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Kronika  

 

Konferencia Michalovce 2010. Byzantské dedičstvo na Zemplíne a jeho 

zachovanie pre nasledujúce generácie. 

 

Medzinárodná konferencia Byzantské dedičstvo na Zemplíne a  jeho zachovanie pre 

nasledujúce generácie sa uskutočnila 3. júla 2010 v priestoroch Zemplínskeho múzea 

v Michalovciach spoločne s Michalovsko – košickou eparchiou v Michalovciach. Na jej 

organizácii sa podieľala Karpatská univerzita Augustína Vološina v Užhorode, konkrétne jej 

Užhorodská ukrajinská teologická akadémia sv. Cyrila a Metoda a naša Katedra najstarších 

dejín a dejín relígií. 

Na pôde konferencie zazneli zaujímavé referáty z rôznych oblastí života, týkajúce sa 

historického vývoja územia Zemplína, byzantského vplyvu na jeho kultúrno – spoločenský 

vývoj. Arcibiskup Kryštof modeloval súčasné postavenie eparchie v celosvetovom kontexte 

pravoslávneho sveta. Jeho excelencia Juraj michalovsko-košický arcibiskup sa zamýšľal nad 

historickým vývojom pravoslávia v regióne Zemplín a  načrtol možnú perspektívu jeho 

ďalšieho vývoja. Viktor Beď priblížil život a vklad svätého Iova uhoľského a michalovského 

pri upevnení byzantskej tradície v regióne Podkarpatskej Rusi. Andrej Škoviera  vo svojom 

vystúpení hovoril O svätých sedmopočetníkoch. Marián Vizdal vystúpil s referátom 

Michalovce – centrum christianizácia horného Potisia? Imrich Belejkanič analyzoval 

zlomové medzníky v dejinách Pravoslávnej cirkvi v regióne Zemplín s dôrazom na 

zachovanie identity pravoslávia v danom priestore. Štefan Horkaj načrtol životnú cestu 

Jozefa Petranina, duchovného v Strážskom, počas komunistického režimu. Ladislav Bobčák 

prezentoval súčasnú sakrálnu architektúru východného byzantského obradu na východnom 

Slovensku. Martín Molnár hovoril o obnove pravoslávia v obci Rebrín (Zemplínska Široká). 

Peter Bzik  sa zamýšľal nad pravoslávnou teológiou v minulosti a súčasnosti a jej aplikácii 

v živote človeka. Ján Šafin priblížil účastníkom konferencie historický pohľad na pokrstenie 

Rusi. 

Konferencia sa uskutočnila v rámci osláv 60. výročia vzniku Michalovsko – košickej 

eparchie a 1125. výročia smrti svätého Metoda. 
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Rezultátom konferencie by malo byť vydanie vedeckého zborníka, ktorý spomínané 

materiály ponúkne širšej verejnosti. 

 

                                                                                                              Imrich Belejkanič 

 

Odborný seminár o kresťanskej kultúre. 

 

Medzi pracoviská, s ktorými Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU dlhodobo intenzívne 

spolupracuje, možno zaradiť Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove. Už tradične sa 

vysokoškolskí pedagógovia podieľajú napríklad na odborných podujatiach, ktoré v rámci 

Týždňa slovenských knižníc pripravujú jej pracovníci. Aj v tomto, už v poradí jedenástom, 

ročníku populárnej celoslovenskej akcie, bolo umožnené viacerým pracovníkom Inštitútu 

histórie vystúpiť so svojimi príspevkami v rámci odborného seminára s názvom „Kresťanská 

kultúra a jej miesto v dejinách Prešova“. Podujatie sa uskutočnilo 23. marca 2010, v 

priestoroch Oddelenia knižnično – informačných služieb ŠVK. Zúčastnili sa ho, okrem 

ďalších referujúcich, aj štyria pracovníci Inštitútu histórie. Seminár, ktorý sa tešil značnému 

záujmu verejnosti, slávnostným príhovorom otvorila riaditeľka prešovskej Štátnej vedeckej 

knižnice, Mgr. V. Závadská. Súčasne uviedla aj jednotlivých prednášajúcich a ich úvodné 

príspevky. Následne, v približne chronologickom poradí, vystupovali so svojimi 

príspevkami pozvaní hostia. Ako prvá Mgr. M. Domenová, PhD., ktorá sa venovala téme 

Kódexy zo 14. storočia ako súčasť fondu historickej Kolegiálnej knižnice v Prešove. Okrem 

informácií o viacerých unikátoch nachádzajúcich sa v tejto zbierke, záujemcom o túto 

problematiku predstavila, okrem iného, materiály, na ktoré sa písalo v stredoveku.  

Z rozsiahlej kolekcie zachovaných diel v prešovských historických knižniciach predstavil 

napríklad PhDr. J. Šelepec pozoruhodný Prešovský spevník duchovných piesní z prelomu 18. 

a 19. storočia. Bohatú činnosť kultúrnych spolkov a združení, pôsobiacich v metropole 

Šariša  v priebehu prvej polovice 20. storočia, dokumentoval PhDr. P. Kovaľ, PhD. Na 

príklade jedného z nich, vo svojom príspevku Stanovy a činnosť Spolku A. V. Duchnoviča v 

Prešove, prezentoval jeho vznik a činnosť. Spolok podobne ako mnohé ďalšie v tomto 

priestore, aj keď striedal úspešnejšie a menej úspešné obdobia, dokresľuje pestrú 

konfesionálnu a etnickú skladbu tohto regiónu. PhDr. J. Džujko, PhD., vystúpil so 

zaujímavou témou, Slovenská kresťanská tlač vychádzajúca v Prešove v rokoch 1918-1938. 

Čerpal pritom z bohatej tradície miestnej periodickej a neperiodickej tlače. Napriek tomu, že 



 77 

počet výlučne kresťanských titulov tu v sledovanom období nebol veľký, stávajú sa 

dôležitým prameňom pre ďalší výskum regionálnych dejín.  

S príspevkom Vojtech Wick a jeho miesto v dejinách Prešova, vystúpil PaedDr. P. Derfiňák. 

Aspoň v krátkosti sa vo vymedzenom čase usiloval prezentovať pôsobenie významného 

regionálneho historika, učiteľa a kňaza v samotnom Prešove. Napriek tomu, že ide o obdobie 

viac ako dvoch desaťročí, doteraz mu nebola v odborných prácach venovaná významnejšia 

pozornosť. V záverečnom, pomerne obsiahlom bloku predstavila PhDr. D. Petranská 

významnú barokovú pamiatku Prešova, tunajšiu Kalváriu. Prostredníctvom množstva 

ukážok prítomným názorne načrtla  jej postupné premeny najmä v období 20. storočia. Celé 

podujatie prebiehalo už tradične vo veľmi príjemnej pracovnej atmosfére. Verme preto, že aj 

v nasledujúcich rokoch dokážu udržať jeho organizátori dosiahnutú, veľmi solídnu úroveň.  

 

                                                                                                                  Patrik Derfiňák  
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Recenzie, Anotácie, Glosy 

 

BARRIOSOVÁ FARFÁNOVÁ, Eva: Pohřbená tajemství starého Peru. Praha: Mladá 

fronta, 2009.  176 s. ISBN 978-80-204-1743-5.  

 

U väčšiny záujemcov o históriu Južnej Ameriky sa priestor Peru akosi automaticky spája 

s ríšou Inkov a jej impozantnými stavbami, akou je napríklad známe a všestranne 

propagované Machu Picchu. Vychádza sa pri tom často aj zo staršej tradície, keď nielen 

španielski dobyvatelia, ale aj samotní pôvodní obyvatelia tohto priestoru považovali za 

tvorcov všetkých týchto pamiatok práve Inkov. Absencia písomných pamiatok tento proces 

„zabúdania“ ešte uľahčila. Až postupne, najmä v priebehu druhej polovice 20. storočia, 

jednotlivé skúmané lokality naznačili tisícročia trvajúci a mimoriadne pestrý kultúrny vývoj 

tejto oblasti, ktorý dnes z Peru robí jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít na 

svete.  

Autorka publikácie takmer tri desaťročia pracovala priamo v tejto juhoamerickej krajine. 

