s mágiou plodnosti. Maľovanie vajíčok 
rastlinnými vzormi a symbolmi jari vypove-
dá o agrárnej mágii. „Myšlienka vajíčka ako 
mikrokozmu, v ktorom sa odráža vesmír, sia-
ha […] do indo-iránskych legiend, ktoré hovo-
ria o vzniku vesmíru z vajca.“ (s. 27). Aj staro-
veká viera Árijcov hovorí o tom, že stvoriteľ 
Brahma sám vznikol zo zlatého vajca v pri-
márnom oceáne.

Guseva vo svojej štúdii hľadá Arktickú 
rodinu (Árijcov a Slovanov) v najstarších pa-
miatkach indickej literatúry Védach. Bádatelia 
18. a 19. storočia študujúc sanskrit (jazyk in-
dickej kultúry) začali venovať pozornosť prí-
rodným javom, opísaným vo Védach v epose 
Mahabharate. Tieto javy nemohli byť pozoro-
vané z územia dnešnej Indie alebo krajín Ázie 
ležiacich na západ. Napr. opisy polárneho dňa 
a noci, svetlá polárnej žiary či zmienka o tom, 
že súhvezdie Veľkej Medvedice je vysoko nad 
horizontom, čo nemožno pozorovať v Indii. 
Tiež v Aveste sú zmienky o polárnej hviezde, 
ktorá vychádza z Ľadového oceánu, či o po-
horí Hvarno, Vydrija (bohatá na vydry), ktoré 
sú na juhu neznáme. Bohovia aj ľudia nosia 
plášte z bobrích a líščích kožušín. Letopočty 
sa počítajú na zimy a nie na letá. Hodnover-
nosť Véd potvrdzuje aj skutočnosť, že každý 
zvuk a každé slovo museli ostať bez zmien. 
Podobnosť mnohých znakov slovanských ja-
zykov so sanskritom hovorí o tom, že prvotné 
centrá týchto neskorších etnických skupín sa 
formovali spoločne, a to v Arktickej oblasti. 
„Jazyk si zachováva slová pochádzajúce z úsvitu 
ľudskej reči a prenáša ich po stáročia […] V ňom 
možno nájsť odtlačky všetkého, čo ľudia zažili 
[…] Vrátane stôp stretnutí s ďalšími etnikami aj 
príbehy […] o nečakaných a nedostatočne pre-
skúmaných javoch histórie.“ (s. 55). 
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Okrem porovnávania slov, porovnáva 
aj slovanské a indoárijské religiózne a ma-
gické pojmy. Napr. Jaga, slovanská vedma, 
čarodejnica, baba Jaga, žiadostivá smrteľ-
ných obetí, usilujúca sa zožrať kohokoľvek 
a v sanskrite Jaga-jadka v zmysle obeta. 
Svarog, slovanský boh nebeského svetla, 
otec slnka Dažboga a v sanskrite Svarga 
nebo, nebeské žiarenie. Slovanský Dažbog 
v zmysle slnko, slnečný kráľ a Dakša v san-
skrite žiarivý boh, slnko. Slovanská myto-
logická bytosť (drak) Indrok, Indrik, Indra, 
oslobodzujúca rieky od zajatia, zamrznutia 
a Indra, boh hromu, v sanskrite ochranca 
vôd, oslobodzujúci ich od démona, ktorý ich 
schováva, zadržiava. Podľa autorky Gusevy: 
„…je to evidentne pamäť o zemi a zamŕzajú-
cich riekach na severe.“ (s. 76). Perún, slovan-
ský boh nebeských javov, hrozieb, hromov 
a v sanskrite vládca vzdušných vôd, hrozieb, 
vlastník neba a zeme Varuna. Slovanský boh 
zvierat Veles, Volos a slovo Vala v sanskrite 
znamenajúce vlasatý, srstnatý. Slovanská 
bohyňa smrti Mara, Mora, Morena a v san-
skrite Mara, Mrtiu, Marana označuje smrť 
a umieranie. „Napriek tomu, že po rozdelení 
skupín mytologicko-náboženské predstavy sa 
vyvíjali odlišne, boli založené na spoločných 
tradíciách, ktoré predchádzali rozdeleniu. Tam 
sú korene súčasnej podobnosti i príbuznosti.“ 
(s. 72). Na Slovensku sa podobnej téme venu-
je Martin Golema, ktorý to posúva ešte ďalej 
a dokazuje asimiláciu slovanského pohan-
stva s kresťanstvom. V časopisoch: Studia 
mythologica slavica, Conversatoria litteraria 
či Acta historica neosoliensia publikoval via-
cero článkov o slovanskej Morene, Perúnovi 
či Velesovi.

Profesor Shastri porovnal sanskrit s rus-
kým jazykom a európskymi jazykmi a pri-
šiel k záveru, že sanskritu je najpodobnejšia 
ruština. Napr. rusky: „To vash dom, eto nash 
dom.“ V sanskrite: „Tat vas dham, etat nas 
dham.“ (s. 85). No a môžeme doplniť po slo-
vensky: To je váš dom a toto náš dom.

V ďalšom príspevku N. Členova vysvetľu-
je, kto sú Adronovci. Táto iránsky hovoriaca 
vetva Árijcov prišla do južných krajín od Vol-
gy. V Aveste opísaná rieka Ranha je Volga, 
kde je oslavovaná ako krásna žena oblečená 

v kožuchu z 300 kožiek bobrov. Keďže bobry 
sa v Iráne nenachádzajú a nie je tam potreb-
né nosiť kožuch, tak to znamená, že sa jedná 
o severskú rieku. Arabi v 9. a 10. storočí opi-
sujú Rusov a ich modly či obrad spaľovania 
mŕtvych, pri ktorom sa manželka zomrelého 
buď sama zabije, alebo ju zabijú a je spálená 
spolu s telom svojho manžela. V starovekej 
indickej literatúre je opísaný podobný obrad, 
ktorý pretrval až do 19. – 20. storočia. Ale-
bo iná zaujímavosť, kedy sa ženské božstvo 
(modliaca sa žena) opakuje na ruských vý-
šivkách a indických tkanivách či rituálnych 
predmetoch. Podľa N. Čelanovej najstarší 
predkovia Slovanov boli evidentne príbuz-
ní Árijcom, pretože jazyk a ornamenty boli 
prostriedkom vzájomnej komunikácie a dô-
kazom genetickej blízkosti. 

V Prílohách (s. 142) je publikovaný preklad 
výňatkov z väčšiny kapitol Tilakovej knihy: 
Arktická rodina vo védach. Viktor Timura 
vo svojej záverečnej Poznámke prekladateľa 
(s. 203) polemizuje s bádateľmi a vysvetľuje, 
prečo s nimi nesúhlasí. Podľa neho spoločná 
reč Slovanov a Árijcov sa musela formovať 
už pred 8. tisícročím pred Kr., to znamená 
ešte predtým, ako sa presunuli do arktických 
oblastí. „Preto treba hľadať pôvodnú vlasť pred 
8. tisícročím, teda inde ako v arktickej oblas-
ti.“ (s. 204). Podľa Timuru v tejto dobe ešte 
nemožno hovoriť o Slovanoch a Árijcoch, 
ale o kaukazskej europoidnej čeľadi (euro-
poidoch), ktorých pôvod je na Kaukaze. Ti-
mura spochybňuje aj to, že názov Árijci má 
svoj pôvod v pripolárnych oblastiach. „Slovo 
“arya” – odtiaľ Árijci, sa po prvý raz objavuje 
v súvislosti s príchodom prvých vĺn europoi-
dov s príbuzným, vtedy už slovanským, jazy-
kom do Indie. Tvar “arya” […] znamenal “tí, čo 
obrábajú polia a pečú chleba” – teda roľníkov.“ 
[…] Prvé skupiny však neprichádzali do Indie 
pôvodom zo severu, z arktických oblastí, ale zo 
strednej a východnej Európy (nositelia kultúry 
lievikovitých pohárov a šnúrovej keramiky – 
stopy po šnúrovej keramike našli archeológo-
via aj pri rieke Ganga).“ (s. 205). Podľa pre-
kladateľa, keď začali do Indie prichádzať aj 
skupiny z pripolárnych oblastí, tak ich rov-
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nako nazývali Árijci, ale sa nevie, aký bol 
skutočný názov týchto skupín.

Lenka Mihová

Stredovek / Middle ages

ПРОХНЕНКО, Ігор – ЖИЛЕНКО, 
Марія – МОЙЖЕС, Володимир. 
Замки Закарпаття: від Боржави 
до Тиси. Ужгород : Поліграфцентр 
“Ліра” [PROCHNENKO, Igor – ŽY-
LENKO, Marija – MOYŽES, Volody-
myr. Zamky Zakarpattja: vid Boržavy 
do Tysy. Užhorod : Poligrafcentr „Lira“], 
2020, 106 s. ISBN 978-617-596-310-4.

Koncom roka 2020 bola predstavená publi-
kácia Замки Закарпаття: від Боржави до 
Тиси, teda v preklade Hrady Zakarpatia: od 
Boržavy do Tisy. Autormi publikácie sú Igor 
Prohnenko, Marija Žylenko a Volodymyr 
Možhes z Užhorodskej národnej univerzity. 
Vzhľadom k tomu, že kniha vyšla v rámci 
grantového projektu, jej predaj nebol možný. 
Voľne k dispozícii je však jej elektronická 
verzia, vďaka čomu má kniha omnoho širší 
potenciál osloviť odbornú i laickú verejnosť. 
Nemožno taktiež opomenúť skutočnosť, že 
vďaka zvolenému formátu je možné časti 
textu pomerne ľahko preložiť z ukrajinského 
jazyka, čím takmer úplne zaniká prípadná 
jazyková bariéra. 

Autori pri tvorbe publikácie vychádzali 
hlavne z výsledkov svojho archeologického 
bádania prebiehajúceho od roku 2007, ktoré 
zastrešuje Užhorodská národná univerzita. 
Predmetom spomínaného výskumu sú hra-
dy, ktoré sa nachádzajú pri trase niekdajšej 
Soľnej cesty, teda v údoliach riek Boržava 
a Tisa. Ide o objekty hradov Bron’ka, Sil’ce 
a Kvasovo v údolí Boržavy a hradov Vyno-
hradiv, Korolevo, Chust a Vyškovo v údolí 
rieky Tisa.

Publikácia je rozčlenená na štyri kapi-
toly, pričom prvá je zameraná na výstavbu 
hradov v stredovekom Uhorsku. Dnešná Za-

karpatská oblasť (na Slovensku známa pod 
starším názvom Podkarpatská Rus) bola 
síce dlhú dobu okrajovou a riedko obývanou 
oblasťou, no napriek tomu trend budovania 
siete hradov bol aj tu podobný ako v iných 
častiach Uhorského kráľovstva. Ďalšia stať 
ponúka prehľad doterajších výskumov hra-
dov na Zakarpatí, pričom reflektuje nielen 
práce ukrajinských odborníkov, ale aj zahra-
ničných. Nechýbajú tu ani zmienky o die-
lach slovenských vedcov, ktorí sa zaoberali 
hradnými objektmi vo východných oblas-
tiach Slovenska. 

Dve ďalšie kapitoly zaberajú väčšinu tex-
tovej časti, pričom postupne predstavujú jed-
notlivé hrady. Obidve kapitoly sú venované 
hradným objektom v údolí jedného z meno-
vaných vodných tokov. Nemôže prekvapiť, 
že rozsah opisu je rôzny podľa významu 
a veľkosti pamiatky. Texty približujú pre-
dovšetkým niekdajší vzhľad stavieb. Všetky 
skúmané hrady sa totiž do dnešných dní do-
chovali len ako ruiny, z niektorých sa navyše 
nezachovali žiadne nadzemné zvyšky. Ich 
vzhľad bolo preto možné zistiť predovšet-
kým na základe archeologických výskumov. 
Podrobne sú tu analyzované jednotlivé ob-
jekty, ich rozmery, stavebný materiál, nechý-
bajú ani zmienky o hnuteľných artefaktoch. 
V menšej miere tu nájdeme aj informácie 
zistené zo stredovekých písomných doku-
mentov. Celá časť je doplnená fotografickým 
materiálom. V prípade hradu Vynohradiv, 
niekdajšieho sídla Ugočskej stolice, je taktiež 
rozanalyzovaný aj priľahlý komplex zanik-
nutého kláštora.

V samotných textoch nenájdeme po-
známky, pretože odkazy na zdroj sú uvádza-
né vždy na konci odstavca v zátvorke. Zo-
znam použitej literatúry je rozčlenený tak, 
že najskôr sú v abecednom poradí uvedené 
diela písané v cyrilike, za ktorými sú vyme-
nované publikácie a články v latinke. Nasle-
duje anglické resumé.

