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ŽIVOT A DIELO IVANA A ĽUDMILY KRASKOVSKÝCH
1
 

 

Luciána HOPTOVÁ 

 

 

Československá republika predstavovala v medzivojnovom období jeden z mála 

štátov, ktorý prijal emigrantov z bývalého cárskeho Ruska a poskytol im morálnu 

i materiálnu pomoc na organizovanej úrovni.
2
 Svoj nový domov v medzivojnovom 

Československu našli nielen ruskí a ukrajinskí, ale aj bieloruskí emigranti.
3
 Centrom 

bieloruskej emigrácie sa síce stala Praha, v ktorej sa národný život rozvíjal hlavne 

prostredníctvom vlastných periodík, spolkov a organizácií,
4
 ale svoje miesto pôsobenia našli 

bieloruskí emigranti aj na území Slovenska. K významným predstaviteľom bieloruskej 

emigrácie, ktorí našli svoje miesto pôsobenia práve na území Slovenska, konkrétne 

v Bratislave, patrili Ivan a Ľudmila Kraskovskí. 

Ivan Ihnatovič Kraskovskij sa narodil 24. júna 1880 v bieloruskej obci Dubyči 

v Grodnenskej gubernii. Bol synom Ihnata Kraskovského pochádzajúceho zo starého 

                                                 
1
 Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA, č. 1/0578/13: Osobnosti ruského politického exilu na 

Slovensku v rokoch 1920 – 1945. 
2
 Zásluhu na tejto skutočnosti mal predovšetkým projekt Ruská pomocná akcia, ktorý bol československou 

vládou spustený v júni 1921. Realizáciou projektu bolo poverené Ministerstvo zahraničných vecí 

Československej republiky. Hlavným cieľom Ruskej pomocnej akcie, okrem humanitárnych a politicko-

ekonomických dôvodov, bolo v prvom rade pomôcť emigrantom z bývalého cárskeho Ruska získať vzdelanie 

(maturitné alebo vysokoškolské). Bližšie o Ruskej pomocnej akcii pozri: Русская акция помощи в 

Чехословакии: история, значение, наследие. Бабка, Лукаш – Золотарев, Игорь (сост.). Прага: 

Национальная библиотека Чешской Республики – Славянская библиотека; гражданское объединение 

«Русская традиция», 2012. 359 с.  
3
 O bieloruskej emigrácii v Československej republike pozri: МИРОЧИЦКИЙ, Л. Белорусское Студенчество 

в эмиграции в Праге (20-е годы). In: Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии 

между двумя мировыми войнами. Резулътaты и перспективы проведенных исследований. Фонды 

Славянской библиотеки и пражских aрхивов. Т. 2. Прага: Национальная библиотека Чешской 

Республики, 1995, с. 826-832; ШАБЛОВСКАЯ, И. Белорусская эмиграция в Чехии и проблемы ее 

изучения. In Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми 

войнами. Резулътaты и перспективы проведенных исследований. Фонды Славянской библиотеки и 

пражских aрхивов. Т. 1. Прага: Национальная библиотека Чешской Республики, 1995, с. 29-41. 
4
 Bližšie o bieloruských spolkoch, organizáciách a časopisoch pozri: ГОПТОВА, Л. Русская акция помощи и 

поддержка издательской и общественной деятельности белорусской эмиграции. In Русская акция 

помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Бабка, Лукаш – Золотарев, Игорь (сост.). Прага: 

Национальная библиотека Чешской Республики – Славянская библиотека; гражданское объединение 

«Русская традиция», 2012, c. 105-110. 
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bieloruského šľachtického rodu, ktorý sa v 70. rokoch 19. storočia zriekol šľachtického titulu 

z dôvodu, že sa nadchol pospolitým ľudom a jeho ideológiou, opustil Moskvu, kde dovtedy 

pracoval ako redaktor časopisu Moskovskije vedomosti, a dobrovoľne odišiel do odľahlej 

obce Dubyči, kde prežil celý svoj život. Oženil sa s Jelenou, ktorá pochádzala zo starobylého 

farárskeho rodu. Ihnat Kraskovskij žiadne zo svojich detí nezapísal do šľachtického stavu, 

teda ani syna Ivana.
5
  

Syn Ihnata a Jeleny Ivan I. Kraskovskij absolvoval v roku 1903 pravoslávny 

duchovný seminár vo Vilne (dnešný Vilnius), avšak v kariére duchovného nepokračoval. Po 

skončení školy sa oženil s Valentínou Semenivnou Sokaľskou, ktorá študovala vo Vilne na 

prestížnej dievčenskej škole – Marijinskoje vysšeje ženskoje učiliššče – Institut blagorodnych 

devic. V. S. Sokaľská, narodená v roku 1883 v Medžiboží, bola dcérou ukrajinského 

veterinárneho lekára, ktorý bol až do skončenia rusko-japonskej vojny dôstojníkom cárskej 

armády.
 6

  