Prehľadnou a pre laického záujemcu prístupnou formou sa pokúša, aj na základe vlastných 

skúseností, priblížiť tie najdôležitejšie historické etapy, momenty, lokality i kultúry, ktoré sú 

charakteristické pre toto územie. Nie je to úloha jednoduchá, už len vzhľadom na klimatické, 

geografické a politické pomery v krajine. Rovnako obmedzujúca je skutočnosť, že výskum 

množstva dôležitých lokalít nielen, že nie je ukončený, ale ešte sa vlastne ani nezačal. Po 

krátkom geografickom exkurze, ktorý dostatočne dokumentuje špecifickosť tohto priestoru, 

sú v chronologickom poradí autorkou prezentované najdôležitejšie etapy historického vývoja 

jednotlivých častí Peru. Vzniklo tak celkovo jedenásť kapitol, členených prehľadne do 

množstva podkapitol, spravidla venovaných jednotlivým kultúram. Od prvých lovcov 

a zberačov, ktorí sa tu objavujú približne pred pätnásťtisíc rokmi, nasleduje postup 

k rozvinutejším formám spoločenského i hospodárskeho života. Pozornosť pritom venuje 

nielen už známym, monumentálnym centrám, ako napríklad Caral, ale postupne aj ďalším, 

zatiaľ verejnosti neznámym, no rovnako zaujímavým lokalitám z najstarších období.  

Jednotlivým kultúram, ktoré sa v priebehu niekoľkých tisícročí vyformovali v rôznych 

častiach súčasného Peru, je v publikácii vyčlenená rôzna pozornosť i priestor. Samozrejme 

rozsah a charakter publikácie neumožňuje podrobne analyzovať všetky tu pôsobiace 

spoločenstvá. Už len samotné kultúry ako napríklad Moche či Tiahuanaco, alebo mohutná 
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ríša Chimu, by si zaslúžili samostatné vedecké monografie. Ich osobitá architektúra, 

náboženstvo a celková materiálna kultúra priťahujú pozornosť verejnosti na celom svete. V 

našom stredoeurópskom priestore im však pozornosť, aj keď pútavo a so snahou o využitie 

nových poznatkov, venovali predovšetkým publicisti.  

O to cennejšia je prezentovaná publikácia. Dielo síce nemá klasický úvod, z ktorého by bolo 

možné jasne špecifikovať zámery a ciele, ktoré chce autorka dosiahnuť. Aj napriek tomu 

však možno, podľa nášho názoru, konštatovať, že sa jej podarilo poskytnúť základný, pritom 

dostatočne aktuálny a odborne fundovaný prehľad predkolumbovských dejín Peru. 

Jednotlivé fakty sú pritom doplnené nielen stručným prehľadom dejín archeologického 

bádania v tejto oblasti, ale aj početnými doplňujúcimi informáciami, zaujímavosťami, 

prehľadným slovníčkom a v neposlednom rade obrazovým a mapovým materiálom. Grafická 

úprava, ktorej venoval vydavateľ veľkú pozornosť, nepochybne upúta každého už na prvý 

pohľad. A hoci to ani zďaleka nie je pravidlom, tu celkom bez rozpakov možno konštatovať, 

že kto v tomto prípade siahne po peknom obale, určite nebude sklamaný ani obsahom.  

                                                                                                                     Patrik Derfiňák      

 

Haec Mihi In Animis Vestris Templa : Studia Classica In Memory Of Professor Lesław 

Morawiecki. 2007. Zost. Piotr Berdowski, Beata Blahaczek. Rzeszów: Bonus Liber. 

2007. 437 s. ISBN 978-83-60825-07-5.  

 

Skúmanie dejín staroveku či dejín antickej mytológie v stedoeurópskych podmienkach 

nepatrí práve medzi najvyhľadávanejšie oblasti špecializácie v historických kruhoch. Ako 

vieme, väčšina územia na sever od Dunaja v tomto období nepatrila medzi oblasti, kde by 

staroveký svet nejako výrazne zasahoval do diania. No aj napriek týmto zjavným prekážkam 

v skúmaní dejín staroveku, aj na tomto vo vtedajšom ponímaní „barbarskom území“, mnohí 

prekonajú prekážky a pustia sa do tohto náročného boja. Medzi takýchto „bojovníkov“ patril 

aj už zosnulý profesor Lesław Morawiecki, ktorý dlhé roky pôsobil na Rzeszówskej 

univerzite. Na počesť tejto významnej osobnosti v poľskej historiografii vychádza v roku 

2007 zborník venujúci sa nie len čiastkovým problémom v dejinách Grécka či Rímskej ríše, 

ale aj Selekovcom a ich kultu či Nabatejskému kráľovstvu a kráľovi Obodasovi.  

Zborník obsahuje príspevky nie len v poľskom, ale i v anglickom, dokonca aj v nemeckom 

jazyku, preto nemôžeme dvojjazyčnosť úvodu považovať za nezvyčajný jav. Obsahuje vždy 

názov štúdie v jazyku, v ktorom ho autor spísal a následne je titul preložený či do poľského, 
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alebo do anglického jazyka. Rovnako aj resumé na konci práce je preložené už do 

spomínanej angličtiny alebo poľštiny. Predhovor zborníka je napísaný v anglickom jazyku. 

Za ním nasleduje bibliografický zoznam prác profesora Lesława Morawiecki-eho. Následné 

sú radené odborné príspevky. Štúdie však nie sú zoskupené podľa oblastí, ktoré skúmajú, 

zostavovatelia zborníka ich radili chronologicky, podľa obdobia, v ktorom sa nachádza 

predmet ich záujmu. Zborník teda nie je súborom prác na jednu tému, či na vybranú 

problematiku z dejín staroveku, každý autor mohol venovať pozornosť téme podľa svojho 

vlastného výberu.  

Mnohí z autorov prispievajúcich do tohto zborníka často svojimi príspevkami nadväzovali 

na publikované štúdie či monografie zosnulého historika, niekedy dopĺňajúc, ba  až 

rozširujúc ním načrtnuté témy.  

Príkladom takejto schopnosti, doplniť medzery, ktoré zanechal profesor Morawiecki je aj 

rozsiahla štúdia Łukasza Niesiołowski-Spanò-a. Autor sa pokúšal priblížiť viaceré teórie 

o počiatkoch abecedného písma i o jeho náročnej ceste z Fenície do Grécka. Sám nakoniec 

vyjadruje subjektívne presvedčenie, ktoré zo spomínaných možností on sám považuje za 

najpravdepodobnejšie. Neustále však dáva čitateľovi do pozornosti fakt, že opisovaný vývoj 

abecedného písma nebol priamočiary, a preto spájať rôzne stupne vývoja môže viesť 

k opomenutiu iných významných fáz v tomto dlhodobom procese. Koniec štúdie obsahuje 

dodatok, kde Niesiołowski-Spanò v záujme transparentnosti a objektívnosti svojej práce, 

poskytuje náhľad historika Benjamina Sassa, s ktorého tézami sa nedokáže stotožniť v plnej 

miere, no aj tak ich vo svojej štúdii uvádza a poskytuje čitateľovi jeho stanovisko na celú 

problematiku. 

Ďalšia pozoruhodná štúdia napísaná v poľskom jazyku pojednáva o počiatkoch kultu 

panovníckeho rodu Seleukovcov. Autorom tohto príspevku je Krzysztof Nawotka, profesor 

histórie v súčasnej dobe pôsobiaci vo Vroclave.  Na nemnohých stranách sa čitateľ dozvie, 

prečo sa práve Apollón stal bájnym prapredkom či ochrancom tohto rodu a kto z najbližších 

spolupracovníkov Seleuka I. je najpravdepodobnejším iniciátorom tejto myšlienky.  

Spomínaný zborník môžeme hodnotiť vysoko pozitívne, štúdie sú veľmi často doplňované 

úryvkami z dobových prameňov a tam kde si to téma vyžaduje aj nemnohými obrazovými 

prílohami. Zámer zostavovateľov sa v plnej miere naplnil. Prispievatelia svojimi početnými 

odbornými prácami dokázali nadviazať na výskum významného bádateľa v oblasti dejín 

staroveku a poskytli novú inšpiráciu súčasným i ďalším generáciám pokračovať v dobre 

započatej práci. 
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                   Iveta Studeničová 

 

 

KOSTIĆOVÁ, Zuzana Marie – KŘÍŽOVÁ, Markéta - KVĚTINOVÁ, Sylvie. Krvavé 

rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha : Nakladatelství XYZ, 2011. 270 s. ISBN 978-80-

7388-467-3.  

Zaujímavá téma, tri odborníčky z rôznych oblastí, atraktívny región. To všetko môže pre 

čitateľov predstavovať dostatočný dôvod, aby siahli po tejto publikácii. Samotná otázka 

ľudských obetí vyskytujúcich sa v rôznych etapách dejín neustále vzbudzuje pozornosť. Žiaľ 

v mnohých prípadoch však publikácie venované tejto téme predstavujú skôr farbisto 

spracovaný zoznam obetí s spôsobov ich obetovania, ako vysvetlenie príčin, resp. dôvodov 

ich uskutočňovania. Napriek tomu, že podobné informácie poskytuje aj prezentovaná 

publikácia trojice autoriek, súčasne je aj pokusom objasniť o čosi viac. Do popredia, okrem 

samotných krvavých rituálov posúvajú aj mimoriadne bohaté mytologické a kultové 

predstavy pôvodných obyvateľov amerického kontinentu, pričom sa pokúšajú objasniť 

význam obetí pre život ostatného obyvateľstva. Najmä v priestore Mezoameriky totiž mali 

rituály spojené s obetovaním ľudí a krvi v každodennej náboženskej praxi mimoriadny 

význam. V rámci pravidelne realizovaných obradov i pri výnimočných príležitostiach sa krv, 

ľudské obete i bolesť spojená predovšetkým s vlastným telom, ktorých neboli ušetrení ani 

príslušníci najvyšších vrstiev spoločnosti, stávali prostriedkom, ktorý mal napomôcť pri 

udržaní života ostatných členov komunity.   