Záverečnú, mimoriadne rozsiahlu časť, 
tvorí obrazová príloha. Sú v nej zachytené 
fotografie a kresby nálezov objavených pri 
archeologických výskumoch. Ide prevažne 
o keramiku, mince, rôzne úžitkové pred-
mety, ale aj bohato zdobené kachlice, fajky, 
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fragment epitafu a mnohé ďalšie. Publikácia 
je nepochybne zaujímavým počinom, ktorá 
súhrnne zachytáva výsledky výskumu hra-
dov na Zakarpatí. Vzhľadom ku koncepcii 
posledných dvoch kapitol navyše ponúka 
encyklopedický prehľad celkových doteraj-
ších poznatkov o vybraných hradných ob-
jektoch, hoci toto nebol primárny cieľ pub-
likácie. Kniha si istotne zaslúži pozornosť 
aj u vedeckej obce na Slovensku, predovšet-
kým pre udržanie prehľadu o výskume stre-
dovekých hradov v iných oblastiach niekdaj-
šieho Uhorska. Obzvlášť to platí pre tú časť 
odbornej verejnosti, pre ktorú sú práce ukra-
jinských historikov a archeológov neprístup-
né kvôli jazyku či písmu. Ako sme už vyššie 
uviedli, zvolený spôsob zverejnenia a rozší-
renia knihy umožňuje pomerne jednoduché 
prekonanie jazykovej bariéry pre každého.

Tomáš Pastucha

ŠTEFÁNIK, Martin a kol. Stredove-
ké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava : 
Veda, Historický ústav SAV, 2017, 351 s. 
ISBN 978-80-224-1609-2.

V roku 2017 vydal Historický ústav SAV 
kolektívnu vedeckú monografiu s názvom 
Stredoveké mesto a jeho obyvatelia, ktorá je 
výsledkom práce viacerých slovenských 
a českých historikov na čele so zostavovate-
ľom Martinom Štefánikom. Ide o súbor tri-
nástich štúdií zaoberajúcich sa rôznymi as-
pektami života v stredovekom meste. Editor 
Martin Štefánik je vedeckým pracovníkom 
Historického ústavu SAV. Predmetom jeho 
výskumu sú stredoveké mestá, stredoveké 
baníctvo, obchod s kovmi, a kontakty s Ta-
lianskom. Je autorom Lexikónu stredovekých 
miest na Slovensku (2010) či diela Obchodná 
vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam : stre-
doveký boj o trhy medzi uhorsko-nemeckým 
kráľom a Republikou svätého Marka (2004). 
V publikácii Stredoveké mesto a jeho obyvate-
lia v prvom príspevku nám Štefánik posky-
tuje informácie o výskume mestských dejín, 
o chronologickom vývoji miest v Uhorsku, 

no ponúka nám aj celkovú sondu do života 
stredovekého mesta ako autonómneho cel-
ku v rámci kráľovstva. Prínosom štúdie sú 
definície pojmov súvisiacich s touto prob-
lematikou a snaha o vykreslenie reálnej po-
doby stredovekých miest v Uhorsku – autor 
tu upozorňuje aj na obdobia kríz a na rôzne 
peripetie, ktoré mestá museli počas svojich 
dejín prekonávať. Pozitívne možno hodnotiť 
aj úvahu nad pravdivosťou výroku mestský 
vzduch oslobodzuje, ktorá zakončuje túto 
prvú časť publikácie.

Azda najväčší priestor v knihe je vyhra-
dený sociálnym a ekonomickým záležitos-
tiam stredovekého mesta. Interpretácii da-
ňových kníh a súpisov sa venovali Martin 
Štefánik (Sociálny obraz stredovekého mesta. 
Možnosti a limity interpretácie daňových sú-
pisov na príklade Kremnice v polovici 15. sto-
ročia), Žofia Lysá (Demografický vývoj mesta 
Bratislavy na základe daňových zoznamov 
v 14. – 15. storočí) a Marcela Domenová (Pre-
šov a jeho obyvatelia na prelome stredoveku 
a novoveku. Vybrané okruhy hospodárskeho 
a spoločenského vývoja). Na základe nej sa 
čitateľ dozvedá o fungovaní systému vybe-
rania mestskej dane – v prípade potreby aj 
mimoriadnej dane, o sociálnom rozvrstve-
ní obyvateľov, o ich národnostnom zložení 
(tieto údaje boli získané prostredníctvom 
filologickej metódy) a tiež o veľkosti ich ma-
jetku. Štúdium daňových súpisov nám však 
umožňuje aj približný odhad počtu obyva-
teľov stredovekých miest, ich vnútorné de-
lenie či topografiu. K lepšiemu pochopeniu 
pojednávanej témy môžu čitateľovi poslúžiť 
zobrazené tabuľky so zoznamom daňovní-
kov, či náčrt parcelácie historického jadra 
Bratislavy v stredoveku. 

Zaujímavým fenoménom stredovekého 
mesta je jeho populačná nesebestačnosť, 
o ktorej píše Martin Nodl. Na príklade zá-
padočeského Stříbra čitateľovi ukazuje zá-
vislosť neskorostredovekých miest na mest-
skom prisťahovalectve (použitie modelovej 
analýzy), pričom aj on vychádzal zo zacho-
vaných kníh s daňovými registrami – porov-
nával tu počty nových mešťanov, ale skúmal 
aj ďalšie údaje o daňových poplatníkoch 
počas jednotlivých rokov (pracoval pri tom 
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prostredníctvom prosopografickej analýzy, 
ktorú možno zaradiť k inovatívnym prístu-
pom štúdia historických prameňov). Všetky 
tieto spomenuté príspevky čerpajúce z pra-
meňov demografického charakteru obsahu-
jú veľké množstvo číselných údajov. Silnou 
stránkou diela však je ich zrozumiteľné po-
danie, čo čitateľovi umožňuje utvoriť si celis-
tvý pohľad na danú tematiku. 

Pri vytváraní obrazu o sociálnych pome-
roch medzi mešťanmi navzájom a medzi 
stredovekým mestom a šľachtou nás veľmi 
obohatili práce od Márie Ďurkovej (Aspekty 
spolužitia medzi banskobystrickými mešťan-
mi a šľachtou) a Moniky Tihányiovej (Rod 
Bubekovcov z Plešivca a jeho kontakty so 
stredovekými mestami a mestečkami), keďže 
vďaka nim môžeme nadobudnúť skutočný 
a pravdivý pohľad na ich vzájomné vzťahy. 
Na príklade Bubekovcov z Plešivca totiž 
vidíme, že neboli vôbec ideálne. Členovia 
tohto rodu dlhodobo napádali a okrádali 
banské mestá v Gemeri, a to kvôli snahe po-
dieľať sa na výnosoch z banskej ťažby a zväč-
šiť svoje bohatstvo na úkor nich. K rozšíreniu 
našich poznatkov o spoločenskom postavení 
mestského obyvateľstva v stredoveku prispe-
li aj informácie o vzájomných konfrontáci-
ách medzi mešťanmi a šľachticmi žijúcimi 
v Banskej Bystrici a jej okolí – hoci obdive 
sociálne vrstvy disponovali značným majet-
kom, aj naďalej medzi nimi panovala sociál-
na nerovnosť a tá bola zdrojom početných 
vzájomných sporov. Pri tejto téme možno 
spomenúť aj štúdiu od Tomáša Borovského 
s názvom Aktéři a(nebo) veřejnost. Jihlavský 
svátek záchrany města a zobrazení sociál-
ního řádu v městských slavnostech. Autor 
prostredníctvom interpretácie výjavu fresky 
zobrazujúcej spomienkovú slávnosť/proce-
siu (konala sa pri príležitosti osláv úspešnej 
obrany mesta Jihlava pri prepade šľachticov 
v roku 1402) približuje čitateľovi usporiada-
nie sociálnych vzťahov v meste. Aplikoval 
pri tom teda taktiež modelovú analýzu.

Na rozdiel od väčšiny týchto prác, pri 
ktorých historici pracovali s pramenným 
materiálom prostredníctvom priamej me-
tódy, príspevok Pavla Hudáčka Boli Nemci 
v Bardejove už v 13. storočí? je pre nás jasnou 

ukážkou využitia nepriamej metódy. Keďže 
priama odpoveď na otázku vyjadrenú už 
v názve príspevku nie je známa, Hudáček 
ju skúšal nájsť skúmaním príbuzných pra-
meňov. Posudzoval predovšetkým sťažnosť 
cistercitov zo Šariša na prešovských Nemcov 
z roku 1247, ale aj iné dokumenty a hľa-
dal v nich možné súvislosti s existenciou 
Nemcov v Bardejove, pričom k téme vyslovil 
viaceré hypotézy.

Pre úplné zhodnotenie obsahu diela uvá-
dzame ešte zvyšné príspevky: dvojica Vladi-
mír Rábik a Darina Fridrichová sa zaoberali 
otázkou cirkevného charakteru (Patronátne 
právo mestských sídlisk na Slovensku v stredo-
veku a mestská societa.) a Ján Lukačka písal 
o Bratislave a kontaktoch jej obyvateľov s blíz-
kymi podunajskými mestami. K hospodár-
skej tematike stredovekých miest sa v knihe 
vyjadruje Ján Steinhübel (Hrady a podhradia, 
cesty a trhy. Od kupeckého podhradia k mes-
tu.) a Peter Labanc (Kokoš z Lomnice a jeho 
neúspešné podnikanie v počiatkoch Smolníc-
kej komory). Ako sme už spomenuli, publi-
kácia sa skladá z trinástich štúdií venova-
ných rozličným aspektom života vybraných 
uhorských miest, no aj jednému českému 
a jednému moravskému mestu. Príspevky 
sú rozdelené celkovo do troch kapitol. Kni-
ha v sebe zahŕňa aj vedecký aparát, čiže 
poznámky pod čiarou a zoznam prameňov 
a literatúry, taktiež cudzojazyčné resumé 
a vybraný menný a miestny register na jej 
konci. Pri viacerých štúdiách nám však chý-
bajú podkapitoly, ich text je napísaný súvisle 
a to môže nejednému čitateľovi spôsobovať 
problémy. Týka sa to hlavne dlhších štúdií, 
napríklad hneď prvej, s názvom Mesto, jeho 
pojem a vývoj v stredoveku (autorom je Mar-
tin Štefánik), ktorá má až 53 strán a pri jej 
čítaní je možné sa pomerne ľahko v texte 
stratiť.

Na druhej strane, silnou stránkou tejto 
kolektívnej monografie sú uvedené kon-
krétne príklady miest, ktoré nám ako istá 
reprezentatívna vzorka majú napomôcť pri 
získavaní teoretických poznatkov k danej 
problematike. Publikácia je doplnená aj 
o rôzne ilustrácie, fotografie archívnych do-
kumentov, prepis originálnych listín, mapku, 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 146-167 / 151

Anotácie, nové knihy
Annotations, New books

náčrty či spomínané tabuľky. V knihe ich 
nájdeme uprostred textov jednotlivých prí-
spevkov alebo v jednom prípade až na konci 
štúdie v samostatnej prílohe. Chceme tiež 
vyzdvihnúť súhrn prinášaných faktov na-
chádzajúci sa na konci každej štúdie, ktorý 
čitateľovi umožňuje lepšie si ich zapamätať.

Na záver si dovolíme skonštatovať, že 
prínos predkladanej publikácie spočíva naj-
mä v jej bohatom faktografickom materiáli, 
čerpanom z početných primárnych prame-
ňov, ktorý nám ponúka možnosť rozšíriť si 
svoje obzory v poznaní spoločenských, ná-
boženských, národnostných, hospodárskych 
a ekonomických pomerov v stredovekých 
mestách nášho regiónu. 

Mária Baranová

Novovek / Modern times

SORIĆ, Diana – SERREQI JURIĆ, Teu-
ta. Antun Vrančić. Epistolae ad familia-
res. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020, 
220 s. ISBN 978-953-331-280-4.

V roku 2020 pod záštitou Univerzity v Za-
dare vyšla knižná publikácia Antun Vrančić. 
Epistolae ad familiares. Zostavovateľmi mo-
nografie sú Diana Sorić a Teuta Serreqi Ju-
rić. Diana Sorić je vedúcou Katedry klasickej 
filológie na Filozofickej fakulte Univerzity 
v Zadare. V rámci svojho vedeckého výsku-
mu sa venuje osobnosti a literárnemu opusu 
Antona Vrančića (1504 – 1573), chorvátskeho 
duchovného, humanistického spisovateľa, 
štátnika a diplomata. Teuta Serreqi Jurić sa 
vo svojom výskume špecializuje na grécku 
a byzantskú literatúru, byzantskú históriu, 
osobnosť byzantského cisára Konštantí-
na Porfyrogeneta (905 – 959) a venuje sa aj 
problematike klasickej štylistiky. Pôsobí na 
Katedre klasickej filológie na Filozofickej fa-
kulte Univerzity v Zadare. 

Monografia Antun Vrančić. Epistolae ad 
familiares v sebe ukrýva kritickú publikáciu 
rodinnej korešpondencie Antona Vrančića 
(1504 – 1573), cirkevného preláta, historio-

grafa, diplomata, básnika a vedúcu osobnosť 
renesancie v Uhorsku, a členov jeho rodi-
ny. Knižná publikácia je zároveň doplnená 
úvodnou štúdiou o osobe Antona Vrančića. 
Dielo pozostáva z predhovoru, troch kapitol, 
na ktoré nadväzujú jednotlivé podkapitoly, 
úvodnej štúdie, zoznamu skratiek, kritickej 
publikácie Vrančićových listov adresova-
ných svojim rodinným príslušníkom, zozna-
mu použitých prameňov a literatúry a inde-
xu osobných mien. Publikácia je doplnená aj 
o obrazovú prílohu. 