Po skončení duchovného seminára pokračoval I. I. Kraskovskij v štúdiu na 

Historicko-filologickej fakulte Varšavskej univerzity, kde sa aj aktívne zapojil do 

revolučného hnutia, začo bol v roku 1905 uväznený a vylúčený zo školy.
7
 Po prepustení na 

slobodu pokračoval v štúdiu na Historicko-filologickej fakulte Petrohradskej univerzity, ktorú 

v roku 1907 úspešne ukončil ako historik – ekonóm.
8
 Po ukončení školy sa vrátil do Vilna, 

kde až do roku 1914 pracoval ako učiteľ dejepisu, zemepisu a ruštiny na dvoch súkromných 

chlapčenských gymnáziách, a zároveň zastával aj funkciu inšpektora týchto škôl. Aktívne sa 

zapájal aj do spoločensko-politického diania, bol napríklad tajomníkom Ligy vzdelávania, 

členom výboru Rodinno-spoločenskej spoločnosti, členom predsedníctva Bieloruského 

učiteľského zväzu, a zároveň bol aj poslancom mestskej dumy i funkcionárom Socialistickej 

strany Bieloruska.
9
  

                                                 
5
 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 496. 
6
 BIALEKOVÁ, Darina. Spomienka. In: Slovenská archeológia, 2004, č. 2, s. 368. 

7
 КРАСКОВСЬКА, Людмила. З давніх часів. Пряшів: EXCO, s. r.o, 1999, с. 19. 

8
 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 496. 
9
 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 497. 
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Čo sa týka súkromného života, tak v roku 1904 sa Ivanovi a Valentíne narodila dcéra 

Ľudmila (meno jej otec vybral podľa známej osobnosti z českých dejín svätej Ľudmily, 

netušiac, že Československo sa stane jej druhým domovom), v roku 1907 syn Sergej a v roku 

1910 Mstistlav.
10

  

V priebehu rokov prvej svetovej vojny bol I. I. Kraskovskij aktívny v bieloruskom 

a ukrajinskom národnom hnutí.
11

 Po vojne, v roku 1919, bol Ukrajinskou národnou 

republikou
12

 vymenovaný za veľvyslanca v Gruzínsku a celá jeho rodina sa presťahovala do 

Tiflisu (dnešné Tbilisi). Keďže v tom čase nemala Bieloruská národná republika v Gruzínsku 

svojho veľvyslanca, zastával I. I. Kraskovskij neoficiálne aj post veľvyslanca Bieloruskej 

národnej republiky.
13

 Po obsadení Tiflisu Červenou armádou na jar roku 1920 I. I. 

Kraskovskij emigroval do Viedne a odtiaľ do Berlína, avšak už v roku 1921 sa Kraskovského 

rodina opätovne usadila vo Vilne. Vo Vilne, ktorý bol už v tom čase súčasťou Poľska, sa I. I. 

Kraskovskij opätovne vrátil k práci učiteľa dejepisu. Pre svoju politickú angažovanosť 

v bieloruskom a ukrajinskom hnutí bol v roku 1922 opäť uväznený a bez súdu deportovaný 

do Kaunasu (Kovna) v Lotyšsku.
14

 Ešte v tom istom roku sa presťahoval do mesta Dvinsk, 

kde založil bieloruské gymnázium, ktorého sa stal aj riaditeľom. Ako uviedol Mikuláš 

Mušinka, starostlivosť o školu bola zo strany I. I. Kraskovského príkladná: „Zriadil tu 

stolárske dielne pre chlapcov a krajčírske pre dievčatá. Založil spevokol, ktorý z iniciatívy 

ministra školstva Janisa Rajnisa už v prvom roku existencie s veľkým úspechom vystúpil na 

scéne Štátneho divadla v Rige. Úspešnú činnosť vyvíjal aj divadelný súbor bieloruského 

gymnázia. Žiačka 10. triedy Ľudmila Kraskovská pod vedením otca preložila pre súbor z 