Značnú pozornosť autorky venujú n prvý pohľad menej významným detailom a postpom. 

V stredoamerických kultúrach sa napríklad zásadne rozlišovalo, kto vlastne bol vybranou 

obeťou ponúknutou bohom. Z veľkej časti to boli samozrejme zajatci získaní vo vojenských 

konfliktoch so susedmi. Medzi obete sa však zaraďovali aj vybrané osoby z rôznych vrstiev 

vlastnej komunity. Práve kombinácia archeologických, religionistických a historických 

postupov umožňuje pri analýze zvolenej problematiky využiť viaceré metódy. Východiskom 

sú tak nielen postupne získavané archeologické nálezy či informácie, ktoré nám zanechali 

predovšetkým španielskí misionári, rôzni dobrodruhovia a cestovatelia o pomeroch 

v jednotlivých oblastiach obývaných indiánskymi komunitami, ale aj porovnanie 

uplatňovaných rituálov a praktík s inými oblasťami sveta.  

Iná situácia z hľadiska využívania a frekvencie ľudských obetí bola v priestore Južnej 

Ameriky. Ani na území najmä dnešného Peru, kde indiánske civilizácie dosiahli v tomto 
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priestore svoje vrchol, sa ľudským obetiam úplne nevyhýbali. Ich rozsah bol však podstatne 

menší. Využívali sa predovšetkým vo výnimočných, najčastejšie krízových obdobiach. Ako 

najcennejšia, najväčšia možná obeť mali osobitné postavenie v rituálnom i duchovnom 

živote obyvateľstva. I v tomto prostredí bola obetovaným osobám pripisovaná rôzny 

hodnota. Za menej hodnotných boli považovaní zajatci a osoby, ktoré boli obetované za 

trest. Ako podstatne cennejšie sa vnímali osoby vybrané na obetovanie z vlastnej komunity. 

Bežne sa bohom obetovali rôzne plodiny a domáce zvieratá, predovšetkým morčatá. Ľudská 

obeť bola považovaná za najúčinnejšiu v komunikácii s božstvami a tomu boli prispôsobené 

aj rituály, ktoré ju sprevádzali.   

Technická stránka i štýl výkladu, ktorý autorky pre exkurz náboženskými predstavami 

vybraných komunít pôvodných obyvateľov amerického kontinentu zvolili, je orientovaný na 

čo najväčší komfort čitateľa. Ten sa má vďaka tomu možnosť veľmi prístupnou formou 

zoznámiť s komplikovanou problematikou, a čo je dôležité bez toho, aby utrpela odborná 

stránka. Nepochybne tomu účinne napomáhajú zvýraznené časti textu, doplňujúce základný 

výklad i vhodne zvolené obrázky. To všetko podľa nášho názoru radí túto publikáciu medzi 

vydarenejšie práce venované problematike pôvodných indiánskych kultúr.     

 

                                                                                                           Patrik Derfiňák        

 

FOJTÍK, Pavel: Slovanské osídlení Prostějovska ve světle hrobů a pohřebišť. 

Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2008. 100 s. ISBN 978-80-86989-11-2.  

 

V poslednom období neustále stúpa záujem o archeológiu i o poznanie našich najstarších 

dejín nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi laikmi. Vďaka tomu môžu autori publikácií 

venovaných tejto problematike očakávať, že sa ich práce stretnú so značným záujmom. V 

prípade edície, ktorej šestnástym zväzkom je práve práca Pavla Fojtíka, dokázali jej 

zakladatelia spojiť hneď niekoľko pozitívnych faktorov. Príťažlivé témy, regionálny záber 

umožňujúci detailné spracovanie zvolenej problematiky  a kvalitné grafické prevedenie 

jednotlivých monografií vyvoláva nielen značnú pozornosť, ale aj čo je v súčasnosti veľmi 

dôležité, rýchlu predajnosť jednotlivých titulov.  

Samotná publikácia je koncipovaná v klasickej forme. Po krátkom geografickom exkurze, v 

ktorom je predstavený región Prostějovska, sa autor dostáva k stanovenému cieľu – 

predstaviť súčasný stav poznania najstaršieho slovanského osídlenia tohto priestoru, 
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predovšetkým prostredníctvom funerálnych pamiatok. Popri tom však čitateľa, hoci v 

menšej miere, zoznamuje aj s materiálnou kultúrou Slovanov v 6.-11. storočí. Vychádza 

pritom z, v súčasnosti prijímaného, chronologického členenia slovanského obdobia.  

Geograficky pestrý, na osídlenie však mimoriadne vhodný, priestor Prostějovska, lákal ľudí 

v rôznych historických obdobiach. Práve slovanské osídlenie, vytvárajúce tu pomerne hustú 

sídelnú sieť, patrí k tým najlepšie preskúmaným. Dlhodobo realizované výskumy, spolu s 

využitím najmodernejších archeologických metód a technických zariadení, umožnili 

autorovi nielen pripraviť informačne hutnú publikáciu, ale aj formulovať niektoré podnetné 

závery. Tie sa týkajú, okrem iného, prechodu od jednoduchých a v podstate izolovaných 

slovanských sídel v najstaršom období k neskoršiemu formovaniu mocenských centier a 

rozvoju intenzívnych kontaktov nielen v rámci Moravy, ale aj s podstatne širším priestorom. 

Práve hroby, so svojou výbavou, umožňujú aspoň sčasti rekonštruovať, najmä 

prostredníctvom nálezov mincí rôznej proveniencie. Trochu paradoxne už v období, keď pod 

vplyvom cirkvi, jednotlivých kňazov i nariadení vládnucich kniežat, výrazne ubúdajú v 

hroboch ostatné milodary. Nájdené kostrové pozostatky niekdajších slovanských obyvateľov 

tohto regiónu poukazujú na zaujímavé skutočnosti. Spomedzi nich je možné spomenúť 

napríklad vysokú detskú úmrtnosť či na niektorých lokalitách veľmi výraznú prevahu 

ženských hrobov nad mužskými.  

Kvalitná grafická stránka publikácie, zvýraznená prehľadnými grafmi a obrazovým 

materiálom s vysokou výpovednou hodnotou, viac ako dostatočne, vyvažuje v niektorých 

prípadoch použité formulácie vyslovene popularizačného charakteru. Medzi výrazné 

pozitíva možno tiež zaradiť,  vzhľadom na celkový rozsah diela, pomerne rozsiahly súpis 

prameňov a použitej odbornej literatúry. To všetko robí z textu Pavla Fojtíka zaujímavým 

spôsobom podanú, prehľadovú odbornú publikáciu, ktorá môže dostatočne poslúžiť nielen 

pre lepšiu orientáciu v danej problematike, ale aj ako dobré východisko pre koncipovanie 

väčších vedeckých monografií.  

                                                                                                                  Lucia Šteflová   

 

KRUPP, Michael: Osmnáct století Izraele. Od zániku Chrámu do počátků sionismu. 

Praha : Nakladatelství P3K, 2010. 144 s. ISBN 978-80-87186-05-3.  

 

Výber a štúdium konkrétnej knihy v súčasnom období, keď sa na pultoch kníhkupectiev kopí 

stále viac publikácií zo všetkých možných oblastí dejín ľudstva, je vzhľadom na finančnú i 



 84 

časovú náročnosť najčastejšie motivovaný dvoma faktormi. Buď ide o príťažlivosť témy pre 

čitateľa, alebo rozhodujúcu úlohu zohráva meno kvalitného, osvedčeného autora. Publikácia 

M. Kruppa môže byť pre potencionálneho záujemcu zaujímavá z oboch týchto dôvodov. Jej 

autor, teológ a historik, väčšinu života zasvätil štúdiu judaizmu a islamu. Navyše dlhodobo 

pôsobí priamo v priestore dnešného Izraela, kde vyučuje a pracuje vo viacerých významných 

funkciách. Bohaté skúsenosti, nadobudnuté znalosti i schopnosť výsledky svojich výskumov 

čitateľom prezentovať veľmi prístupnou a zrozumiteľnou formou, v plnej miere využil i pri 

písaní anotovanej publikácie.  