Úvodná časť knihy sa skladá z Predhovo-
ru, ktorého tvorcami sú autorky spomínanej 
knižnej publikácie Diana Sorić a Teuta Ser-
reqi Jurić. V obsahu predhovoru vysvetľujú 
jeho autorky dôvody, ktoré ich viedli k napí-
saniu danej publikácie. V jeho závere je vy-
jadrené presvedčenie, že monografia bude 
mať dôležité miesto pri ďalšom výskume 
problematiky týkajúcej sa osobnosti Antona 
Vrančića. Po úvodnom predhovore nasledu-
je prvá kapitola Biografija Antuna Vrančića. 
Približuje jeho životopis, kariéru v cirkevnej 
a štátnej správe, jeho angažovanosť v služ-
bách uhorského kráľa Jána Zápoľského (1484 
– 1540), jeho syna Jána Žigmunda (1540 – 
1571), kráľovnej vdovy Izabely Jagelonskej 
(1519 – 1559). Ďalej sa zameriava na Vran-
čićov prechod do služieb dynastie Habsbur-
govcov. Od roku 1549 až do svojej smrti 
zastával pozíciu verného služobníka uhor-
ských kráľov z rodu Habsburgovcov, poč-
núc Ferdinandom I. (1503 – 1564) a končiac 
Rudolfom II. (1552 – 1612). Približuje aj jeho 
misie na dvore osmanských sultánov v ro-
koch 1553 až 1557 a neskôr misiu v rokoch 
1567 – 1568, ktorá sa skončila podpísaním 
známeho mieru v Drinopole v roku 1568. 
Postupne mapuje aj ďalšie dôležité udalosti 
z jeho života až po jeho úmrtie. Čitateľovi tak 
prináša čo možno najvernejší obraz o osobe 
Antona Vrančića.

Monografia pokračuje druhou kapitolou 
Vrančićevo književno stvaralaštvo. Kapitola 
obsahuje päť podkapitol. Poezija, Govori, Mo-
litva, Povijesna djela, Pisma. Cieľom kapitoly 
je oboznámiť čitateľa s bohatou literárnou 
tvorbou Antona Vrančića, ktorá sa po jeho 
smrti zachovala až do dnešných dní. Ďalšou 
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časťou je kapitola Obiteljska pisma Antuna 
Vrančića. Tá sa skladá zo štyroch na seba 
nadväzujúcich podkapitol. Vrančićevi obitelj-
ski adresati, Rukopisna tradicija i dosadašnja 
izdania Vrančićeve obiteljske korespondencije, 
Sadržaj i raspored pisama u ovom izdanju, 
Načela pripreme ovog izdanja. Hlavným ob-
sahom kapitoly je opis rodinnej korešpon-
dencie Antona Vrančića. Po tretej kapitole 
nasleduje zoznam skratiek.

Jadrom celej monografie sú vybrané listy 
a rodinná korešpondencia Antona Vrančića, 
ktoré obsahujú 88 listov, ktoré boli vypro-
dukované v rozmedzí rokov 1538 – 1573. Ide 
o listy, ktoré boli adresované jeho rodinným 
príslušníkom. Autori knižnej publikácie 
si dali námahu, aby boli listy usporiada-
né v chronologickom poradí. Vďaka tomu 
vniesli do diela potrebnú dávku systematic-
kosti. Vrančićova rodinná korešpondencia 
je v diele publikovaná v pôvodnom jazyku. 
Z celkového počtu 88 listov je ich 85 napí-
saných v latinčine, tri v talianskom jazyku. 
Knihu uzatvára zoznam použitých prame-
ňov a literatúry a index osobných mien.

Lukáš Bujko

LUKÁČ, Miroslav (ed.). Michal Ma-
tunák. Krupinský krajinský snem v no-
vembri – decembri roku 1605. Krupina : 
Mesto Krupina, 2019, 95 s. ISBN 978-80-
972671-2-4.

V rámci edície Monumenta historica civita-
tis Carponensis (Historické pamiatky mesta 
Krupina) vydalo mesto Krupina v roku 2019 
druhé doplnené a opravené vydanie knihy 
Krupinský krajinský snem v novembri – de-
cembri roku 1605. Knižná publikácia bola 
vydaná podľa pôvodného diela z roku 1905, 
ktorého autorom bol Michal Matunák (1866 
– 1939), rímskokatolícky kňaz, historik, tur-
kológ a múzejník. Matunák ovládal niekoľko 
cudzích jazykov, zaoberal sa dejinami ban-
ských miest a ich okolia, protitureckými boj-
mi a publikoval niekoľko monografií, najmä 
z obdobia slovenských dejín 16. – 17. storočia. 

Usporiadal mestský archív mesta Krupiny, 
zaslúžil sa o usporiadanie malej expozície 
prvého múzea v meste v roku 1901. Zomrel 
ako archivár v meste Kremnica 1939. Mno-
hé z jeho prác dodnes nestratili aktuálnosť 
a neboli prekonané. Kniha vyšla po prvýkrát 
v roku 2005 ako prvý zväzok edície pri prí-
ležitosti 400. výročia zasadania uhorského 
snemu v meste Krupina. Editorom anoto-
vanej knižnej publikácie je historik Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine a kronikár 
mesta Miroslav Lukáč. Je zakladateľom edí-
cie Monumenta historica civitatis Carponensis 
(Historické pamiatky mesta Krupina).

Knižná publikácia Michal Matunák. Kru-
pinský krajinský snem v novembri – decembri 
roku 1605 sa čitateľovi snaží priblížiť histo-
rické okolnosti krajinského snemu v Kru-
pine z roku 1605 na základe aktuálnych 
poznatkov z historických prameňov zachy-
távajúcich spomínané okolnosti a literatúry. 
Zároveň prináša pohľad na originálne dielo 
Michala Matunáka z roku 1905. Monografia 
pozostáva z úvodu, úvodnej štúdie, resumé 
v nemeckom jazyku, revízie prekladu a foto-
grafickej prílohy, ktorá uzatvára publikáciu.

V Úvode nás autor oboznamuje so zák-
ladnou témou celej monografie a vysvetľuje 
dôvody, ktoré ho viedli k napísaniu danej 
publikácie. Editor publikácie v závere vy-
jadruje poďakovanie osobám, vďaka ktorým 
mohlo spomínané dielo vzniknúť. V štúdii 
Krupina v kontexte povstania Štefana Boč-
kaya autor čitateľa oboznamuje z historic-
kými udalosťami, ktoré súviseli so zvolaním 
krajinského snemu do Krupiny v roku 1605. 
Približuje prvé protihabsburgské povstanie, 
na ktorého čele stál sedmohradský magnát 
a neskoršie sedmohradské knieža Štefan 
Bočkay (1557 – 1606). Zachytáva aj prie-
beh a výsledky rokovaní snemu v Krupine 
z roku 1605.

Editor publikácie sa v časti Oslavy 
300. výročia snemu v Krupine roku 1905 
venuje významnej krupinskej udalosti zo 
začiatku minulého storočia, pri ktorej bol 
Matunák aktívnym činiteľom. Nasledujúca 
časť monografie Oslavy 400. výročia v roku 
2005 opisuje oslavy, ktoré sa odohrali v mes-
te Krupina o sto rokov neskôr. Rovnako ako 
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v predchádzajúcej časti je tu podrobne zma-
povaný program osláv a zachytený meno-
slov osôb, ktoré sa zúčastnili slávnostného 
podujatia. V ďalšej časti je uvedený zoznam 
citovaných prameňov a literatúry, ktoré boli 
použité v publikácii a s ktorými autor pra-
coval. Nasleduje krátke resumé v nemeckom 
jazyku.

Dielo pokračuje revíziou prekladu Ma-
tunákovho diela v slovenčine Krupinský kra-
jinský snem v novembri – decembri roku 1605. 
Autor vychádzal z pôvodného Matunákov-
ho diela z roku 1905 napísaného v maďar-
skom jazyku. Skladá sa z troch častí. Rokova-
nie o vyrovnaní, Odhlasovanie potrieb krajiny, 
Uzákonenie krupinských bodov. Čitateľ má 
možnosť čerpať poznatky priamo z Matuná-
kovho originálu z roku 1905. Záverečnú časť 
celej knižnej publikácie dopĺňa fotografická 
príloha. Obsahuje niekoľko fotografií, ktoré 
okrem iného zachytávajú aj pôvodnú pamät-
nú tabuľu inštalovanú na zvonicu rímskoka-
tolíckeho kostola v roku 1905.

Monografia Michal Matunák. Krupinský 
krajinský snem v novembri – decembri roku 
1605 je určená pre každého, kto má záujem 
o poznanie slovenských dejín z obdobia 
novoveku a zaujíma sa o udalosti spojené 
s protihabsburskými povstaniami. Anoto-
vanú knižnú publikáciu možno odporučiť 
všetkým, ktorým nadobudnuté poznatky 
z dejín nestačia a chcú sa vzdelávať naďalej. 

Lukáš Bujko

JANURA, Tomáš – HAVIAROVÁ, Mi-
chaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spiš-
skej stolici. Bratislava : Spoločnosť Ko-
lomana Sokola; Historický ústav SAV, 
2019, 190 s. ISBN 978-80-89756-16-2.

O kaštieľoch a kúriách na Slovensku vzniklo 
a naďalej vzniká veľké množstvo odborných 
i popularizačných prác rôznej kvality. Často 
však ide o solitérne texty v monografiách 
miest a obcí alebo o celoslovenské syntézy, 
ktoré však neponúkajú dostatok priestoru 
pre úplný výpočet všetkých stavieb tohto 

druhu. Aj z týchto dôvodov bola publiká-
cia Tomáša Januru Vidiecke šľachtické sídla 
v Liptovskej stolici z roku 2008 úspešná. Kni-
ha, ktorá bola výhradne Janurovým dielom, 
sa napokon stala prvotinou zo série, ktorá by 
mala v budúcnosti zmapovať všetky stavby 
tohto druhu na Slovensku. Nasledovali Vi-
diecke šľachtické sídla v Oravskej stolici z roku 
2011, Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej 
stolici z roku 2014, Vidiecke šľachtické sídla 
v Zvolenskej stolici z roku 2016 a najnovšie Vi-
diecke šľachtické sídla v Spišskej stolici z roku 
2019. Od druhého dielu série sa na knihách 
podieľajú aj iní autori, prevažne odborníci 
zameriavajúci sa na opisované regióny, av-
šak jedným z autorov naďalej ostáva Tomáš 
Janura. Na najnovšej publikácii pracovala 
ešte Michaela Haviarová, ktorá sa v súčas-
nosti venuje architektonicko-historickým 
a umelecko-historickým výskumom. Je au-
torkou množstva odborných prác o stavbách 
a sídlach prevažne na Spiši.

Celá séria prešla od začiatku len málopo-
četnými kozmetickými úpravami. Vo všet-
kých zväzkoch, teda aj v tom najnovšom, je 
zachovaná rovnaká štruktúra textu, rovnaký 
formát a aj rovnaký grafický dizajn. Textová 
časť je v obsahu rozdelená na rovnocenné 
časti rôzneho rozsahu, avšak môžeme odlí-
šiť tri hlavné celky. V prvom sa píše o histo-
rickom vývoji spišskej šľachty a jej stavebnej 
činnosti. Autori tu vovádzajú do témy struč-
ným prierezom o doterajšom stave výskumu 
a o dejinách šľachty na Spiši. Ďalších päť 
blokov textu je zameraných na historický 
a stavebný vývoj na Spiši v 15. – 19. storočí, 
každý z nich pojednáva o jednom storočí. 
Ich štruktúra je obdobná, najskôr ju tvorí 
historický prierez dejín stolice, za ktorým 
nasleduje vymenovanie najvýznamnejších 
vidieckych šľachtických sídiel z danej doby.

Druhá, najrozsiahlejšia časť knihy, pozo-
stáva zo 46 častí. Každá z nich je nazvaná 
podľa sídelnej jednotky, v ktorej sa nachá-
dzajú kaštiele či kúrie. Ich rozsah sa odvíja 
od počtu a významu dochovaných stavieb 
v daných obciach. Encyklopedické členenie 
robí túto časť knihy prehľadnou a vyhľadá-
vanie konkrétnych stavieb v nej je jednodu-
ché. Samotné kaštiele a kúrie sú v nadpise 
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označené ich majiteľom (najčastejšie podľa 
súpisu z roku 1870) a aktuálnym súpisným 
číslom. Texty začínajú krátkym odstavcom 
o vlastníkovi z nadpisu a o využití stavby 
v tej dobe. Ďalšie časti textu už dodržujú 
chronologickú os a prinášajú podrobný vý-
počet mien vlastníkov a opis nimi realizo-
vaných stavebných úprav. Každú budovu 
dopĺňa obrazová príloha, prevažne aktuálne 
fotografie, menej historické snímky či zná-
zornenia na mapách.