                                                 
10

 BIALEKOVÁ, Darina. Spomienka. In: Slovenská archeológia, 2004, č. 2, s. 368.  
11

 Bližšie pozri: MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov 

a Slovensko. In: Historický časopis, 2000, č. 3, s. 495-504.  
12

 Bližšie o Ukrajinskej národnej republike pozri: ГРИЦАК, Я. Нариси історії України: формування 

модерної української нації XIX-XX ст. Київ: Генеза, 2000. 360 с.; ДОРОШЕНКО, Дмитро Іванович. 

Історія України, 1917 – 1923. Київ: Темпора, 2002. 320 с. 
13

 Bližšie o Bieloruskej národnej republike pozri: КРУТАЛЕВИЧ, Вадим Андреевич. Очерки истории 

государства и права Беларуси. Минск: Право и экономика, 2007. 822 с.; КРУТАЛЕВИЧ, Вадим 

Андреевич. История Беларуси : становление национальной державности (1917 – 1922 гг.). Минск: 

Право и экономика, 1999. 385 с.; РЕЗНИК, Анатолий Николаевич. Первый Всебелорусский съезд : 

(декабрь 1917 года). Минск: Энциклопедикс, 2007. 83 с.; ТИХОМИРОВ, Александр Валентинович. 

Проблемы белорусско-германских отношений в 1914 – 1922 гг. In: Белорусский журнал 

международного права и международных отношений, 2002, № 4, с. 36-44. 
14

 КРАСКОВСЬКА, Людмила. З давніх часів. Пряшів: EXCO, s. r.o, 1999, с. 72. 
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češtiny do bieloruštiny operetu K. Fořta Z českých mlynov. I. Kraskovski založil na škole 

skautskú organizáciu a futbalové mužstvo.“
15

 

Aj napriek týmto aktivitám sa I. I. Kraskovskij nachádzal pod kontrolou úradov. V 

roku 1924 bol I. I. Kraskovskij spolu s ostatnými bieloruskými učiteľmi uväznený a obvinený 

z toho, že sa snažil odtrhnúť časť Lotyšska – Latgaliu a pripojiť ju v prospech Sovietskej 

socialistickej republiky Bieloruska.
16

 Po ročnom vyšetrovaní bol I. I. Kraskovskij zbavený 

obvinení, avšak aj napriek tomu bol vyhostený z Lotyšska. A tak viedla v roku 1925 jeho 

cesta do Československej republiky, konkrétne do Prahy. V tom čase sa v Prahe už 

nachádzala jeho dcéra Ľudmila, ktorá tu od roku 1924 študovala na Filozofickej fakulte 

Karlovej univerzity.
17

 

I. I. Kraskovskij sa v Prahe, ktorá bola centrom ruskej, ukrajinskej a bieloruskej 

emigrácie (svoje miesto pôsobenia tu našiel aj Národný sekretariát Bieloruskej národnej 

republiky, v Prahe existoval aj Bieloruský zahraničný archív,
18

 vytvorené boli rôzne 

bieloruské študentské organizácie), uchádzal o zamestnanie v rôznych bieloruských aj 

ukrajinských inštitúciách, avšak neúspešne. Ako uviedol M. Mušinka: „Znechutený sa vrátil 

späť do Lotyšska, kde nadviazal styky so sovietskou diplomatickou misiou, ktorá vyvíjala 

veľkú politickú aktivitu, zameranú na návrat emigrantov domov.“
19

 I. I. Kraskovskému bola 

prisľúbená beztrestnosť za predchádzajúce politické aktivity a boli mu ponúknuté aj vysoké 

politické funkcie vo vládnych orgánoch Sovietskej socialistickej republiky Bieloruska.
20

 A 

                                                 
15

 MUŠINKA, Mikuláš. Návrat Ivana Kraskovského do dejín Bieloruska a Ukrajiny. In: Slovensko-bieloruské 

jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára 20. – 21. 

septembra 2000. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 73. 
16

 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 500. 
17

 Vo viacerých prácach venovaných Ľudmile Kraskovskej je uvedené, že v Prahe začala študovať v roku 1923. 

Samotná Ľudmila však vo svojej autobiografii uvádza rok 1924. 
18

 O Bieloruskom zahraničnom archíve v Prahe pozri: СУРМАЧ, А. Белорусский заграничный архив. In: 

Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. 