Už samotná téma, ktorú si autor zvolil, je v súčasnosti, v napätom ovzduší izraelsko – 

arabských konfliktov mimoriadne aktuálna. Problematika nielen pasívneho prežívania Židov, 

ale aj snahy rozvíjať svoju kultúru a vzdelanosť na syropalestínskych územiach i v období 

po zničení druhého Chrámu, v 1. storočí nášho letopočtu, spravidla nepatrí v literatúre medzi 

často analyzované. Pritom ide, v mnohých oblastiach, o zásadnú otázku. Vo všeobecnosti je 

totiž stále prezentovaný názor, že po potlačení ozbrojených povstaní v 1. a 2. storočí museli 

Židia svoje pôvodné domovy úplne opustiť a nasledujúce storočia žiť v diaspore. Ich 

opätovný návrat na územie Palestíny sa následne datuje až do 19. storočia. V jeho  priebehu 

sa na územiach, ktoré kedysi obývali, znovu postupne usadzujú s podporou bohatých 

mecenášov ako E. Rotschild či M. Montefiori, väčšie i menšie skupiny osadníkov z celého 

sveta.  

Práca M. Kruppa však dokazuje, že napriek porážkam v ozbrojených povstaniach, zničeniu 

druhého Chrámu, útlaku zo strany kresťanov, Arabov, križiakov, Turkov i vzájomným 

sporom, Židia na území Izraela neustále prežívali. Často to bolo iba vďaka viere, prakticky 

neustále prichádzajúcim novým prisťahovalcom, ktorých lákala Svätá zem a materiálnej 

podpore svojich súvercov z celej Európy i zámoria. Osemnásť storočí v tomto priestore im 

prinieslo aj niekoľko vcelku úspešných, aj keď krátkych období, napríklad v 2. a 3. storočí. 

Ich spoločenstvá v tom čase prosperovali ekonomicky, a udržali si aj istú obmedzenú 

samosprávu. Viaceré mestá sa vďaka tomu postupne stali náboženskými a vzdelávacími 

centrami pre Židov nielen v tejto oblasti, ale prakticky v celej Európe. Pomerne priaznivá 

situácia následne umožnila vznik viacerých teologických i literárnych prameňov zásadného 

významu. Autor publikácie, opierajúc sa napríklad o Mišnu či Jeruzalemský talmud, opisuje 

nielen okolnosti ich vzniku, ale venuje sa tiež ich obsahu. Nesústreďuje sa pri tom iba na ich 

teologický, vieroučný obsah, ale pracuje aj s ďalšími informáciami, ktoré hovoria o dejinách 

Židov v tejto oblasti. Tieto krátke desaťročia prosperity však prekrývali oveľa dlhšie obdobia 
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útlaku, úpadku a utrpenia, keď počet židovských osád a ich obyvateľov klesal, na viacerých 

sídlach však nikdy úplne nezanikol.  

Vďaka využívaniu prameňov i zoradeniu jednotlivých dejinných udalostí v chronologickom 

poradí, možno súhlasiť s názorom vysloveným v samotnom závere publikácie. Podľa neho 

ide o stručný, no pritom nie povrchný pohľad na históriu Židov v syropalestínskom priestore, 

kde si napriek všetkému dokázali udržať kontinuitu svojho osídlenia. Na pútavosti a kvalite 

samotnej publikácie nič neuberá ani mierne zavádzajúci názov. Český preklad je naznačením 

niečoho, čo pomerne útla publikácia nemôže a ani nemá ambíciu analyzovať. Samotný 

dejinný vývoj území, ktoré dnes z veľkej časti tvoria štát Izrael, je totiž popisovaný iba 

v nevyhnutnej miere. V podstate tvorí iba nevyhnutne potrebný rámec pre znázornenie 

úspechov i problémov židovských komunít prežívajúcich v tejto oblasti i po zničení druhého 

Chrámu. V tomto smere je podstatne výstižnejší originálny názov publikácie Die Geschichte 

der Juden im Land Izrael. Aj napriek tomu možno monografiu M. Kruppa označiť za prácu, 

ku ktorej sa dá po čase znovu vrátiť a ktorú možno využiť ako vzor pri vytváraní kvalitných, 

výhradne na zvolenú tému sústredených a priamočiaro riešených publikácií. Presne takých, 

ako si žiada súčasná doba.  

                                                                                                                  Patrik Derfiňák           

 

 

Mexiko. Symbolismus a archeologie. Praha : Nová Akropolis, 2011. 256 s. ISBN 978-80-

86038-44-5.   

Archeológia patrí v súčasnosti medzi vedné odbory, ktoré sa tešia značnému záujmu nielen 

v rámci odbornej, ale i laickej verejnosti. Ak sa k tomu pripojí atraktívne prostredie, kde sa 

uskutočňujú opisované výskumy, možno očakávať, že vznikne nielen zaujímavá a odborne 

prínosná publikácia, ale aj čo je v súčasnom období dôležité aj komerčne úspešná kniha.  

To všetko by bolo možné, aspoň na základe prospektov a krátky publikovaných anotácií, 

predpokladať o publikácii a názvom Mexiko a podtitulom symbolismus a archeologie. Ak 

však záujemca hľadá podrobnejšie informácie o náboženskej symbolike, alebo nové 

poznatky o dejinách či každodennom živote indiánskych kultúr v tejto oblasti, siahne po tejto 

publikácii, môže byť do značnej miery sklamaný. Už skutočnosť, že pri práci nie je uvedený 

konkrétny autor ani zodpovedný zostavovateľ a už vôbec nie posudzovateľ, núti k istej 

opatrnosti. Samotná publikácia totiž síce obsahuje množstvo pozoruhodného obrazového 

materiálu, textová stránka je však už skromnejšia.  
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Spracovatelia pritom zachovali štandardnú, vo viacerých publikáciách už dostatočne overenú 

štruktúru, najmä v prípade prezentácie jednotlivých významnejších kultúr. Podľa 

geografického rozloženia sa tak v prvých štyroch kapitolách máme možnosť zoznámiť sa 

s kultúrami pôsobiacimi v priestore centrálnej náhornej roviny, oblasti Oaxaca, na pobreží 

Mexického zálivu a na Yucatáne. Postupne sa tak pre čitateľa otvára príležitosť zoznámiť sa 

s najstaršími kultúrami, ako napríklad olméckou, cez jej lokality, chrámy i zachované zvyšky 

keramiky a drobných umeleckých predmetov.  

V druhej časti, tvorenej predovšetkým piatou kapitolou sú zaradené texty venované 

náboženstvám, mytológii i kultovým praktikám. Aj pri koncipovaní tejto časti sa autori 

orientovali predovšetkým na známe texty všeobecne rešpektovaných religionistov 

a historikov, ktoré doplnili názornými ukážkami najmä z dochovaných rukopisných textov. 

Vzhľadom na zložitú mytológiu a sústavu náboženských predstáv mezoamerických 

Indiánov, predstavuje síce prezentovaný text iba stručný výťah danej problematiky, 

spracovaný však do jednoduchej, prehľadnej formy.  

V tretej časti, kapitole šesť a sedem je venovaná pozornosť jednak všeobecnej 

charakteristike písomníctva v priestore Mezoameriky, jednak vybraným textom. Kým 

kapitola šesť prináša síce základný pre čitateľa vcelku prijateľný prehľad základných 

mayských znakov či informácie o písme aj u iných kultúr, isté sklamanie prináša krátka 

siedma kapitola. V nej prezentovali autori výlučne aztécke texty, aj tie sú však iba 

jednoduchým prepisom z práce M. Eliadeho. Na druhej strane ako pozitívum možno 

hodnotiť zaradenie viacerých chronologických tabuliek a mapiek, umožňujúcich rýchlu 

orientáciu v problematike.  

Publikácia zapadá do rámca textov, ktoré sa v posledných rokoch stávajú stále 

populárnejšími najmä medzi širokou verejnosťou. Stručne ich možno charakterizovať ako 

knihy opierajúce sa o početný a príťažlivo upravený obrazový materiál, ktorý je súčasne 

doplnený nenáročným odborným textom. Tieto texty síce obsahujú podstatné informácie 

potrebné pre poznanie jednotlivých kultúr a základnú charakteristiku rysov náboženského 

cítenia obyvateľov Mezoameriky, no pre záujemcov o hlbší prienik do problematiky 

náboženskej symboliky či archeológie predkolumbovských kultúr v tejto oblasti bude 

pravdepodobne napriek lákavému názvu sklamaním. Publikácia si však napriek tomu aspoň 

v niektorých oblastiach zaslúži našu pozornosť. Okrem názornej prezentácie najdôležitejších 

materiálnych pamiatok spájaných s jednotlivými kultúrami, je kniha zaujímavá aj 
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prehľadným a logickým usporiadaním využiteľným podľa nášho názoru do istej miery aj 

v pedagogickom procese.     