Ako sme vyššie uviedli, kniha zachová-
va tradičnú štruktúru knižnej série. Rozdiel 
sa prejavuje na charaktere a druhoch šľach-
tických stavieb. Prekvapením pre nás bolo 
zaradenie svetskej budovy stojacej v tesnom 
susedstve kostola v Markušovciach. Tento 
objekt je totiž častejšie označovaný termínom 
hrad, hoci séria kníh od počiatku nezahŕňala 
hrady. Do celej série sa od začiatku dostala 
ešte jedna stavba so sporným označením, 
objekt stojaci v centre obce Dúbravica, o kto-
rom bolo písané v zväzku o Zvolenskej stoli-
ci. Jediným výraznejším, ale zároveň diskuta-
bilným mínusom najnovšej knihy je, že sa tu 
nenachádza text o zrúcanine svetskej stavby 
v obci Holumnica. Je pravda, že označenie 
tejto zrúcaniny termínom hrad alebo kaštieľ 
je sporné, čo je pravdepodobnou príčinou 
toho, že sa nedostal nielen do publikácie 
o spišských kaštieľoch a kúriách, ale ani do 
staršej publikácie Encyklopédia Slovenských 
hradov (2007) od autorov Plaček – Bóna.

Je vhodné ešte upozorniť na jednu sku-
točnosť. Séria kníh by mala postupne zahr-
núť celé Slovensko, pričom jednotlivé diely 
sú rozdelené podľa niekdajších uhorských 
stolíc. Zväzok o Spiši je druhým v poradí (po 
zväzku o Orave), ktorý pojednáva o stolici, 
ktorej časti sa nachádzajú aj mimo územia 
Slovenskej republiky. Kvôli tomu v najnovšej 
knihe nenájdeme kaštiele a kúrie z poľskej 
časti Spiša (napr. Frydman). Záverom však 
môžeme povedať, že kniha je dôstojným 
pokračovateľom rozbehnutej série a vyslo-
vujeme nádej, že celoslovenská séria bude 
úspešne dokončená. Aktuálne tempo vyda-
nia jednej knihy za 2 až 3 roky dáva nádej, že 
sa tak skutočne stane.

Tomáš Pastucha

20. storočie / 20th century

HUDEK, Adam, ŠOLTÉS, Peter a kol. 
Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. 
storočí. Kontinuity a diskontinuity. Brati-
slava : Veda, 2019, 576 s. ISBN 978-80-
224-1778-5.

Výskum spoločenských elít začal v 2. pol. 
20. storočia patriť medzi dôležité problema-
tiky historického bádania a diskurzu v zá-
padnom svete. Po páde železnej opony za-
čali moderné prúdy historiografie postupne 
prenikať aj do nášho prostredia. Aj po troch 
desaťročiach však autori anotovanej publi-
kácie oprávnene pozorovali nedostatočne 
rozvinutý výskum v slovenskej historiografii 
v oblasti skúmania dominantných skupín 
society alebo jej jednotlivých častí, preto sa 
rozhodli obohatiť slovenskú odbornú i laic-
kú verejnosť kolektívnou monografiou s té-
mou venujúcou sa dejinám elít.

Už v názve publikácie vidíme dôraz na 
kontrast. Elity a kontraelity, kontinuity ver-
zus diskontinuity nám napovedajú, že dô-
ležitým konceptom publikácie je koncept 
zlomov v dejinách. Tento koncept je logicky 
zvolený vzhľadom na to, že v našom priesto-
re sa od konca 18. storočia veľmi často me-
nili politické režimy, čo so sebou prinášalo 
aj tlak na výmeny elít. Pri takomto rytme 
striedania vládnych systémov je totiž takto 
zvolený protiklad veľmi vhodným prostried-
kom na explanáciu spoločných aj rozdiel-
nych aspektov a javov, ktoré definujú elity 
na Slovensku v predošlých dvoch storočiach. 
Takto sú komponované aj jednotlivé prípa-
dové štúdie, formou ktorých je publikácia 
vyskladaná. Z časového hľadiska je kniha 
vymedzená poslednou dekádou 18. storočia 
a upevnením komunistickej totality v 50. ro-
koch 20. storočia, teda chýbajú tu ešte dve 
významné metamorfózy spoločnosti v mi-
nulom storočí, ktoré sú spojené s udalosťami 
v rokoch 1968 a 1989.

Veľmi dôležitou časťou knihy, ktorá sce-
ľuje jej obsah, je úvod. Adam Hudek, Peter 
Šoltés a László Vörös v ňom definujú meto-
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dologický a historiografický základ potrebný 
pre pochopenie cieľov a témy výskumu kni-
hy. Súčasťou úvodu je aj krátke predstavenie 
jednotlivých kapitol. Autori v ňom taktiež 
hľadajú odpoveď na otázku dôležitosti skú-
mania elít. V úvode je aj krátke zhrnutie vše-
obecných záverov výskumu, ktoré môžeme 
považovať za istú náhradu záveru publikácie.

Kapitoly anotovanej monografie sú zo-
radené do štyroch blokov. Ich usporiadanie 
je tematické. Prvá časť nesie názov Stratégia 
prežitia elít. Pozostáva zo šiestich štúdií. Pr-
vou je príspevok Ivony Kollárovej, ktorá na 
príklade Andreja Chazára a Gregora Fran-
tiška Berzeviczyho, významných predstavi-
teľov uhorských jakobínov, analyzuje využí-
vanie publicistiky na vytvorenie vlastného 
obrazu vo verejnej mienke v procese zme-
nených mocenských pomerov po potlačení 
tzv. Martinovicsovho sprisahania. Nasle-
dujúce dve štúdie sa týkajú zlomu, ktorý sa 
odohral v slovenskej spoločnosti rozpadom 
Uhorska a vznikom Československej repub-
liky v roku 1918. Roman Holec prezentuje 
zmenenú spoločenskú pozíciu šľachty po 
tomto historickom medzníku. Pozitívnejšiu 
zmenu priniesol rok 1918 pre socialistické 
kontraelity. Ich formovanie v prvej štvrtine 
20. storočia predstavuje Juraj Benko. Zvyšné 
tri štúdie sa zaoberajú témami, ktoré súvisia 
s nástupom a upevňovaním komunistického 
režimu. Marína Zavacká sa venuje konti-
nuitám kariérnych dráh v 40. a 50. rokoch, 
Adam Hudek vedeckým elitám na Sloven-
sku v 50. rokoch a Dušan Segeš elitám, ktoré 
zneli v tomto období z rozhlasového éteru zo 
slobodného sveta.

Druhý blok príspevkov je upriamený na 
ekonomické elity. Dobročinnú činnosť ako 
kultúrnu stratégiu elít Prešporskej I. sporiteľ-
ne v rokoch 1883 až 1918 hodnotí vo svojom 
texte Štefan Gaučík. Práca Ľudovíta Hallona 
a Miroslava Sabola analyzuje zmeny sloven-
ských hospodárskych elít po roku 1918 na 
príklade bankovníctva. Danú časť publikácie 
dopĺňa Ján Hlavinka, ktorý sa venuje arizácii 
a kolektívnemu profilu týchto nových pod-
nikateľov v Prešove.

Predmetom tretej časti knihy sú úradníc-
ke elity. Tento blok otvára Peter Šoltés so štú-

diou Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci 
v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu. Ďal-
šie dva príspevky sa zaoberajú regionálnymi 
elitami vo vývine po roku 1918. Veronika 
Szeghy-Gayer sa venuje stratégiám vysokých 
predstaviteľov miest a Peter Macho ponú-
ka zaujímavú sondu do života zvolenského 
župana Rudolfa Markoviča a jeho rodiny. 
Posledným textom v tejto časti publikácie 
je práca Martiny Fiamovej, ktorá sa zaoberá 
formovaním slovenských vládnych inštitúcií 
v období autonómie slovenskej krajiny.

Monografia v štvrtom bloku dáva pros-
tredníctvom piatich štúdií čitateľom mož-
nosť oboznámiť sa s príkladmi a potrebou 
elít v procese nacionalizácie. V prvej analy-
zuje Dušan Kováč diferenciáciu slovenských 
elít v období 19. a začiatku 20. storočia, ktorá 
bola spojená s formovaním moderného slo-
venského národa. József Demmela a László 
Vörös vo svojich príspevkoch predstavujú 
nacionalizáciu na pozadí príbehov dvoch 
zaujímavých osobností, a to jazykovedcov 
Štefana Jančoviča a Samuela Czambela. 
Dôležitou inštitúciou pre formovanie národ-
ných elít boli i spolky. Práve týmto ustano-
vizniam a rozdielnym podmienkam pre ich 
vývoj v Rakúsku a Uhorsku sa venuje Elena 
Mannová. Medzi najvýznamnejšie spolky 
v slovenskom národnom hnutí patril ženský 
spolok Živena. O elity spomedzi jeho akté-
rov a aktérok sa interesovala Gabriela Dude-
ková Kováčová.

Je bezpochyby faktom, že túto knihu 
môžeme výberom témy považovať za za-
ujímavú a prínosnú pre poznanie histórie 
i vedeckú diskusiu. Monografickým spra-
covaním totiž posunula tému skúmania elít 
v slovenskej historiografii na vyšší stupeň. 
Otvorila mnoho otázok a priniesla nové po-
hľady na túto problematiku, ktoré môžu byť 
výzvou pre historickú obec. Samozrejme, že 
tak široký prúd dejín, ako sú elity, nemôže 
vyčerpať jedna vedecká monografia. Elity 
nám totiž poskytujú množstvo rozdielnych 
ľudských príbehov, ktoré sú podnetné pre 
historický výskum. I keď sa autori snažia aj 
o komponovanie všeobecných záverov, ani 
v rovine syntézy by táto publikácia nemala 
byť konečným vyjadrením sa slovenskej his-
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torickej vedy. Bolo by preto veľmi osožné, ak 
by spustila širšiu vedeckú a odbornú disku-
siu na túto zaujímavú kategóriu slovenských 
dejín.

Patrik Griger

HOLEC, Roman. Trianon : triumf a ka-
tastrofa. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 
349 s. ISBN 978-80-569-0588-3.

Bratislavské vydavateľstvo Marenčin PT vy-
dalo roku 2020, ako svoju 856. publikáciu, 
prácu Romana Holeca s názvom Trianon : tri-
umf a katastrofa. Profesor Holec, ktorý pôso-
bí v Historickom ústave Slovenskej akadémie 
vied i na Katedre slovenských dejín Filozofic-
kej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave, sa v nej, ako sám uvádza, venuje predo-
všetkým témam „doteraz málo spracovaným“. 

Roman Holec rozdelil 349 strán textu 
na jedenásť kapitol zhruba rovnakého roz-
sahu. V prvej z nich, nesúcej pomenovanie 
Uhorsko predvojnové a sen o národnom štáte 
(s. 12 – 39), autor stručne priblížil pomery 
v Uhorsku v rozmedzí rokov 1848 – 1914. 
Osobitnú pozornosť profesor Holec venuje 
hlavne osobe Bélu Grünwalda a dielam Rez-
ső Havassa, Pála Hoitsyho či Viktora Tho-
roczkaya. Druhá kapitola s názvom Uhor-
sko imperiálne a sen o veľmoci (s. 40 – 61) 
približuje obdobie rokov 1914 – 1918. Autor 
v nej podrobne približuje postoje uhorské-
ho ministerského predsedu Istvána Tiszu, 
vodcu opozície grófa Alberta Apponyiho či 
posledného ministra zahraničných vecí mo-
narchie Gyulu Andrássyho. Svoju pozornosť 
následne sústredí na imperiálnu publicistiku 
počas prvej svetovej vojny – najmä na die-
la Jánosa Karácsonyiho a Alajosa Paikerta, 
ale i na „oficiálnou uhorskou politikou for-
mulované vojnové ciele“. Porážka a zrod no-
vej Európy (s. 62 – 90) je pomenovanie pre 
v poradí tretiu kapitolu, v ktorej sa Roman 
Holec venuje hľadaniu odpovedí na otázky: 
1. Kedy sa vlastne skončila prvá svetová voj-
na? a 2. Kedy vlastne vzniklo Česko-Sloven-
sko? Opisuje boje o Slovensko, postupné ob-

sadzovanie nášho územia československým 
vojskom, zriadenie a činnosť Ministerstva 
s plnou mocou pre správu Slovenska či po-
stoj národnostných menšín k novému štátu. 
V samom závere kapitoly sa autor venuje aj 
otázke tzv. slovjackeho národa či fenoménu 
„prezliekania kabátov“. 

Štvrtá kapitola nesie názov Rok 1919 ako 
zápas kto z koho (s. 91 – 123). Profesor Holec 
sa v nej zameral na „nepokojné“ prvé dva 
roky nového štátu (t. j. roky 1918 – 1920), pri-
čom svoju pozornosť sústredí predovšetkým 
na opis situácie v mestách Bratislava, Nitra 
a Košice. Autor si však všíma aj „kontroverz-
né kroky“ novej štátnej moci, postoje sloven-
ských Rusínov k novej republike, priebeh 
menovej reformy na našom území, „ryso-
vanie“ demarkačných čiar, boje o Slovensko 
až po postupnú „normalizácia situácie“ na 
našom území. Kauza Bazovský (s. 124 – 152) 
je názov v poradí piatej kapitoly, v ktorej sa 
autor zameral na opis životných osudov ad-
vokáta, bankára, politika, publicistu a prvé-
ho novohradského župana Ľudovíta Bazov-
ského. Všímal si v nej najmä to, ako tento 
muž ovplyvnil vývoj slovensko-maďarských 
vzťahov a to, ako sa postupom času menili 
jeho názory. 