Резулътaты и перспективы проведенных исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских 

aрхивов. Т. 1. Прага: Национальная библиотека Чешской Республики, 1995, с. 85-90.  
19

 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 500.  
20

 Bližšie pozri: MUŠINKA, Mikuláš. Návrat Ivana Kraskovského do dejín Bieloruska a Ukrajiny. In: 

Slovensko-bieloruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého 

seminára 20. – 21. septembra 2000. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 74-75. 
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tak sa I. I. Kraskovskij spolu s manželkou a dvoma synmi opätovne sťahoval, tentokrát do 

Minska. Dcéra Ľudmila ostala v Prahe. 

Po príchode do Minska vyšlo o I. I. Kraskovskom viacero pozitívnych článkov, 

napríklad v Moskovskej pravde vyšiel článok s názvom Prof. Ivan Kraskovskij 

v Bielorusku.
21

 V roku 1926 sa I. I. Kraskovskij stal docentom Bieloruskej štátnej univerzity 

v Minsku, kde prednášal staršie dejiny Bieloruska a v tom istom roku začal pracovať aj na 

Inštitúte bieloruskej kultúry, teda inštitúcii, ktorá položila základy dnešnej Národnej 

akadémie vied Bieloruska.
22

 Aktívny bol aj v literárnej oblasti. Zúčastnil sa na vedeckej 

konferencii venovanej reforme bieloruského pravopisu (1926) a do bieloruského jazyka 

preložil aj hru Williama Shakespeara – Hamlet (1929).
23

  

V roku 1928 navštívil I. I. Kraskovskij Prahu, kde sa stretol s dcérou Ľudmilou. „Bol 

plný plánov a elánu a zmienil sa aj o ponuke Moskvy, aby prišiel pracovať do všezväzových 

plánovacích orgánov Moskvy.“
24

 Aj napriek odhováraniu dcéry Ľudmily a priateľov, I. I. 

Kraskovskij túto ponuku prijal (nakoľko v tom čase nemal ani inú možnosť). V priebehu 

nasledujúcich rokov sa však ukázalo, že to nebolo správne rozhodnutie.  

Ako uviedol M. Mušinka, začiatkom 30. rokov minulého storočia nastala 

v Sovietskom zväze zložitá politická situácia. „Rok 1930 sa všeobecne považuje za rok 

nastolenia politického teroru proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu. Na Ukrajine si na lavicu 

obžalovaných sadli členovia Zväzu oslobodenia Ukrajiny (S. Jefremov a spol.). V Bielorusku 

orgánmi sovietskej bezpečnosti bola vykonštruovaná obdobná organizácia – Zväz 

oslobodenia Bieloruska, do ktorej začlenili aj I. Kraskovského.“
25

 I. I. Kraskovskij bol 

uväznený a v roku 1931 odsúdený na päť rokov vyhnanstva do Kujbyševa. Do vyhnanstva 

                                                 
21

 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 501. 
22

 Bližšie o Národnej akadémii vied Bieloruska pozri: ГУСАКОВ, В. Г. – КОВАЛЕНЯ, А. А. Президиум 

Национальной академии наук Беларуси : историко-документальный очерк. Минск: Беларуская навука, 

2015. 152 с. 
23

 MUŠINKA, Mikuláš. Návrat Ivana Kraskovského do dejín Bieloruska a Ukrajiny. In: Slovensko-bieloruské 

jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára 20. – 21. 

septembra 2000. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 76.  
24

 BIALEKOVÁ, Darina. Spomienka. In: Slovenská archeológia, 2004, č. 2, s. 368.  
25

 MUŠINKA, Mikuláš. Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko. In: 

Historický časopis, 2000, č. 3, s. 501.  
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spolu s ním dobrovoľne odcestovala aj jeho manželka Valentína, ktorá s ním ostala až do 

svojej smrti. Jeho synovia ostali v Moskve.
26

 Počas pobytu v Kujbyševe, v roku 1936, 

rodičov navštívila dcéra Ľudmila (už ako občianka Československej republiky) ako aj jej 

bratia Sergej a Mstislav, netušiac, že ide o ich posledné spoločné rodinné stretnutie.
27

  