                             

                                                                                                             Patrik Derfiňák   
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Práce z terénneho výskumu študentov katedry. 

 

Haré Kr(i)šna ( Ekačakra Abranovce). 

 

Za cieľ našej terénnej praxe sme si vybrali priblíženie bežného života členov hnutia Haré 

Krišna, a preto sme navštívili ich tzv. Novú Ekačakru, alebo „farmu“ nachádzajúcu sa 

v Abranovciach neďaleko Prešova.  Naším sprievodcom bol Marek Kušnier, alebo aj 

Mohana Rúpa dás, ktorý je zároveň aj akýmsi „managerom“ pre členov tohto hnutia v rámci 

východného Slovenska. Hneď potom, čo sme sa usadili vo vstupnej hale do Ekačakry, sme 

začali viesť neformálny rozhovor o živote v tejto komunite. Nasledujúce riadky budú preto 

akýmsi súhrnom toho, čo sme sa mali možnosť dozvedieť.  

Realizácia tohto projektu farmy vznikla v roku 1999 a od roku 2000 už funguje naplno.  

V podstate samotný objekt budovy dostali príslušníci tohto hnutia ako sponzorský dar od 

ľudí, ktorí si neželajú byť menovaní. Následne si tento objekt svojpomocne   zrekonštruovali 

a stále na ňom prebiehajú úpravy, ako v interiéri tak aj v exteriéri. Zaujímavosťou v interiéri 

je kravským hnojom ovakovaná vstupná hala. Kravský hnoj má podľa „managera“ farmy 

dobré izolačné účinky a je antiseptický. Toto zaujímavé prevedenie, v našich končinách 

nepredstaviteľné, patrí v Indii k bežnému stavebnému materiálu. Pramení to z postavenia 

kravy v Indii, keďže toto zviera patrí medzi posvätné atribúty náboženstva v tejto krajine.    

V tejto Ekačakre, ktorá má funkciu akéhosi kláštora žije momentálne 22 ľudí, z toho 4 ženy, 

a treba podotknúť, že každé pohlavie má vyhradenú svoju časť domu. Celkovo by, podľa 

slov pána Kušniera, malo byť na Slovensku okolo 2000 členov tohto hnutia, a z toho 50 žije 

práve na takýchto dvoch  farmách. Druhá farma sa nachádza v Mariánke neďaleko 

Bratislavy. Keďže nemajú dostatok členov potrebných na registráciu ich hnutia ako cirkvi, 

a tým aj nárok na štátnu podporu, fungujú len ako občianske združenie. Vek obyvateľov 

farmy v Abranovciach nepresahuje hranicu 40 rokov. Väčšina obyvateľov má už viac ako 23 

rokov a pochádzajú z rôznych pomerov. Dvaja  členovia  sú aj  absolventmi VŠ.  Novým 

členom tohto osadenstva  sa môže stať každý človek nad 18 rokov, resp. je to možné aj 

u mladších ľudí, ale len so súhlasom zákonného zástupcu. Každý nový člen prechádza 

akýmsi školením, ktoré trvá cca dva mesiace, tam si zvyká na nový režim a zisťuje sa, na 
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aký druh práce sa hodí, resp. v čom vyniká. Zo začiatku sú nováčikom zadávané vždy tie 

najjednoduchšie úlohy ako napr. rôzne pomocné práce v kuchyni alebo na pozemku.  

 Denný režim obyvateľov Ekačakry začína ráno o štvrtej, u niektorých aj skôr, už okolo 

druhej hodiny. Vtedy je podľa slov pána Kušniera myseľ najčistejšia. Nasleduje krátka 

meditácia a sprcha. Zhruba okolo 4:30 sa koná prvá bohoslužba v najväčšej a najkrajšej 

miestnosti domu. Do tejto miestnosti sme mali možnosť nahliadnuť.   Medzi 5:00 až 7:00 sa 

konajú meditácie, alebo prednáška  spolu s odriekaním Haré Krišna  mantry. Ide 

o opakovanie nasledujúcich slov: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare, 

Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma, Ráma, Hare, Hare...Túto mantru musia členovia hnutia 

odriekať denne 1728 krát. Pomáhajú si pritom podobným spôsobom ako kresťania pri 

modlení sa ruženca, a to šnúrkou s guličkami. Okolo 8:30 nasledujú raňajky a po nich sa 

každý člen venuje svojím úlohám. To znamená, že niektorí ostávajú na farme a pracujú v 

záhrade, v kuchyni, iní zase odchádzajú pracovať do vegetariánskych reštaurácií z názvom 

Góvinda v Prešove a Košiciach. Zvyšní členovia sa ďalej venujú vybavovaniu úradných 

záležitostí, alebo  spievaniu, predaju kníh a sladkostí priamo v mestách, kde ich aj mnohí 

neraz stretávame.  Každý člen má pridelenú funkciu, na ktorú sa najviac hodí. Ak mu napr.  

ide  dobre predaj kníh, stáva sa postupne nadriadeným ostatným predavačom. To znamená, 

že aj v tomto spoločenstve panuje tiež istá hierarchia. Práci by mal venovať každý člen 

hnutia 8 hodín denne. Okolo druhej sa podáva obed a pokračujú v práci. Prácu končia okolo 

17:00 a od 18:00 do 19:00 nasledujú modlitby. K spánku sa ukladajú okolo 21:00 až 22:00 

alebo aj skôr podľa toho, kto ako cíti únavu. Predtým zvyknú vypiť pohár teplého mlieka, 

pretože mlieko rozvíja inteligenciu a myslenie, aspoň takto to tvrdia védske texty.  

Členovia hnutia Hare Krišna dodržiavajú aj štyri zásady. Nejesť žiadne mäso, s ničím 

nehazardovať ( s majetkom, prírodou či ľudským životom ), toto pravidlo má teda  širší 

charakter, nepožívať toxické látky ( žiadne drogy a tým sa myslí aj alkohol, cigarety, káva, 

čierny a zelený čaj) a zákaz sexuálneho styku mimo manželstva.  Po uzavretí manželstva sa 

zvyknú tieto rodiny osamostatniť od spoločenstva v kláštore. Zvyčajne si kúpia pozemok 

blízko farmy a na ňom si vybudujú dom. Konkrétne v Abranovciach sú takéto domy dva. 

Sviatosť manželstva sa uzatvára jednak obradom v rámci komunity, ale aj na príslušnom 

mestskom úrade. Dieťa, ktoré sa narodí do takejto rodiny je samozrejme vedené k hnutiu 

Haré Krišna, ale môže si tiež vybrať, či chce v dospelosti ísť práve touto cestou. Samotný 

krst je spojený s tzv. ohňovým obradom. Celkovo každá životná etapa dieťaťa je spojená 

s pomerne veľkým množstvom rôznych  obradov. Ak sa stane, že niekto poruší tieto štyri 
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zásady, resp. sa dopustí iného vážnejšieho prehrešku,  je s ním vedený individuálny pohovor. 

To znamená, že problémy jednotlivých členov sa riešia na  individuálnej úrovni a rieši ich 

výlučne „vodca“ farmy. Ak sa prípadne prešľapy opakujú, člen je vylúčený zo spoločenstva. 

Čo sa rodiny týka a kontaktu s príbuznými, od bývalých členov prenikli na verejnosť správy, 

že hnutie Haré Krišna postupne potláča tieto snahy. Na túto otázku pán Kušnier odpovedal, 

dá sa povedať záporne, s tým, že jeho manželka chodí navštevovať rodinu každé 2 mesiace, 

a práve naopak, oni ako hnutie podporujú udržiavanie vzťahov s rodinou, keďže rodina je 

pre nich dôležitá z viacerých hľadísk.  

Členov tohto hnutia spoznáme pomerne ľahko, najmä podľa oblečenia. Muži nosia tzv. dhóti 

a farba, ktorú nosia identifikuje ich stav. Šafránové nosia slobodní, biele ženatí. Ženy sa 

obliekajú do sárí. Muži tiež  nosia  krátke vlasy  a vzadu na hlave majú cop. Na čele nosia 

ílom namaľovaný znak tzv.  tílak.  

Nie každý kto začne viesť život v tejto komunite tam zostane natrvalo. Odchod je 

dobrovoľný na základe vlastného rozhodnutia. V Ekačakre sa vystriedalo aj niekoľko 

„managerov“ a  podľa slov pána Kušniera prvý manažér bol dosť fanatický a s  týmto súvisia 

aj prvé,  skôr negatívne reakcie obyvateľov Abranoviec na túto komunitu, pretože  sa na  

začiatku nie práve najlepšie zapísali do podvedomia ľudí. Schýlilo sa aj k priamym 

vyhrážkam zo strany niekoľkých obyvateľov obce, avšak k otvorenejším prejavom nejakého 

priameho násilia nedošlo.  Inak sú  už podľa neho vzťahy priamo s obyvateľmi dediny na 

dobrej úrovni. Jednoducho si na nich zvykli. Začiatky boli ťažké, najmä preto, že sa ľudia 

správali nedôverčivo a doslova sa ich báli. To bolo tiež  spojené aj s aktívnou kampaňou 

gréckokatolíckej cirkvi proti tomuto hnutiu, keďže  prešovský biskup tejto cirkvi  pochádza 

priamo z Abranoviec. Momentálne sa príslušníci tohto hnutia angažujú aj na rôznych 

kultúrnych podujatiach, aby sa tak viac priblížili verejnosti. Táto snaha má svoje 

opodstatnenie aj kvôli väčšiemu  zisku z predaja ich materiálov.  