V šiestej kapitole, nazvanej Na ceste 
k Trianonu (s. 153 – 179), priblížil Roman Ho-
lec nástup a následné pôsobenie Mihályho 
Károlyiho vo funkcii predsedu vlády a prí-
pravu zástupcov Česko-Slovenska a Maďar-
ska na mierovú konferenciu. Následne sa 
venoval 133 dňovému jestvovaniu Maďarskej 
republiky rád, otázke hraníc novej republi-
ky – predovšetkým otázke Žitného ostrova 
a tzv. Bratislavského predmostia, Hlinkovej 
cesty do Paríža a nástupu Miklósa Horthy-
ho. Siedma kapitola, nazvaná Sila práva, 
právo sily (Trianon a jeho mýty) (s. 180 – 201), 
približuje príchod maďarskej delegácie do 
Paríža, priebeh neúspešnej „parížskej misie“ 
grófa Alberta Apponyiho, rekcie maďarskej 
spoločnosti na text mierovej zmluvy, podpis 
Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 1920 
a jej následnú ratifikáciu, ako i niekoľko 
dodnes živých „trianonských mýtov“.

Posttrianonský stav (s. 202 – 228) je názov 
v poradí ôsmej kapitoly, v ktorej sa profe-
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sor Holec zameral hlavne na ekonomické 
dôsledky Trianonu a proces kreovania čes-
koslovensko-poľskej a československo-ma-
ďarskej hranice. Všímal si však aj príčiny 
rozdielneho nazerania Slovákov a Maďarov 
na Trianon, či problematiku návratu ume-
leckých pamiatok z územia Slovenska, ktoré 
uchovávali maďarské múzeá a galérie. V de-
viatej kapitole pomenovanej Ten, kto prehral 
(s. 229 – 257) autor približuje osudy šľachty 
v novej republike. Všíma si pritom najmä 
rozdiely medzi aristokraciou a drobným 
zemianstvom, ako i rozdiely medzi tými, čo 
sa pomerom novej republiky prispôsobili 
a tými, čo sa pomerom po 28. októbri 1918 
nedokázali, respektíve nechceli prispôsobiť. 

V predposlednej desiatej kapitole s ná-
zvom Dunaj spájajúci či rozdeľujúci (s. 258 
– 281) približuje Roman Holec strategický 
a hospodársky význam Dunaja pre mladú 
Česko-slovenskú republiku. Svoju pozornosť 
sústredí hlavne na otázky obchodu a plavby 
po tomto európskom veľtoku a na proble-
matiku budovania československej dunajskej 
flotily. V poslednej jedenástej kapitole (s. 282 
– 305) si profesor Holec všíma stvárnenie 
obdobia rokov 1918 – 1920 v slovenskej me-
dzivojnovej umeleckej literatúre. Dôkladnej 
analýze v nej podrobil diela: Antona Prí-
davka, Petra Kompiša, Jolany Cirbusovej, 
Václava Chlumeckého, Jána Hrušovského, 
Mihályho Tamása, Istvána Darkóa, Boženy 
Slančíkovej-Timravy, Štefana Gráfa, Mila 
Urbana, Dezső Szabóa, Jána Straku a Jána 
Wagnera.

Ako v úvode uvádza samotný autor, jed-
notlivé kapitoly monografie Trianon : triumf 
a katastrofa „žijú“ vlastným životom a majú 
skôr vyvolávať otázky ako dávať odpove-
de. Majú čitateľa „donútiť“ k zamysleniu, 
no predovšetkým k pochopeniu súvislostí. 
Lebo, ako v úvode konštatuje profesor Ho-
lec, „Trianon a jeho dôsledky sa týkajú nás 
všetkých a keď pochopíme dostatočne ich 
kontexty, nebudú pre nás ani triumfom, ani 
tragédiou.“

Lukáš Tkáč

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej 
vojny. Československé vojenské výzvedné 
spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946. Bra-
tislava : Vojenský historický ústav, 2020, 
216 s. ISBN 978-80-89523-62-0.

Monografia slovenského historika Mate-
ja Medveckého sa zaoberá problematikou 
československého vojenského výzvedného 
spravodajstva v rokoch 1945 – 1946. Matej 
Medvecký, zamestnanec Vojenského histo-
rického ústavu je autorom vedeckých mo-
nografií Spravodajské eso slovenského štátu: 
kauza Imrich Sucký, Za červené Slovensko. 
Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na 
Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Je spoluau-
torom syntetizujúcich prác, zostavovateľom 
viacerých zborníkov z konferencií, autorom 
piatich desiatok vedeckých a odborných štú-
dií a článkov.

Knižná publikácia Na prahu studenej voj-
ny. Československé vojenské výzvedné spra-
vodajstvo v rokoch 1945 – 1946 sa čitateľovi 
snaží poskytnúť aspoň približný obraz práce 
2. oddelenia Hlavného štábu počas prvých 
povojnových rokov. Na obálke knihy je vy-
obrazená fotografia, ktorá zachytáva legiti-
máciu príslušníka vojenského výzvedného 
spravodajstva. Monografia je rozdelená pre-
hľadne. Dielo pozostáva z úvodu a dvoch 
kapitol, na ktoré nadväzujú jednotlivé pod-
kapitoly. Publikácia je následne doplnená 
o záver v slovenskom a anglickom jazyku, 
zoznam použitých prameňov a literatúry. 
Súčasťou monografie je aj obrazová príloha 
príslušníkov československého vojenského 
výzvedného spravodajstva.

V Úvode nás autor oboznamuje so zák-
ladnou témou celej monografie a vysvetľuje 
dôvody, ktoré ho viedli k napísaniu danej 
publikácie. Poukazuje taktiež na nezanedba-
teľný problém s ktorým sa stretol pri tvorbe 
svojej publikácie. Nakoľko materiál, s kto-
rým historik pracoval bol značne poškodený 
povodňou z roku 2002. 

Nasleduje prvá kapitola 2. oddelenie 
Hlavného štábu. Kapitola obsahuje dve pod-
kapitoly. Obnovenie 2. odd. HŠ MNO a jeho 
činnosť do konca roka 1945 a Reorganizácia 2. 
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oddelenia HŠ MNO a problémy jeho pôsobe-
nia v roku 1946. Spomínaná kapitola sa snaží 
čo najpodrobnejšie opísať činnosť 2. odd. HŠ 
MNO v roku 1945, ktorá je spojená s adap-
táciou oddelenia na povojnové pomery 
v Československu a s turbulentnými zme-
nami, ktoré sa v spomínanom roku v rámci 
oddelenia odohrali. Následne sa zameriava 
na jeho pôsobenie v roku 1946 a približuje 
postupné zvyšovanie tlaku na oddelenie zo 
strany predstaviteľov Komunistickej strany 
Československa.

Monografia pokračuje druhou kapitolou 
Československí vojenskí diplomati po skon-
čení 2. svetovej vojny. Kapitola obsahuje tri 
podkapitoly: Adaptácia zahraničného apa-
rátu v roku 1945, Problémy činnosti vojenskej 
diplomacie na príklade čs. vojenského atašé 
vo Švédsku, Základné otázky činnosti vojen-
ských misií a pridelencov v roku 1946. Autor 
sa v rámci kapitoly venuje pozícii českoslo-
venských vojenských diplomatov v povojno-
vej ére znovuobnoveného Československa. 
Práve povojnovej problematike venuje autor 
publikácie čo možno najväčšiu pozornosť. 
Tú postupne pretavuje do opisu adaptácie 
zahraničného aparátu v roku 1945, proble-
matiky činnosti vojenskej diplomacie a otá-
zok činnosti vojenských misií a pridelencami 
v nasledujúcom roku 1946. V neposlednom 
rade je jeho cieľom priblížiť pôsobenie čes-
koslovenských atašé v rokoch 1945 – 1946. 

Posledná časť monografie Na prahu 
studenej vojny. Československé vojenské vý-
zvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946 sa 
skladá zo Záveru v slovenskom a anglickom 
jazyku. V Závere Matej Medvecký prináša 
čitateľovi serióznu sumarizáciu výsledkov 
svojho bádania. Autor postupne približu-
je a poukazuje na dosiahnuté ciele svojho 
výskumu. Zároveň otvára otázku pokra-
čujúceho archívneho výskumu skúmanej 
problematiky spojenou s možnosťou získa-
nia nových relevantných prameňov. Kniž-
nú publikáciu uzatvára zoznam použitých 
prameňov a literatúry, o ktoré sa autor pri 
jej písaní opieral a s ktorými pracoval. Ob-
razovú prílohu v práci predstavuje zoznam 
fotografií, na ktorých sú zobrazení príslušní-

ci československého vojenského výzvedného 
spravodajstva.

Anotovaná monografia predstavuje veľmi 
zaujímavé čítanie, týkajúce sa oblasti česko-
slovenského vojenského výzvedného spra-
vodajstva po druhej svetovej vojne. Zároveň 
ide o pútavé a zaujímavé dielo nielen pre od-
bornú verejnosť zaoberajúcu sa povojnový-
mi dejinami Československa, ale je vhodná 
aj pre laikov a všetkých nadšencov histórie 
a historických prác.

Lukáš Bujko

KATREBOVÁ-BLEHOVÁ, Beáta. Slo-
venská emigrácia v Taliansku v rokoch 
1945 – 1950. Bratislava : Slovenský his-
torický ústav v Ríme, 2019, 210 s. ISBN 
978-80-973315-0-4.

Na konci druhej svetovej vojny nastali 
v slovenskej spoločnosti politické, sociálne 
a hodnotové zmeny, ktoré viedli ľudí k tomu, 
aby podnietili emigráciu do západných kra-
jín. Tejto téme sa venuje jedna z aktuálnych 
vedeckých monografií. Cieľom knihy bolo 
sumarizovať materiál o pôsobení niektorých 
osobností v Ríme. Predstavená publikácia sa 
zaoberá emigráciou od roku 1945, kedy na-
stáva urýchlený exil zo Slovenska. Krajinou 
objektu skúmania sa stalo povojnové Ta-
liansko z dôvodu, že tam mnoho ľudí odišlo 
z dôvodu silných cirkevných väzieb a poli-
tických kontaktov. Treba zdôrazniť, že ne-
emigrovali len politicky činní predstavitelia 
či kňazi, ale aj spisovatelia, novinári, študen-
ti a mnohí jednoduchí ľudia, ktorí sa obávali, 
že nové politické pomery im uškodia.

Predstavená monografia sa delí na sedem 
kapitol. Dôraz vo výskume bol kladený na 
niektoré známejšie osobnosti. Autorka sa 
v prvej kapitole venuje prehľadu bibliogra-
fie k tejto téme, čím predstavila stav a mož-
nosti výskumu. Odvolávala sa na osobnosti 
a dochovanú zahraničnú tlač, vydávanú vy-
sťahovalcami a na staršie zborníkové práce 
z povojnového obdobia. Druhá kapitola pri-
bližuje čitateľom slovensko-talianske politic-
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ké vzťahy. Zisťujeme, že útočiskom sloven-
skej inteligencie sa stalo okolie Ríma. Bolo 
vysvetlené, že predchádzajúce diplomatické 
vzťahy sa premietli do toho, že slovenské 
pasy ostávali v Taliansku a vo Svätej stolici 
uznávané aj po zániku Slovenskej republiky.

Tretia časť nesie názov Pôsobenie Karola 
Sidora v Ríme v rokoch 1944 – 1950, pričom 
ide o najrozsiahlejšiu kapitolu monogra-
fie. V nej bolo prestavené, ako mohol aj po 
kapitulácii Talianska ostať pôsobiť naďalej 
v Ríme. Autorka sa okrem pôsobenia vo 
„večnom meste“ venuje aj jeho rozhodnutiu 
odísť z Talianska do Montrealu, kde žil v ro-
koch 1950 až 1953. Chcela týmto poukázať 
na to, že ho ako azylanta a veľvyslanca vo 
Vatikáne nevydali, a to napriek sústavnej 
činnosti zo strany Československa. Stal sa 
záchytným bodom pre budúcnosť a slobodu 
mnohých odchádzajúcich ľudí z krajiny.

Autorka v štvrtej kapitole aktívne sledo-
vala výraznejšie politicky činnú osobnosť 
ukrývajúcu sa v exile, Ferdinanda Ďur-
čanského. Ten sa ako znalec práva usiloval 
presadiť mnohé vyhlásenia a memorandá, 
v ktorých chcel okrem iného zjednotiť všetky 
existujúce aktivity zahraničných Slovákov. 
Bol vyobrazený ako predseda a osobnosť 
domáceho a zahraničného odboja od ukon-
čenia vojny, ktorý v Ríme založil Slovenský 
akčný výbor, pričom sa poukázalo na to, 
že mnoho významných ľudí doň odmietlo 
vstúpiť. Predstavená je aj rozporuplnosť ná-
zorov medzi Sidorom a Ďurčanským o pred-
stavách budúcnosti Slovákov a krajiny.

Slovenskí utečenci v Taliansku – sociálna 
a duchovná starostlivosť nesie názov piata 
kapitola, v nej bola predstavená Pápežská 
pomocná komisia, založená Piom XII., kto-
rej úlohou bolo zozbierať informácie o za-
jatcoch, nezvestných a dezertéroch. Bolo 
poukázané aj na to, že posielala humanit-
nú pomoc do oblastí, kde prebiehal boj. Za 
zmienku stojí uviesť, že pápež zriadil v Ríme 
po vojne aj sociálne ústredie starostlivosti, ur-
čené pre slovenských emigrantov s rodinami.