V novembri 1937 bol I. I. Kraskovskij opätovne zatknutý a v priebehu nasledujúcich 

troch rokov vystavený aj fyzickému a psychickému mučeniu. V marci 1940 bol z väzenia 

prepustený, nakoľko obvinenia zo špionáže sa nepodarilo sovietskym orgánom dokázať.
28

 Na 

začiatku Veľkej vlasteneckej vojny bol I. I. Kraskovskij aj s manželkou presťahovaný do 

najvzdialenejšej dediny Kujbyševskej oblasti, kde pracoval ako učiteľ dejepisu a zemepisu na 

strednej škole.
29

 Po skončení vojny, v roku 1945, bolo síce I. I. Kraskovskému udelené 

vyznamenanie – medaila Za vynikajúcu prácu vo Veľkej vlasteneckej vojne, avšak aj napriek 

tomu, I. I. Kraskovskij ostával pod dozorom sovietskych orgánov.  

Po vojne mu bolo povolené presťahovať sa do mesta Melekess (1946 – 1948), kde 

vykonával prácu učiteľa na dvoch stredných školách a prednášal na Učiteľskom inštitúte.
30

 V 

rokoch 1948 – 1949 pôsobil v meste Širjajevo, kde, ako uviedol M. Mušinka, „mal horšie 

životné podmienky ako vo väzení“.
31

 V roku 1949 bol však I. I. Kraskovskij prepustený z 

učiteľských služieb
32

 a Kraskovskovci tak ostali bez akýchkoľvek prostriedkov na živobytie. 

Dcéra Ľudmila sa všemožne snažila rodičom pomôcť, aby zlepšila ich zlé životné 

podmienky, a to napríklad tak, že im posielala balíčky s potravinami a prostredníctvom banky 

aj peniaze.
33

 V roku 1949 však V. S. Kraskovská zomrela a I. I. Kraskovskij bol uznaný za 

invalida a presídlený do Domu invalidov v dedine Boľšaja Rakovka. V tomto zariadení 

                                                 
26

 Bližšie o osude Sergeja a Mstislava, ktorí zomreli na Sibíri (Sergej v roku 1945 a Mstislav v roku 1942), 

pozri: ТРУС, Мікола. З гісторыі роду Краскоўскіх. In Запісы 36. New York – Mensk: Беларуски 

инстытут навуки й мастацтва/ Belarusian Institute of Arts and Sciences, 2013, с. 170-171. 
27

 КРАСКОВСЬКА, Людмила. З давніх часів. Пряшів: EXCO, s. r.o, 1999, с. 77. 
28

 Мемориал : сриски жертв Самара [online]. [cit. 2015-11-11]. Dostupné na internete: 
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pobudol štyri roky. Ťažko sa vyrovnával so smrťou svojej manželky, naďalej však vedecky 

pracoval a bol v neustálom písomnom kontakte so svojou dcérou Ľudmilou.
34

 

 

 

Ivan Ihnatovič Kraskovskij
35

 

 

Po veľkých ťažkostiach sa Ľudmile podarilo otca v roku 1953 presťahovať do 

Bratislavy, aj keď v zlom zdravotnom stave.
36

 Po príchode na územie Slovenska sa I. I. 

Kraskovskij snažil aj naďalej pracovať – navštevoval bratislavské knižnice, múzeá, galérie 

a vedeckovýskumné ústavy; spolu s dcérou Ľudmilou sa zúčastňoval aj na archeologických 

expedíciách napríklad v Karlovej Vsi či Rusovciach. Zlý zdravotný stav I. I. Kraskovskému 

ale nedovolil naplno sa venovať práci, a to aj napriek tomu, že mu dcéra Ľudmila zabezpečila 

                                                 
34
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pobyt v sanatóriu v Bojniciach. I. I. Kraskovskij zomrel 24. augusta 1955 v Bratislave a 

pochovaný bol na cintoríne v Slávičom údolí.
37

 Až po svojej smrti bol v roku 1988 

rehabilitovaný.  