Aj keď pán Kušnier tvrdil, že na živobytie si zarábajú výlučne predajom kníh, resp. 

prevádzkovaním reštaurácie, predsa len sme nadobudli pocit, že hlavné príjmy musia plynúť 

tomuto hnutiu od anonymných sponzorov. Predsa nie je maličkosť uživiť 20 ľudí, na to 

určite nestačí nejaké to políčko, a prevádzkovať tri osobné motorové vozidlá tiež nie je lacná 

záležitosť. Samozrejme, sú to len naše dohady. Avšak hnutie má medzinárodný charakter,      

t. z., že pobočky po celom svete so sebou komunikujú a spolupracujú. Je možné, že si aj 

finančne vypomáhajú. Spoločenstvo, resp. centrálna pobočka usporadúva každoročne 

stretnutia členov. Miesto konania nemusí byť rovnaké. Komunikujú hlavne s najbližšími 
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hnutiami v Českej republike a Maďarsku. Podľa slov Mareka Kušniera bola spoločnosť 

naposledy na takomto stretnutí v Írsku, ktoré sa tam konalo.     

Žiaľ, nemali sme možnosť rozprávať sa aj s inými členmi spoločenstva, nakoľko sa venovali 

svojej každodennej práci, iste by sme sa dozvedeli viac  o ich predchádzajúcom živote 

a dôvodoch, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali  k hnutiu Hare Krišna.   

 

                                                                                                Pavol Grejták - Peter Mihok 

 

 

Kresťanské spoločenstvo Poprad. 

 

V rámci svojej terénnej praxe som si na bližšie preskúmanie vybrala Kresťanské 

spoločenstvo Poprad (tiež Dom viery), ktoré som mala možnosť skúmať z dvoch hľadísk: 

nepriamo pri pozorovaní nedeľného zhromaždenia a pri priamom rozhovore so zakladateľom 

a bývalým pastorom Gabrielom Minárikom (v súčasnosti je zbor pod vedením jeho syna 

Petra). Popradské spoločenstvo patrí k združeniu Kresťanské spoločenstvá Slovenska, ktoré 

vystupujú ako nezárobkové, registrované spoločenstvá, financované z dobrovoľných 

príspevkov a darov svojich priaznivcov.  

Už pred rokom 1989 sa na území Československa formovali viaceré samostatné skupiny, 

ktoré sa po rozdelení republík združili na území Slovenskej republiky ako Kresťanské 

spoločenstvá Slovenska. Prvá celoštátna registrácia ako Nový život v Kristu bola 16. mája 

1990 na Ministerstve vnútra VSFR pod číslom VSP/1-350/90-R, neskôr na Ministerstve 

vnútra SR pod číslom VVS/1-1900/90-7827 dňa 22. marca 1993 s IČO 319 49 428 

pridelenými 2. apríla 1993 – doteraz len ako občianske združenie. Už v roku 1997 a 2001 

prebehli rokovania na úrovni Ministerstva vnútra SR a Ministerstva kultúry SR za účelom 

registrácie Kresťanských spoločenstiev ako cirkvi. 

Podľa slov pána Minárika bolo dôvodom na založenie popradského spoločenstva jeho 

zúčastnenie sa na evanjelizácii (spôsob verejnej prezentácie, ktorým sa spoločenstvá snažia 

zapôsobiť na potenciálnych budúcich členov a získať ich do svojich radov) v Prahe v roku 

1988, po ktorom sa rozhodol šíriť vierouku, a teda aj založiť podobné spoločenstvo 

v Poprade. Bol ochotný vzdať sa svojej práce, spôsobu života a bez akéhokoľvek 

(vysokoškolského) teologického vzdelania sa snažil vybudovať kresťanskú evanjelikálnu 
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novozmluvnú cirkev charizmaticko-letničného typu. Hlavnými bodmi činnosti alebo podľa 

jeho slov „poslaním“ je zmierenie ľudí s Bohom, vďaka ktorému budú viesť život na základe 

biblických princípov v súlade so židovsko-kresťanskou morálkou, pomoc núdznym a zvlášť 

závislým od drog, alkoholu či ľuďom so samovražednými sklonmi.  

Čo sa týka vierouky, nie je pre Kresťanské spoločenstvá Slovenska jednotná, pretože sa k nej 

každý zbor stavia individuálne, ale dodržiavajú sa spoločné teologické línie, pričom sa 

všetky zbory hlásia k bodom Apoštolského vyznania viery a Lausannského prehlásenia (The 

Lausanne Covenant), ktorý je akýmsi spoločným prehlásením zborov zo 150 krajín. 

V zásade si popradský zbor kladie za najvyššiu autoritu Bibliu a odmietajú uznať akékoľvek 

symboly či tradície, ktoré v nej nie sú zapísané, čím sa snažia čo najväčšmi priblížiť 

predstave prvotnej cirkvi a organizácii praktického života podľa Biblie. Ako kresťania veria 

v Trojjediného Boha a nasledujú tradíciu Krista, ktorý sa obetoval pre ľudstvo a vzal na seba 

nie len jeho hriechy, ale tiež prekliatie a choroby. Úprimná viera v Krista a odvrátenie sa od 

hriešneho spôsobu života má človeku zaručiť spasenie a umožniť mu tak radostne oslavovať 

Boha. Podľa slov pána Minárika obsahuje Biblia všetky odpovede v otázke spasenia ako aj 

istý „návod“ ako si zaistiť nie len miesto v Božom kráľovstve, ale taktiež „dary Ducha 

svätého“, ktorými sú predovšetkým ovládanie nových jazykov a uzdravovanie chorých. 

Prirodzene, nutné je uznanie spoločenstva a pravidelná účasť na bohoslužbách či 

evanjelizácii. Viera v Ducha svätého a jeho prítomnosť je vo všeobecnosti veľmi dôležitou 

súčasťou vierouky spoločenstva. Je prítomný pri bohoslužbách, prostredníctvom neho bola 

ľuďom zjavená Biblia od Boha a od neho sú tiež odvodzované „zázraky“, ktoré údajne 

členovia spoločenstva pociťujú, a ktoré sa prejavujú práve v rýchlom uzdravení alebo 

uzdravení napriek tvrdeniam lekárov (na toto sa z osobnej skúsenosti odvolával pri našom 

stretnutí aj pán Minárik). Osobitým prejavom je spomínané ovládanie nových jazykov, ktoré 

sa má prejavovať ako čosi, čo po uverení a prijatí Ducha svätého predstavuje zvláštnu zmes 

rôznych pozemských jazykov a využíva sa pri osobných modlitbách, pričom takto obdarený 

človek podvedome rozpozná okamih kedy prejsť zo slovenčiny do nového jazyka. Každý 

takto získaný jazyk má byť individuálny v závislosti na samotnej osobe, ktorá ho používa. 

Mimo úprimnej viery a života podľa Biblie je veľmi dôležitou súčasťou vierouky tiež krst, 

ktorý sa zásadne vykonáva u dospelých, schopných prijať vedome Ducha svätého 

a nasledovať učenie Ježiša Krista. Vykonáva sa ponorením do vody, pričom pán Minárik 

zdôraznil tieto rozdiely najmä v súvislosti s obradmi katolíckej cirkvi, čo nebol ojedinelý 

prípad porovnávania. Z jeho slov bolo jasne cítiť nevraživosť k jej vierouke a tradíciám, 
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ktoré považuje za pomýlené. Väčšia vľúdnosť z jeho strany smerovala k protestantským 

cirkvám, ktoré však podľa neho v zásade taktiež nesprávne interpretujú Písmo, resp. 

nedokázali odhaliť tie jeho časti, ktoré človeku zaistia spásu.  