Nasledujúca kapitola bola zameraná na 
spisovateľa, tajomníka a bývalého správcu 
Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, 
ktorý sa so svojou rodinou a s mnohými ďal-

šími matičiarmi rozhodol spoločne opustiť 
krajinu pred postupujúcim vojnovým fron-
tom. Autorka predstavila, že existovalo via-
cero okolností, prečo museli odísť z krajiny 
a mapuje jeho cestu spolu s literárnou tvor-
bou od Rakúska do Talianska. Neskôr bolo 
vysvetlené, že mnohým emigrantom, čo 
sa neocitli na zoznamoch listov vojnových 
zločincov, bol umožnený návrat do vlasti, 
avšak Cíger Hronský sa ocitol na zozname 
hľadaných vojnových zločincov za obvinenie 
z rabovania, preto mu nepomohli známosti 
v Taliansku a kontakty zo Slovenskej ligy na 
získanie víz do Spojených štátov. V diele bol 
zachytený jeho dvojročný pobyt v Ríme až 
do momentu, kedy sa dostal až do Argentí-
ny, kde sa už výrazne politicky neangažoval.

Činnosť zahraničnej Slovenskej národnej 
rady v Ríme bola predstavená v poslednej 
kapitole tým, že mala iné, slobodnejšie ná-
zory ako obyvateľstvo doma, čím si získala 
podporu zo strany Slovenskej ligy v Cleve-
lande a aj v Kanade, ktoré ju formálne uznali 
za ústredný orgán oslobodzovacieho hnutia 
a priznali jej právo vystupovať v mene slo-
venského národa na svetovej úrovni, čo sa 
nepáčilo sociálne orientovanému Českoslo-
vensku. Autorka sledovala jej fungovanie 
a spory do roku 1950, pričom predstavila, 
aké existujúce periodiká vychádzali pre Slo-
vákov v zahraničí o politickom a kultúrnom 
živote. V troch jej podkapitolách sa zaobe-
rala cestami delegácií Slovenskej národnej 
rady v zahraničí do Rakúska a Francúzska 
v roku 1949, ďalej pôsobením čestného pred-
sedu Slovenskej ligy v Amerike Petra Hletka 
počas návštevy v Ríme a povojnovou činnos-
ťou redaktora v rozhlase a novinára Koloma-
na Murgaša.

Adam Čuchor

Regionalia / Regional

HAAS KIANIČKA, Daniel. Kremni-
ca v ranom novoveku. Štúdie k dejinám 
kultúry a každodenného života v 16. – 18. 
storočí. Venované 690. výročiu udelenia 
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mestských výsad Kremnici (1328 – 2018) 
a spomienke na Pavla a Jakuba Dvořá-
kovcov. Budmerice : RAK, 2020, 534 s. 
ISBN 978-80-85501-74-2.

Dejiny každodennosti po vzore školy An-
nales už oslovili mnoho záujemcov o našu 
minulosť. V tomto kontexte možno vidieť 
najnovšiu monografiu o minulom meštian-
skom živote obyvateľstva od Daniela Haasa 
Kianičku. Autor pracuje v Kremnickom mú-
zeu mincí a medailí, pričom sa zaoberá via-
cerými lokálnymi fenoménmi z dejín mest-
skej spoločnosti a ich historickou hodnotou 
vyplývajúcou aj z náplne jeho práce.

Takto spracovaná téma z oblasti každo-
denného alebo aj všedného života v slobod-
nom banskom meste počas minulosti patrí 
medzi tie menej často sa vyskytujúce v mo-
dernej slovenskej historiografií. Pred autorom 
stála náročná úloha, ako si ucelene poradiť 
so záujmom o rôzne pomery prirodzeného 
života u ľudí v danej mestskej spoločnosti. 
Haas Kianička si kládol v monografií za cieľ 
analyzovať pomocou moderných vedeckých 
historických metód a antropologického prí-
stupu vybrané príklady ľudských vzťahov 
a postojov. Autor čerpal pri písaní publikácie 
z niektorých vlastných predošlých výstupo-
vých článkov z obdobia raného novoveku 
a dejín kultúry. To však neznamená, že by 
len prebral vlastné predchádzajúce práce, 
ale pokročil v danom historickom výskume 
s odstupom času, čím ich rozšíril o doplnené 
novšie informácie, ako sám uvádza.

Monografia je rozdelená na štyri samo-
statné časti, pričom tie obsahujú spolu až 
sedemnásť kapitol. Prvá časť, ako jej názov 
napovedá Namiesto úvodu, zahŕňa iba jedinú 
kapitolu s názvom Kremnica v ranom novo-
veku – Prehľad základných politických, vo-
jenských a hospodárskych udalostí, ktorá má 
najväčší počet strán. V nej sa autor zamýšľal 
nad významom mestského stavu v spoloč-
nosti. Okrem toho sa pokúšal odkryť tento 
zložitý mechanizmus od leta roku 1526 na 
pozadí ekonomickej, kultúrno-vzdelanost-
nej, komunikačnej, vojenskej a správnej sféry 
Dozvedáme sa tu aj informácie napríklad, že 

všetky vojenské konflikty v okolí mali nega-
tívny dopad na banícku ťažbu kovov, ktorá 
bola najvýznamnejším prosperujúcim zdro-
jom hospodárstva. Autor informuje pri deji-
nách aj o hospodárstve, taktiež o stave min-
covníctva a zamestnaní remeselníkov. Táto 
časť plní pre čitateľa podstatnú, a oproti os-
tatným kapitolám, najdôležitejšiu úlohu svo-
jou všestrannosťou, pretože vkladá do širšie-
ho prehľadového kontextu početné minulé 
udalosti z každodenného života v meste.

Druhá časť Dejiny každodenného života je 
zložená až z deviatich kapitol, ktoré do veľ-
kej miery mapujú dobové fenomény v mik-
rohistorickom meradle. Prvá z týchto kapitol 
má názov: K teórií dejín každodenného života, 
ktorá sleduje stav bádania, kým zvyšných 
osem kapitol je fokusovaných na praktic-
ký výskum. Čitateľ sa dozvedá informácie 
o vývoji a nejednoznačnosti definovanej 
disciplíny. V nasledujúcich častiach možno 
nájsť rôzne jedinečné informácie napríklad 
o formách, spôsoboch a druhoch hier v spo-
ločnosti. Ďalej za zmienku stojí pôsobiaci 
strelecký spolok v meste, ktorý mal už pred 
svojim oficiálnym vznikom v Kremnici dlhú 
tradíciu. Zaujímavé sú však aj rôzne formy 
a spôsoby komunikácie, či uvítacie poduja-
tia pri oficiálnych návštevách od členov z pa-
novníckej dynastie. Čitateľ môže byť zaujatý 
tiež témami ako dobové odievanie, hygienic-
ké možnosti, dedenie majetku a testamen-
ty či zberateľské aktivity v 16. storočí. Haas 
Kiaanička v kapitole Katastrofy a Kremnica 
v 16. a 17. storočí bol veľmi precízny, pretože 
sa nezaoberal len prírodnými katastrofami, 
ako bol požiar, zemetrasenie či epidémie, ale 
všímal si tiež rôzne prejavy tlakov, násilia, 
vojenské konflikty a povstania.

Z dejín kriminality nesie názov tretia časť, 
ktorá obsahuje štyri podkapitoly, v ktorej sa 
sledovaná miestna minulosť točila okolo pre-
javov vedomej zločinnosti v podobe urážok 
na cti, ďalej výskytu numizmatických falzi-
fikátov, taktiež zbojníctva a mnohých iných. 
Autor tu predstavil samotnú disciplínu dejín 
kriminality a jej vývoj, s možnosťami plurali-
ty viacerých bádateľských prístupov. Daniel 
Haas Kianička priblížil v kapitole, že lúpeže 
a zbojníctvo za účelom rýchleho prilepšenia 
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sa odohrávali najmä v horských oblastiach 
Uhorska. Zaoberal sa rozdielom medzi lu-
pičom a zbojníkom, či lúpežným rytierom 
a ich pôvodom, vystupovaniu v rôznych 
skutkoch a miestach. Zistil, že išlo takmer 
vždy len o schudobnených roľníkov. Čita-
teľ sa dozvedá aj o prísnosti zrealizovaných 
trestov z doložených súdnych sporov, dokon-
ca odhalil miesta ich výskytu v okolí mesta 
až do 18. storočia.

Ojedinelé spracovanie nájdeme v trinás-
tej kapitole, kde sledoval autor činnosť pove-
rených zamestnancov mincovne proti preja-
vom výskytu falšovania mincí v obehu, ktoré 
bolo treba čo najrýchlejšie preskúmať, zabrá-
niť rozšírenému výskytu a, ak to bolo možné, 
páchateľov zlikvidovať. Stačilo, ak u niekoho 
našli výskyt falzifikátov, alebo pravé mince 
iba orezával či opiľoval, hoci ich nerazil. To 
isté platí, ak ich len rozširoval, tak mu hrozil 
rovnako vysoký trest zo zákonníka, ktorý ta-
kéto veci definoval ako prejav ťažkej urážky 
majestátu, vzbury, porušenie verejnej bez-
pečnosti a sprisahania. Avšak existovalo aj 
súdne vyšetrovanie, aby sa pri vypočúvaní 
a mučení preukázala prípadná vina či nevi-
na zadržaných. Tresty boli rôzne, časté bý-
valo najprv prepadnutie majetku, po ktorom 
nasledovalo sťatie alebo upálenie zaživa. 

Posledná štvrtá časť dostala jednodu-
chý názov Biografický výskum. V nej sa 
autor usiloval predstaviť stav výskumu de-
jín v biografii od jeho vzniku. Táto časť je 
oproti ostatným odlišná aj tým, že obsahuje 
informácie len o vybraných osobnostiach. 
Dve posledné kapitoly boli venované dvom 
významným vysokopostaveným osobnos-
tiam, medzi ktorými je časový rozdiel viac 
ako sto rokov. Išlo konkrétne o príslušníka 
mestskej elity, v Kremnici žijúceho Juraja 
Freiseisena, mecéna, richtára a banského 
majstra Antona Körmendia. Publikácia je 
vhodná pre osvojenie si viacerých poznat-
kov napríklad aj z dejín správy, sociálnych 
a kultúrnych dejín. 

Adam Čuchor

Časopisy a ročenky / Journals and 
Annuals

Studia Historica Nitriensia, 2020, roč. 24, 
č. 1. a 2. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, 563 s. ISSN 1338-7219.

V anotácii chceme predstaviť základné cha-
rakteristiky a obsah dvoch čísel časopisu 
Studia Historica Nitriensia, ktoré vyšli v roku 
2020. Dané periodikum vychádza od roku 
1993. Patrí teda už medzi tradičné slovenské 
histórii sa venujúce vedecké časopisy, ktoré 
pochádzajú z akademickej pôdy.

Prvé číslo obsahuje sedem štúdií a člán-
kov. Venujú sa dejinám od konca antiky až 
po 20. storočie. Päť štúdií má istú spoloč-
nú líniu, keďže sa v rôznych témach venu-
jú problematike postavenia a pôsobenia 
biskupov. V prvej z nich sa Emanuel Jirkal 
zaoberá postavením biskupa na prelome 
antiky a stredoveku. Ostatné štyri sa venu-
jú stredovekému uhorskému prostrediu. 
Konkrétne príspevok slovenského historika 
a heraldika Miroslava Glejteka analyzuje he-
raldiku v prostredí stredovekého uhorského 
episkopátu. Zaujímavú tému prezentuje vo 
svojej štúdii Mária Fedorčáková. Venuje sa 
moci a autorite jágerských biskupov voči vý-
znamnému stredovekému mestu Bardejov, 
pričom tieto vzťahy skúma prostredníctvom 
komunikácie, ktorú biskupi s mestom viedli. 
Miroslav Lysý sa zaoberá vzťahmi uhorské-
ho kráľovstva a episkopátu na základe ob-
razu, ktorý poskytujú najstaršie uhorské pí-
somné pramene. Posledná štúdia venujúca 
sa biskupom nesie názov Nitriansky biskup 
Anton a Nitrianska diecézna synoda (1494). 
Je z dielne Dávida Jablonského z Univerzi-
ty sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zvyšné dve 
štúdie sú od českých autorov. V prvej sa čes-
ký historik a archivár Sixtus Bolom-Kotari 
venuje téme Proměny spoločenského postave-
ní uherských tolerančních pastorů v Čechách 
a na Moravě v období kolem roku 1800. Zaují-
mavej téme z hospodárskych a medzinárod-
ných dejín je venovaná druhá česky písaná 
štúdia. Analyzuje delostrelecký export ško-
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dových závodov do Iránu v 30. rokoch 20. 
storočia. Jej autorom je Jan Hladík z Vysokej 
školy ekonomickej v Prahe.