Ako som už spomínala, zúčastnila som sa aj na nedeľného zhromaždenia, teda bohoslužieb, 

ktoré sa v popradskom spoločenstve konajú dvakrát týždenne – mimo nedele aj v stredu 

o 18:00 – v budove, ktorej využitie na religiózne účely prezrádza z vonku len nápis „Dom 

viery“. Zhromaždenie v nedeľu má oficiálny začiatok o 9:00, ale prísne dodržiavanie 

časového harmonogramu nie je podmienkou, keďže podľa slov pána Minárika ide 

predovšetkým o vytváranie radostnej nálady zúčastnených. Rovnako stanovená nie je ani 

dĺžka zhromaždenia, pohybuje sa v rozmedzí 2 – 4 hodiny, vždy na základe slobodnej vôle 

účastníkov. Bola som zvlášť upozornená na fakt, že ktokoľvek môže zhromaždenie 

kedykoľvek opustiť, a že medzi veriacimi vládne priateľská atmosféra a nikto z pravidelných 

členov zhromaždenia nezostáva v anonymite, vzájomne sa poznajú. Presné počty členov si 

popradské spoločenstvo nezaznamenáva, na zhromaždení sa ich vrátane detí zišlo asi 60, 

pričom podľa pána Minárika ich obvykle býva viac. Nemala som možnosť overiť si túto 

informáciu, a to nakoľko je pravdepodobné, že popradské spoločenstvo postupne prichádza 

o svojich členov. Túto teóriu potvrdzujú aj jasné snahy o zisk nových členov, ku ktorým 

bolo pastorom vyzývané celé zhromaždenie a prirodzene aj ja som bola pozvaná na ďalšie 

akcie, zhromaždenia či rozhovory. Veľkú časť členov tvorili mladí ľudia vo veku približne 

od 15 – 30 rokov, a to aj rodiny s malými deťmi (niektoré vo veku do 1 roka). Väčšina detí 

bola sústredená v besiedke, kde sú rozdelené podľa veku do štyroch tried, ale mohli byť 

prítomné aj na zhromaždení. 

Samotné priestory sú celkom podobné bežným sálam. Na mierne vyvýšenom pódiu sa 

prezentuje kapela, pre členov sú pripravené stoličky a v rohu miestnosti sa nachádza 

technika súvisiaca s ozvučením a premietaním textov piesní. Absencia akýchkoľvek 

náboženských symbolov súvisí s vieroukou kresťanských spoločenstiev – odmietajú všetko, 

čo neobsahuje Biblia – teda svätci, sochy, obrazy, či kríže sú považované za ľudské zásahy 

do cirkvi. 

Priebeh samotných bohoslužieb je značne uvoľnený. Na začiatku sa pastor ujal slova, pri 

ktorom všetkých privítal, precítene ďakoval Bohu, Ježišovi a Duchu Svätému a spomenul 

nadchádzajúce významné Veľkonočné sviatky, pričom pomerne pohrdlivo odsúdil pohanské 

symboly a cirkevné tradície (napr. spoveď, slávenie eucharistie, veľkonočné vajíčka a pod.) 

s nimi spojené. Už počas jeho slov väčšina veriacich stála a emotívne dvíhala ruky nad 
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hlavu, následne dostala priestor kapela, ktorá hrala približne hodinu. Obsah ich piesní 

predovšetkým oslavoval Trojjediného boha, spásu a jedna z piesní bola dokonca spievaná 

v hebrejčine. Veriaci aj naďalej pokračovali v emotívnych prejavoch, ku ktorým sa pridalo 

spontánne tlieskanie, tancovanie či spev. Súčasťou bohoslužieb je aj kázeň (vtedy na tému 

modlitba), oznamy, zbierka dobrovoľných príspevkov, modlitby za chorých, ľudstvo aj 

osobné potreby členov spoločenstva. Ďalším prvkom bohoslužby bolo tiež tzv. „svedectvo“, 

pri ktorom pastor vyzval jedného z členov, aby prehovoril o „zázraku“, ktorý zažil 

v predchádzajúcich dňoch (opäť išlo o zázračné uzdravenie). Veľmi zrejmou črtou bola 

značná otvorenosť členov k zhromaždeniu, kedy bez zábran hovorili o svojich rodinných či 

finančných pomeroch.  

Je zrejmé, že pastor je najvyššou autoritou spoločenstva, čo spôsobuje, že kresťanské 

spoločenstvá na Slovensku sa od seba vzájomne odlišujú. Všetky skupiny však vzájomne 

spolupracujú, stretávajú sa a hoci pôsobia predovšetkým na území Slovenska, spolupracujú 

aj so zbormi z iných krajín, najmä z Čiech. Posledná konferencia zborov, vrátane českých, sa 

konala 16. – 18. apríla 2010 v Banskej Bystrici a skladala sa z niekoľkých bohoslužieb 

a modlitieb za uzdravenie a vyslobodenie z ťažkých životných situácií.  

Výsledkom činnosti a spolupráce zborov je aj vydávanie dvoch časopisov (týždenníka Réma 

a mesačníka Logos) a kníh, ktoré organizuje banskobystrické kresťanské spoločenstvo 

Milosť. Popradské spoločenstvo spolupracuje s misijnými skupinami v Košiciach, Spišskej 

Novej Vsi a Spišskej Belej, kde pôsobí rómska misijná skupina pod názvom „Romani 

Archa“. Pre verejnosť sa prezentuje tiež brožúrkami a rôznymi prospektami, ktoré nesú 

názvy ako „Na kom je stavaná cirkev?“, „Ježiš zomrel za teba“ alebo „Tajomstvo moci 

slova“ a prostredníctvom internetu na stránke www.domviery.sk. 

                                                                                                                      Jana Becková   

 

Religiózna situácia v obci Dukovce.  

 

Pri mojom výskume som sa zameral na religiózne rozloženie obyvateľstva v obci Dukovce. 

Hlavné pramene, z ktorých vychádzam sú databázy Štatistického úradu slovenskej 

republiky
213

, a informácie, ktoré mi boli poskytnuté starostkou obce Dukovce, Martou 

                                                 
213

 Zdroj: Sčítanie ľudu z roku 2001.  Bližšie viď : http://portal.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 
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Ptašinskou. Obec Dukovce sa geograficky nachádza v oblasti Nízkych Beskýd, v hornej časti 

údolia Tople, približne asi tak 20 km vzdušnou čiarou severovýchodne od Prešova.  

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1354, no dá sa predpokladať, že obec  

existovala už skôr. V stredovekých písomnostiach sa Dukovce uvádzajú pod maďarským 

názvom Dukafalua. Tento názov je odvodený od mena nám neznámeho zemana, ktorý sa 

volal Duka, a ktorý tu žil pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. Aj pomenovanie 

neskorších zemanov Dukovcov bola len tradičná prezývka pre miestnych zemanov, 

odvodená od tohto mena. Dukovskí zemania, boli podriadení zemanom z Chmeľovca, 

ktorým okrem Dukoviec patrilo aj viacero iných obci v tomto regióne napríklad: Pušovce, 

Čelovce, Nemcovce, Kuková, Lúčka a iné.
214

 Vznik tejto zemianskej dediny sa kladie na 

rozhranie 13. a 14. storočia. Vie sa, že v prvej polovici 14. storočia patrili Dukovce 

zemanovi Jakubovi, synovi Dionýza a iným zemanom z Chmeľovca. Okolo roku 1770 sa 

obec takmer vyľudnila, no už v roku 1787 sa situácia zlepšila. V obci vtedy žilo viac ako 150 

obyvateľov a v roku 1828 sa tento počet zvýšil na  takmer 400 obyvateľov. 
215

V súčasnosti v 

Dukovciach žije 251 obyvateľov
216

. 

Obec Dukovce má v súčasnosti výsostne slovenský charakter, čo znamená, že v obci žije 

100% obyvateľov slovenskej národnosti. Obyvatelia obce Dukovce vyznávajú kresťanstvo 

a to v jeho dvoch formách, okrem väčšinového katolíckeho obyvateľstva sa tu nachádza aj 

početná skupina obyvateľstva evanjelického vierovyznania, približne v pomere asi tak 1:3 

v prospech katolíckeho obyvateľstva. V minulosti, a to hlavne v druhej polovici 19. storočia 

sa v obci nachádzala aj pomerne nemalá enkláva židovského obyvateľstva, v počte asi tak 

tridsiatich obyvateľov židovského pôvodu
217

, čo podľa môjho názoru bolo pomerne vysoké 

číslo vzhľadom na veľkosť tejto obce.  

V obci Dukovce žije v súčasnosti 251 obyvateľov
218

, no pri mojom výskume som sa zameral 

na sčítanie ľudu z roku 2001, ktoré som následne konfrontoval so súčasným stavom v obci. 