Aj v druhom čísle nájdeme štúdie a člán-
ky, ktoré sa venujú témam, ktoré sú spoje-
né s činnosťou biskupov. I keď pomer tri 
z ôsmich v porovnaní s prvým číslom nie 
je taký výrazný. Všetky sa zaoberajú stre-
dovekými dejinami. Daniela Dvořáková 
sa vo svojom príspevku venuje významnej 
osobnosti uhorských dejín 15. storočia, a to 
ostrihomskému arcibiskupovi Dionýzovi zo 
Seče. Zaujímavú tému z cirkevných dejín 
prezentuje na stránkach časopisu Miriam 
Hlavačková, ktorá analyzuje pozíciu bis-
kupa vo vzťahu k udeľovaniu jednotlivých 
stupňov svätení v kontexte stredovekého 
Uhorska. Paletu daných príspevkov dopĺňa 
ešte text Jaroslava Nemeša s názvom Bis-
kupi a testamenty uhorského duchovenstva 
v stredoveku. Periodikum pokračuje púta-
vou témou z dielne Jana Kiliána, ktorý do 
jeho obsahu vnáša problematiku zločinu 
v ranom novoveku, konkrétne udalosť za-
vraždenia pisára Johannesa Broschea Karo-
lom Maximiliánom z Bleylebenu. Pre sta-
vebnú históriu a dejiny urbanizácie je veľmi 
podnetnou práca fyzických geografov Petra 
Pišúta a Juraja Procházku, ktorá mapuje 
päť storočí stavebného vývoja a topografiu 
zvolenského Podzámku. Dejiny 20. storo-
čia reprezentuje štúdia českého autora Mi-
roslava Šeptáka, ktorá analyzuje prípravu 
a priebeh návštevy rakúskeho ministra za-
hraničných vecí Ericha Bielku v Českoslo-
vensku v apríli 1975. Číslo obsahuje ešte aj 
dve štúdie v anglickom jazyku. V prvej sa 
Martin Husár a Jakub Tomaškovič snažia 
zasadiť nález zbraní zo včasnostredovekého 
pohrebiska Ivanka pri Dunaji – Farkasek 
do širšieho kontextu. Druhá je z dejín Ukra-
jiny v 20. storočí. Uverejnili ju ukrajinské 
autorky Galyna Starodubecová a Ruslana 
Poppová. Témou ich práce je Politika sovie-
tizácie západných oblasti Ukrajiny v povojno-
vom období cez prizmu propagandistických 
symbolov a rituálov.

V oboch číslach sú v kategórii materiály 
publikované po tri príspevky z rôznych ob-
dobí dejín. Zo stredovekých dejín prináša 

v prvom čísle Pavel Otmar Krafl materiál 
s názvom Výtah z polských provinciálních sta-
tut z roku 1420 v rukopise Mikulovské dietrich-
štejnské knihovny. Zaujímavej problematike 
z 18. storočia sa venuje Vavrinec Žeňuch, a to 
pôrodným babiciam v Úžskej stolici. V prí-
lohe tohto príspevku je aj súpis pôrodných 
babíc slúžiacich na tomto území v období od 
1. novembra 1783 do 1. novembra 1784, ktorý 
obsahuje 118 žien. Z predmetného súpisu sa 
čitateľ dozvie nielen konkrétne meno babice, 
ale aj miesto jej pôsobenia, náboženskú prí-
slušnosť, vek, dĺžku praxe a poplatok za jej 
služby. Z úplne inej oblasti je materiál Marti-
na Gabča, ktorý sa zaoberá kultom osobnos-
ti Josifa Vissarionoviča Stalina a Klementa 
Gottwalda v dvoch vybraných učebniciach 
dejepisu z roku 1950 a 1952, ktoré vzájomne 
komparuje. V druhom čísle publikuje Barbo-
ra Jančiová príspevok opisujúci archeologic-
ký nález kachlíc z obdobia raného novoveku 
na území obce Šintava. Zvyšné dva materiá-
ly sa venujú dejinám Nitry a jej okolia. Prvý 
prezentuje hrad a mesto v Belových Vedo-
mostiach, druhý hospodársku a socioeko-
nomickú situáciu v okrese Nitra v období 
autonómie Slovenska.

Ďalšiu časť ročníka v oboch číslach tvoria 
rozhľady. V každom čísle sú dva. Rozhľad od 
ukrajinského autora Dmytra Kavatsiuka sa 
venuje vzťahom rusínsko-ukrajinských po-
slancov, ktorí reprezentovali oblasť Haliče, 
s nemeckými liberálmi a poľskými zástup-
cami v Poslaneckej snemovni Ríšskej rady 
medzi rokmi 1873 – 1879. Patrícia Fogelová 
sa vo svojom príspevku zaoberá legislatív-
nymi rámcami sociálneho bývania v Slo-
venskej republike v rokoch 1939 – 1945. Ich 
realizáciu analyzuje na príklade mesta Pre-
šov. Marek Šmíd osvetľuje episkopát česko-
budějovického biskupa Šimona Bártu podľa 
prameňov archívu v Třeboni a Peter Volek 
publikuje text s názvom Nadaný fyzik a vy-
nálezca Ferdinand Stark (1900 – 1930).

V sekcii prax ponúka ročník 2020 dva 
príspevky. Jeden sa venuje dôležitosti muze-
ológie ako súčasti univerzitnej aj neuniver-
zitnej prípravy múzejných pedagógov, druhý 
analyzuje komponenty dejepisných učebníc 
pre špeciálne školy. Súčasťou periodika sú 
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taktiež recenzie. Ján Jakubej posudzuje kniž-
ný titul od poľského medievalistu Wojciecha 
Iwańczaka, ktorý bol publikovaný v českom 
jazyku pod názvom Jan Lucemburský: Dějiny 
bouřlivého života a hrdinné smrti českého krá-
le a lucemburského hraběte v jedenadvaceti 
obrazech. Autorom druhej recenzie je Pavel 
Otmar Krafl, ktorý sa zaoberá publikáciou 
Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Cze-
si a Polacy na Ukrainie w XX wieku, ktorej 
editormi sú Jaroslav Vaculík a Mirosław 
Piwowarczyk. Prvé číslo ešte dopĺňa ano-
tácia Viktórie Rigovej, ktorej predmetom je 
knižná novinka od Madeline Vadkerty Slo-
vutný pán prezident (Listy Jozefovi Tisovi).

Ročník časopisu Studia Historica Nitrien-
sia v roku 2020 ponúka zaujímavý obsah, 
ktorý je pomerne rovnomerne rozdelený do 
viacerých historických období od konca an-
tiky po 20. storočie. V časti štúdie je viacero 
príspevkov venujúcich sa témam súvisiacimi 
s biskupmi, prevažne v období stredoveku, 
čo súvisí aj s tradíciou Nitry ako sídla stre-
dovekého biskupstva. Inak témy príspev-
kov predstavujú pestrú paletu príspevkov 
z histórie, archeológie alebo muzeológie. Je 
prínosné, že periodikum má medzinárodný 
charakter, okrem slovenských autorov totiž 
v ňom publikujú i českí a ukrajinskí autori. 
Publikované texty tak obohacujú poznanie 
dejín stredoeurópskeho priestoru.

Patrik Griger

Magyar Sion, 2020, roč. 14 (56), č. 1. a 2. 
Esztergom; Budapest : Szent Adalbert 
Központ, 361 s. ISSN 1337-2491.

Magyar Sion je interdisciplinárny časopis, 
ktorý sa zameriava hlavne na náboženské 
a historické otázky života maďarskej katolíc-
kej cirkvi. Jeho cieľom je prehĺbiť poznanie 
jej intelektuálneho, kultúrneho a historické-
ho dedičstva. V ňom je nezastupiteľne dôle-
žitý odkaz uhorskej cirkvi, ktorej pôsobenie 
presahovalo hranice dnešného Maďarska. 
Preto sa v časopise vyskytujú príspevky, kto-
ré sa týkajú dejín širšieho priestoru. Keďže 

je časopis orientovaný už svojim názvom na 
Ostrihom, ktorý bol sídlom arcidiecézy, kto-
rá spravovala veľkú časť dnešného Sloven-
ska, pokladáme za dôležité oboznámiť s jeho 
obsahom aj slovenskú historickú verejnosť, 
a to najmä tú časť, ktorá sa venuje dejinám 
katolíckej cirkvi.

V obidvoch číslach, ktoré vyšli v roku 
2020, sú prvými príspevkami časopisu prá-
ce od teológa Zoltána Kovácsa. Hoci články 
majú spoločného autora, ich témy sú roz-
dielne. V prvom čísle sa Kovács venuje osob-
nosti Ježiša Krista ako základu kresťanskej 
viery. V druhom dokumentmi Svätej stolice 
ozrejmuje eschatologické učenie cirkvi po 
II. vatikánskom koncile. V oboch číslach 
ročníka majú aj druhé články v poradí rov-
nakého autora, ktorým je cirkevný historik 
András Fejérdy. V tomto prípade však ide 
o sériu príspevkov zaoberajúcich sa eucha-
ristickou náukou stolično-belehradského 
biskupa Ottokára Prohászku. Konkrétne je 
to druhá a tretia časť, ktorá nadväzuje na 
prvý text k danej téme, ktorý bol uverejnený 
v druhom čísle časopisu v roku 2019. 

Obsah časopisu sa venuje aj oblasti liturgie 
a jej histórii. Príkladom v prvom čísle je člá-
nok Istvána Pákozdiho, ktorého predmetom 
je liturgická stránka Medzinárodného eu-
charistického kongresu, ktorý sa uskutočnil 
v roku 1938 v Budapešti. Tento článok súvisí 
s prípravou významnej cirkevnej udalosti, 
keďže v roku 2020 sa mal v Budapešti konať 
Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý 
sa však z dôvodu pandémie presunul na rok 
2021. Zaujímavým príspevkom s liturgickou 
témou je aj štúdia Sélysettea Somorjaya s ná-
zvom Nová vlna. Obnovené liturgické priestory 
a duch II. vatikánskeho koncilu. Márk Vlaj sa 
v druhom čísle zaoberá jazykovými otázka-
mi foriem súčasného spôsobu vysluhovania 
sviatosti birmovania v maďarskom jazyku.

Ročník časopisu nám predstavuje aj 
významné udalosti. Okrem eucharistické-
ho kongresu z roku 1938 sa v ďalšom prí-
spevku prvého čísla historik György Sági 
zaoberá otázkou vysvätenia piatich bisku-
pov v Budapešti a arcibiskupskou inaugu-
ráciou Endreho Hamvasa v Kaloči v roku 
1964. V druhom čísle László Imre Németh 
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predstavuje históriu pozvania pápeža Jána 
Pavla II. do Maďarska pred jeho návštevou 
v roku 1991. Je možné, že tento článok sú-
visí aj so snahami, aby sa na plánovanom 
eucharistickom kongrese zúčastnil pápež 
František. 

Súčasný maďarský prímas Péter Erdő 
prispel do prvého čísla časopisu štúdiou 
s názvom Prípravy Jánosa Csernocha r. 1918 
– 19 na očakávané uvedenie cirkevnej politiky 
Clemenceaua. Väčšina príspevkov v prvom 
čísle sa venuje dejinám 20. storočia, čo je 
najmä pre výskum slovenských cirkevných 
dejín trošku menej obohacujúce, no napriek 
tomu, to môže byť inšpiráciou aj pre slo-
venských teológov a cirkevných historikov, 
napríklad vo výbere tém a spôsobe ich spra-
covania. Výnimkou z tohto konštatovania 
je iba článok Petra Tusora, ktorý sa venu-
je uhorským synodám v ranom novove-
ku, a to konkrétne v období od episkopátu 
arcibiskupa Mikuláša Oláha po episkopát 
kardinála Petra Pázmánya, teda v čase, keď 
sa v Uhorsku rozbiehala protireformácia. 
V druhom čísle je paleta príspevkov, ktoré 
sa nevenujú dejinám 20. storočia, pestrejšia. 
Konkrétne sú to tri práce. V prvej sa Sza-
bolcs Anzelm Szuromi zaoberá neznámym 
stredovekým kánonicko-právnym rukopis-
ným fondom uhorskej proveniencie. Béla 
Vilmos Mihálik prispel do tejto skupiny prí-
spevkov článkom s názvom Vymenovanie 
za arcibiskupa Leopolda Kollonicha a kardi-
nálny protektor Mária de’ Medici. Rozsahom 
kratší, no veľmi zaujímavý je text maďar-
ského historika umenia Györgyho Rusza, 
ktorý sa venuje neznámym ikonám svätého 
Paisija Ugličského a svätého Demetera Pri-
luckého. V druhom čísle sa nachádza ešte 
článok Antala Hámoriho, ktorý predstavuje 
aktivity a vzťah súčasného Maďarska k pre-
nasledovaným kresťanom.

Súčasťou prvého čísla ročníka je aj ka-
tegória správy. V prvom príspevku, ktorý 
je zaradený do správ, sa Barbara Szabóová 
venuje osobnosti ostrihomského arcibis-
kupa a kardinála Jánosa (Jána) Csernocha, 
konkrétne jeho zlatej omši, ktorá sa slúži 
pri 50. výročí kňazskej vysviacky, v prípa-
de Jánosa Csernocha to bolo v roku 1924. 

Zaujímavým príspevkom v danej kategórií 
je aj správa Zsolta Siposa, ktorá sa zaoberá 
pohostením následníka trónu Karola v bis-
kupskom paláci vo Veľkom Varadíne v roku 
1916. V súvislosti s prípravou eucharistic-
kého kongresu zasa Zsuzsa Gőczéné Erdő 
publikuje úryvok z eucharistických úvah 
ranonovovekého teológa a mystika Ľudovíta 
z Granady. 

Ďalšia časť oboch čísel časopisu je veno-
vaná pohľadom na knižné novinky. Pre slo-
venskú historickú obec sú zaujímavé najmä 
príspevky Istvána Käfera. Ten sa v prvom 
čísle zaoberá publikáciou Andrej Hlinka. 
Otec národa? od Romana Holeca a knihou 
Jamesa Macea Warda Jozef Tiso. Kňaz, po-
litik, kolaborant. Teda ide tu inovatívny po-
hľad maďarského autora na knihy venujúce 
sa dvom významným osobnostiam sloven-
ských moderných dejín, pričom jedna je od 
slovenského a druhá od zahraničného au-
tora. V druhom čísle sa Käfer venuje opäť 
knižnej novinke zo Slovenska, ktorá v slo-
venskom jazyku uviedla cestopisné poznám-
ky a listy Sándora Petöfiho.

Obligátnou súčasťou čísel tohto časopisu 
je tiež krátke predstavenie autorov a kroni-
ka, ktorá mapuje aktivity vykonané Centrom 
svätého Vojtecha v predchádzajúcom obdo-
bí. V druhom čísle však táto kronika chýba, 
keďže obmedzenia súvisiace s pandémiou 
neumožnili konanie mnohých udalostí.

Ako sme už naznačili obsah anotovaného 
ročníka časopisu Magyar Sion, a to najmä 
jeho prvé číslo, je ovplyvnený významnou 
cirkevno-náboženskou udalosťou v živote 
katolíckej cirkvi, a to 52. Medzinárodným 
eucharistickým kongresom v Budapešti, 
ktorý sa presunul na september 2021. Preto 
sa viacero príspevkov zaoberá stredobodom 
života katolíckej cirkvi, eucharistickým Kris-
tom. Toto konštatovanie však vôbec nezna-
mená, žeby bol anotovaný ročník monote-
maticky, pretože Magyar Sion čitateľom aj 
v roku 2020 ponúkol rôznorodý obsah z ob-
lasti teológie, liturgiky a cirkevnej histórie.

Patrik Griger
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Vlastivedný zborník Považia XXIX. Žili-
na : Považské múzeum, 2019, s. 320 s. 
ISBN 978-80-88877-85-1.

Vlastivedný zborník Považia prešiel od svojho 
vzniku viacerými zmenami. Vychádzať začal 
ešte na konci 50. tych rokov 20. storočia pod 
názvom Vlastivedný zborník Žilinského kraja. 
Určený bol pre príspevky, ktoré sa dotýkali 
územia celého vtedajšieho kraja, teda ob-
lastí niekdajších stolíc Liptov, Orava, Turiec, 
ale taktiež severovýchodnej časti Trenčian-
skej stolice. Po zmene administratívneho čle-
nenia v roku 1960, teda po zániku Žilinského 
kraja ako administratívnej jednotky, zborník 
vychádzal a dodnes vychádza pod súčasným 
názvom. Naďalej sa zameriaval na územie 
niekdajšieho kraja, avšak oblasť, ktorú zbor-
ník pokrýval, sa postupne zmenšovala, čo 
súvisí s vydávaním Zborníka Oravského mú-
zea od roku 1968 či Vlastivedného zborníka 
Liptov od roku 1970. Vlastivedný zborník Po-
važia vychádza pod taktovkou Považského 
múzea v Žiline, pričom ten najnovší, ozna-
čený číslom XXIX, bol vydaný v roku 2019.

Vlastivedný zborník Považia XXIX po-
zostáva zo štyroch častí, pričom prvé tri sú 
zhodné so štruktúrou predošlých čísel. Pr-
vou z nich je spoločenskovedná časť, kde 
nájdeme trojicu príspevkov. V prvom z nich 
sa Martina Bernátová venovala žilinské-
mu meštianskemu rodu Rekovcov, ktorých 
meno sa spája so súkenníckym remeslom. 
Vďaka dochovaným cechovým artikulám, 
cechovým knihám a mestským protokolom 
a ďalším dokumentom sa jej podarilo rekon-
štruovať genealógiu tohto rodu od roku 1744 
až po koniec 19. storočia. Nasleduje článok 
od Dominiky Hlobíkovej, ktorá rozobe-
rá problematiku výrobno-hospodárskeho 
družstva Interhelpo, ktoré vzniklo v Žiline 
v roku 1923. Jeho náplňou bolo organizova-
nie emigrácie Čechov a Slovákov do vtedaj-
šieho Sovietskeho zväzu. Prvú časť uzatvára 
štúdia od Petra Šimka o vývoji verejnej cest-
nej dopravy v rokoch 1945 – 1962 na Hor-
nom Považí, Kysuciach a v Turci. Osobitnú 
pozornosť pritom venoval téme znárodňova-

nia súkromných dopravcov, vzniku a formo-
vaniu podniku ČSAD. Následne sústreďuje 
pozornosť najmä na postupné vytváranie 
autobusových liniek v skúmaných oblas-
tiach. Druhou je v zborníku prírodovedná 
časť, pričom v tomto čísle v nej nájdeme 
dvojicu príspevkov, ktorých autormi sú Kvě-
ta Kicková a Ján Kicko. Tretia časť, ktorá ne-
sie názov Miscellanea, obsahuje štyri texty, 
z ktorých tri vypovedajú o činnosti a aktivi-
tách Považského múzea. Štvrtým je správa 
z konferencie stredoslovenských archeoló-
gov, presnejšie z jej tretieho ročníka.

Zatiaľ čo predošlé tri časti sa v zborníku 
objavujú tradične, mimoriadna štvrtá časť 
prináša príspevky z konferencie Fortifikácie 
na slovensko-moravskom pohraničí, ktorá sa 
uskutočnila 5. júna 2019 pod záštitou Po-
važského múzea. Nájdeme tu deväť článkov 
od slovenských a českých autorov, ktoré sú 
zoradené chronologicky. Prvým je príspe-
vok od trojice autorov Jaroslava Pešku, Jany 
Mellnerovej Šutekovej a Samuela Španihela, 
ktorý prezentuje opevnenia z období eneo-
litu a doby bronzovej na moravsko-sloven-
skom pomedzí. V ďalšom článku sedem 
autorov prinieslo zhrnutie detektorovej pro-
spekcie na výšinnej lokalite Rysov pri Provo-
dove v okrese Zlín. Tento výskum bol reali-
zovaný v roku 2017 v spolupráci s Muzeom 
jihovýchodní Moravy, Masarykovou univer-
zitou a Univerzitou Palackého. Podnetom 
pre výskum bolo zistenie potenciálu nálezis-
ka, pretože lokalita je už niekoľko desaťročí 
vykrádaná detektoristami.

Gabriel Fusek ponúkol všeobecný prierez 
doterajších poznatkov o hradisku na Veľkom 
vrchu pri Divinke. Lokalite zvanej Hradisko 
pri tej istej obci je venovaný ďalší príspevok, 
ktorého autormi sú Michal Holeščák a An-
drea Slaná. Na základe svojich zistení dopl-
nili a upravili doterajšie poznatky o tejto pa-
miatke. Peter Bednár písal o drevozemných 
opevneniach v Kysuckej vrchovine, pres-
nejšie o skupine fortifikácií v blízkosti obcí 
Gbeľany a Kotrčina Lúčka.

Adam Fojtík a Radim Vrla do publikácie 
prispeli textom o rekonštrukcii časti hradu 
Brumov v rokoch 2018 a 2019. Jozef Mihálik 
a Mária Takáčová vo svojom príspevku pri-
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nášajú zhrnutie poznatkov o stavebnom vý-
voji hradu Hričov. Zborník uzatvára článok 
od Mareka Vojtečka, ktorý sa venoval re-
liktom novovekého fortifikačného systému 
v Čiernom na Kysuciach. Príspevky v zbor-
níku sú vhodne doplnené obrázkami, sa-
mozrejmosťou sú aj abstrakty, poznámkový 
aparát, či zoznam použitých prameňov a li-
teratúry. Napriek mimoriadnej štvrtej časti 
si zborník zachováva zaužívanú štruktúru 
a vďaka pravidelnému vydávaniu nových 
čísel ide o plnohodnotne etablovanú značku.

Tomáš Pastucha

Acheron. Acta et Orientalia Neosoliensia. 
Študentský historický časopis, 2020, roč. 
10, vol. 16. Banská Bystrica : Študentská 
historická spoločnosť pri Katedre histó-
rie Filozofickej fakulty Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici, 92 s. ISSN 
1339-6870.

Študentská historická spoločnosť, kto-
rá formálne pôsobí pri katedre histórie na 
Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici vydáva študentský onli-
ne časopis Acheron. Redaktormi periodika 
sú zamestnanci Katedry histórie a niekoľkí 
študenti aktívni v Študentskej historickej 
spoločnosti. 

Úvodné tri jeho štúdie sa viažu k obdo-
biu uhorského stredoveku. V prvej sú čita-
telia oboznámení s hospodárskym utvára-
ním včelárstva počas stredoveku na území 
dnešného Slovenska a jeho podmienkami 
a pravdepodobnom rozvoji. Táto štúdia odli-
šuje medzi lesným a záhradným včelárením, 
pričom poukazovala na jeho postupnú pre-
menu do organizovaných cechov a široký 
sortiment využívania vyrábaných včelích 
produktov pre spoločnosť. Druhý článok in-
formuje o stave cirkvi a svetských pomeroch 
na území uhorského kráľovstva na základe 
dochovanej pápežskej diplomacie. Taktiež 
čitateľom predstavuje synodálne nariadenia 
pápežského legáta a biskupa Filipa z Ferma 
v situácii druhej polovice 13. storočia do ve-

rejného života v období vlády exkomuniko-
vaného kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. 

V treťom texte bol predstavený významný 
šľachtický rod z Becse, presnejšie od pôvo-
du Imricha a jeho potomkov, ktorý sa počas 
stredoveku usadil v Želiezovciach, a taktiež 
o možnom dobovom ideáli rytierstva a le-
gende. Táto štúdia sa zaoberá prevažne pes-
trosťou života šľachty a jej spoločenskými 
vzťahmi. Tento rod, neskôr známy ako Ves-
szös, si dokázal časom získať rozsiahly ma-
jetok, panstvo v osade Želiezovce a zaslúžil 
sa o vybudovanie Kostola sv. Jakuba, ktorý 
vyzdobil. V článku je predstavený aj osud 
posledných členov rodu, ktorí skončili na 
popravisku, čím sa majetok dostal do správy 
inej vetvy dynastie. Vo štvrtom príspevku sa 
autor zaoberal lokalitou Tŕnie v rokoch 1666 
– 1692 na základe informácií z jej dochovanej 
farskej matriky. Predstavené sú v ňom zís-
kané údaje krstených, sobášených a pocho-
vaných, ktoré vypovedajú nielen o ich zapi-
sovateľoch z radov pôsobiacich kňazov vo 
farnosti, ale aj o jednotlivých neprebádaných 
sociálnych informáciách zo života obce.

Ostatné tri štúdie sú venované dejinám 
Československa v 20. storočí. Výrazne aktu-
álnym článkom je Preventívne opatrenia proti 
nákazám v Československej republike v ro-
koch 1948 – 1958. Táto štúdia udáva bližšie 
informácie o tom, že nákazlivé choroby boli 
v tom období až treťou najčastejšou príčinou 
smrti v nie až tak dávnej dobe, ktoré dnes 
už vo väčšine prípadov vieme účinne liečiť 
nielen pomocou hygieny, ale aj medikamen-
tov. Za zmienku stoja štatistické tabuľky, kto-
ré poskytujú číselné údaje o stave prípadov 
rôznych chorôb v jednotlivých rokoch.

Predposledný článok nesie názov Kato-
lícky časopis Pútnik cyrilometodejský (1945 – 
1948). Autor sa usiloval zachytiť periodikum 
ako nástroj, ktorý dokáže svojou pestrosťou 
vierohodne vypovedať o duchovnom a ná-
rodnom obraze katolíkov na Slovensku v po-
vojnovom období. Šiesta štúdia Ochotníctvo 
v Košiciach v prvej polovici 20. storočia s dô-
razom na činnosť Mikuláša Lexmanna OP 
oboznamuje čitateľov s kultúrnym životom 
v dnešnej metropole východného Slovenska 
medzi viacerými druhmi divadelníckych 
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spolkov do roku 1945. Autorka priniesla pre-
hľad najvýznamnejších slovenských a ma-
ďarských spolkov, ktorých v meste údajne 
existovalo spolu až tristo.

Po štúdiách nasledovala rubrika Recenzie 
obsahujúca dve recenzie na nedávno vydané 
monografie. Kategória Zaujímavosti obsahu-
je zaujímavý príspevok o takmer neznámej 
bitke pri Čegare na území Osmanskej ríše. 
Išlo presnejšie o obdobie postupného poma-
lého úpadku sily na Balkáne začiatkom 19. 
storočia, kedy sa malo odohrávať povstanie 
Srbov túžiacich po slobode. Táto časť obsa-
huje aj vhodné obrázkové prílohy, ktorými sa 
táto udalosť pripomína. 

Adam Čuchor