Podľa posledného sčítania ľudu, ktoré sa konalo v roku 2001 bolo v obci Dukovce 

evidovaných 245 obyvateľov. Religiozita obce bola v tom čase rozložená nasledovne, so 

svojimi 76,73% malo vtedy v obci dominanciu katolícke vierovyznanie, ku ktorému sa 

hlásilo 188 obyvateľov, za nimi výrazne zaostávajú obyvatelia evanjelického vierovyznania, 

                                                 
214

 ULIČNÝ, Ferdinand,: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, s. 70-71 
215

 V tom čase mali stále v obci majetky zemania Dukovci. DERFIŇÁK, Patrik: Svetobežník Teodor Duka. In: 

Príbehy starého Prešova. Prešov: Universum, 2003. s. 132-133. 
216

 Zdroj: Obecný úrad Dukovce 27, 08644 Kuková 
217

 Podľa sčítania ľudu z roku 1869 žilo v obci Dukovce v 6 domácnostiach, 32 obyvateľov židovského 

pôvodu. Zdroj: Štátny archív v Prešove, Slanská 31, 08006 Prešov - Nižná Šebastová 
218

 Stav k 1.4.2010 Zdroj: Obecný úrad Dukovce 27, 08644 Kuková 
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ktorých bolo vtedy v obci celkovo 54 a tvoria tak 22,04%  z celkového z celkového počtu 

obyvateľov obce. V roku 2001 sa v obci nachádzal aj jeden obyvateľ gréckokatolíckeho 

vierovyznania, ktorý štatisticky predstavoval 0,41%. U dvoch obyvateľoch obce sa 

nepodarilo zistiť ich vierovyznanie a štatisticky tvoria 0,82% z celkového vtedajšieho počtu 

obyvateľov obce
219

. 

Od posledného sčítania ľudu z roku 2001 sa počet obyvateľov obce Dukovce, pod vplyvom 

rôznych demografických faktorov
220

 zvýšil z vtedajšieho počtu 245 na súčasný stav 251, čo 

bol nárast o 2,42% z vtedajšieho počtu 245. Tento nárast obyvateľstva však nemal nejaký 

výrazný vplyv na rozloženie religiozity v obci. V obci má stále prevahu katolícke 

obyvateľstvo nad obyvateľstvom evanjelickým v rovnakom pomere ako v roku 2001, čiže 

1:3 v prospech katolíckeho obyvateľstva. V súčasnosti sa ku katolíckemu vierovyznaniu 

hlási 77,68% obyvateľstva obce, čo predstavuje 195 obyvateľov
221

, čo je nárast o 3,72% 

oproti predošlému stavu z roku 2001. Na druhej strane sa ku evanjelickému vierovyznaniu 

v súčasnosti hlási 20,71% obyvateľstva obce, čo predstavuje 52 obyvateľov obce
222

. To 

predstavuje pokles evanjelického obyvateľstva o 3,70% oproti stavu z roku 2001. Počet 

gréckokatolíckeho obyvateľstva v obci sa od roku 2001 nezmenil a v obci naďalej žije jeden 

obyvateľ tohto vierovyznania a takže to nie je ani nárast ani úbytok gréckokatolíckeho 

obyvateľstva v obci. Obyvateľstvo, u ktorého sa mi nepodarilo určiť vierovyznanie, 

percentuálne predstavuje 1,19% obyvateľstva, čiže traja obyvatelia obce. Počet obyvateľov s 

neznámym vierovyznaním tak oproti roku 2001 stúpol o jedného obyvateľa a percentuálne to 

predstavuje nárast o 50%. 

Z celkového počtu 251 obyvateľov obce Dukovce, je v produktívnom veku
223

 66,14% 

obyvateľstva, čo predstavuje 166 obyvateľov obce. Z religiózneho hľadiska je 

v produktívnom veku 137 obyvateľov katolíckeho vierovyznania, ktorí predstavujú 82,53% 

z počtu 166 produktívnych obyvateľov a 54,58% z celkového počtu obyvateľov v obci. Za 

nimi nasleduje 27 evanjelikov v produktívnom veku, ktorý z počtu 166 produktívnych 

obyvateľov predstavujú 16,26%, z celkového počtu obyvateľov obce 251 predstavujú 

evanjelici v produktívnom veku 10,75%. U dvoch obyvateľoch obce, ktorí sú 

v produktívnom veku, sa ich religiozita nepodarila zistiť. Títo dvaja obyvatelia predstavujú 
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 Zdroj: Sčítanie ľudu z roku 2001.  Bližšie viď : http://portal.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 
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 Do produktívneho veku tu nepočítam deti do 14 rokov a dôchodcov. 
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1,21% z počtu 166 obyvateľov ktorý sú v produktívnom veku, a 0,80% z celkového počtu 

obyvateľov obce.  

Dôchodcovia predstavujú v obci Dukovce 17,13% obyvateľov, to znamená, že z celkového 

počtu 251 obyvateľov obce je 43 dôchodcov. Z tohto počtu je 30 dôchodcov katolíckeho 

vierovyznania, čo percentuálne predstavuje 69,76% zo všetkých dôchodcov v obci Dukovce, 

a 11,95% z celkového počtu obyvateľov v obci. Dôchodcov evanjelického vierovyznania je 

v obci 11, ktorí tak percentuálne predstavujú 25,58% v rámci počtu dôchodcov v obci 

Dukovce a z celkového počtu obyvateľov obce predstavujú evanjelickí dôchodcovia 4,39%. 

Ďalej sa v dôchodkovom veku nachádza aj jeden obyvateľ gréckokatolíckeho vierovyznania, 

ktorý v rámci počtu dôchodcov predstavuje 2,33%, a z celkového počtu obyvateľov obce 

tento jeden dôchodca predstavuje 0,40%. U jedného dôchodcu sa religiozita nepodarila zistiť 

a percentuálne taktiež predstavuje 2,33% v rámci počtu dôchodcov v obci, a 0,40% 

z celkového počtu obyvateľov v obci. 

Obyvatelia v predproduktívnom
224

 veku predstavujú 16,73% z celkového počtu obyvateľstva 

v obci, to znamená, že v obci žije 42 obyvateľov mladších ako 14 rokov. Podľa náboženskej 

príslušnosti sa tento počet predproduktívneho obyvateľstva delí na obyvateľstvo katolícke 

a evanjelické. Príslušnosť ku katolíckemu vierovyznaniu má 28 predproduktívnych 

obyvateľov, čo percentuálne predstavuje 66,66% z počtu predproduktívnych obyvateľov 

a 11,15% z celkového počtu obyvateľov v obci. Príslušnosť k evanjelickému vierovyznaniu 

má 14 obyvateľov v predproduktívnom veku a percentuálne predstavujú 33,34% z počtu 

predproduktívnych obyvateľov a 5,57% z celkového počtu obyvateľstva v obci. 

Religiózne rozloženie v obci Dukovce sa percentuálne od posledného sčítania ľudu z roku 

2001, výrazne nezmenilo. Súčasné náboženské rozvrstvenie v celku odráža religióznu 

situáciu v obci z pred asi desiatich rokov.  V obci je badateľný úbytok evanjelického 

obyvateľstva, ktoré zaznamenalo pokles o 3,70%. Na druhej strane prírastok u katolíckeho 

obyvateľstva percentuálne predstavuje 3,72%. Oproti predchádzajúcemu stavu z roku 2001 

sa zvýšil aj podiel obyvateľov obce s nezistenou religiozitou a to o 50%. Gréckokatolícke 

obyvateľstvo nezaznamenalo v obci žiaden úbytok a ani prírastok, čo znamená, že počet 

obyvateľov gréckokatolíckeho vierovyznania zostal rovnaký ako pred desiatimi rokmi. 

Z toho vyplýva, že majoritné postavenie v obci si stále drží obyvateľstvo katolíckeho 

vierovyznania so svojimi 195 veriacimi. Za nimi výrazne zaostáva obyvateľstvo 

evanjelického vierovyznania, ku ktorému sa v súčasnosti hlási 52 obyvateľov obce. Nárast 
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nastal u obyvateľstva s nezistenou religiozitou, tí sú zastúpení troma obyvateľmi obce. 

Obyvateľstvo gréckokatolíckeho vierovyznania je v súčasnosti zastúpené jedným 

obyvateľom obce. 

 

Tabuľka súčasnej religiozity v obci Dukovce 

 

 

Grafy religiozity v obci Dukovce 

 

Vierovyznanie Celkovo 
V produktívnom 

veku 

V dôchodcovskom 

veku 

V predproduktívnom 

veku 

Rímskokatolíck

e vierovyznanie 
195 77,68% 137 82,53% 30 69,76% 28 66,66% 

Evanjelické 

vierovyznanie 
52 20,71% 27 16,26% 11 25,58% 14 33,34% 

Gréckokatolíck

e vierovyznanie 
1 0,42% 0 0% 1 2,33% 0 0% 

Nezistené 

vierovyznanie 
3 1,19% 2 1,21% 1 2,33% 0 0% 

Spolu 251 100% 166 100% 43 100% 42 100% 
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(Zdroj: Obecný úrad Dukovce 27, 08644 Kuková, http://portal.statistics.sk/mosmis/sk/run.html) 

 

 

                                                                                                                   Matúš Hudaček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