Neľahký životný osud I. I. Kraskovského výrazne ovplyvnil aj životnú dráhu jeho 

dcéry Ľudmily, ktorá celý svoj život zasvätila práci. Ľudmila Kraskovská v roku 1923 

ukončila gymnaziálne štúdium v Dvinsku a vo vysokoškolskom štúdiu pokračovala v Prahe, 

kde v roku 1929 ukončila štúdium archeológie a dejín umenia na Karlovej univerzite. V roku 

1930 získala titul doktorky filozofie za prácu Západné vplyvy v architektúre v X. – XIII. 

storočí u východných Slovanov.
38

 Ľ. Kraskovská zároveň v Prahe do roku 1929 navštevovala 

aj Ukrajinský pedagogický inštitút M. Drahomanova (literárno-historický oddiel). Počas 

štúdia v Prahe mali na ňu silný vplyv profesori Lubor Niederle a Vojtěch Birnbaum.
39

 

V rokoch 1929 – 1931 krátko pôsobila v Národnom múzeu v Prahe. V roku 1931 

prišla na Slovensko do Bratislavy, kde v rokoch 1931 – 1940 pôsobila v Slovenskom 

vlastivednom múzeu. V rokoch 1940 – 1975 bola vedúcou archeologického, neskôr 

prehistorického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave. V múzeu Ľ. 

Kraskovská zotrvala až do roku 1988.  

Ľ. Kraskovská je právom nazývaná „prvou dámou slovenskej archeológie“, nakoľko 

v roku 1961 získala v Archeologickom ústave ČSAV v Prahe vedeckú hodnosť kandidátky 

historických vied za prácu Slovenské Pomoravie v dobe hradištnej, pričom v tejto dobe sa 

stala prvou ženou s touto vedeckou hodnosťou.
40

 Ľ. Kraskovská sa počas svojho života 

zúčastnila na viac ako 50 archeologických výskumoch, podieľala sa na tvorbe 

archeologických expozícii na Bratislavskom hrade i v iných mestách, v roku 1970 zostavila 

prvý rusko-slovenský archeologický slovník, pričinila sa o záchranu nálezov mincí, 
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spracovala národopisné, galerijné a numizmatické zbierky. Eva Kolníková sa o práci Ľ. 

Kraskovej v oblasti numizmatiky vyjadrila takto: „Dr. Ľudmila Kraskovská sa sústavne 

snažila o záchranu nálezov mincí, ako aj o to, aby tieto boli náležite odborne spracované 

a aby čím skôr boli k dispozícii všetkým záujemcom, a to prostredníctvom výstav v múzeu 

alebo v tom čase vychádzajúcich numizmatických či historických publikácií... Starostlivosť 

dr. Ľudmily Kraskovskej o numizmatické pamiatky sa prejavovala aj v ochotnej spolupráci 

s ostatnými slovenskými múzeami, ktoré vlastnili zbierky mincí. Z celého Slovenska 

prichádzali na pracovný stôl jubilantky (príspevok venovaný 70. narodeninám Ľ. 

Kraskovskej – pozn. L. H.) žiadosti o určenie a spracovanie nálezov mincí. V rokoch 1934 až 

1960 popri ostatných povinnostiach sústavne spolupracovala so štátnou bankou a finančnými 

úradmi; poskytovala im odborné expertízy a oceňovala získané mince. V tom čase medzi 

najvzácnejšie prírastky patril známy košický poklad mincí. Dr. Ľudmila Kraskovská sa prvá 

zaslúžila o jeho súpis a určenie jednotlivých razieb.“
41

  

Svoje poznatky Ľ. Kraskovská odovzdávala nielen študentom Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, ale počas svojej aktívnej vedeckej kariéry prezentovala 

výsledky svojej práce aj na rôznych medzinárodných fórach v Poľsku, Nemecku, Juhoslávii 

či Rumunsku.
42

 

Ľ. Kraskovská je autorkou viac ako 270 prác – vedeckých monografií, odborných 

článkov a štúdií i recenzií. Dve z jej monografických prác boli preložené do anglického 

jazyka a vydané Oxfordskou univerzitou. Poslednou prácou, ktorá nesie jej meno, je práca З 

давніх часів,
43

 ktorá vyšla niekoľko dní pred jej smrťou. V práci vzdala úctu nielen svojmu 

otcovi Ivanovi, ale aj celej svojej rodine.  

Prácu Ľ. Kraskovskej ocenili aj viaceré štátne a vedecké inštitúcie, napríklad v roku 

1969 jej bola ministerstvom kultúry udelená Cena Andreja Kmeťa, v roku 1974 získala titul 

Zaslužilý pracovník kultúry, v roku 1975 bola ocenená titulom Budovateľ Bratislavy, 
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Slovenská numizmatická spoločnosť jej udelila viacero medailí – tou poslednou bola medaila 

Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku v roku 1999.
44

 

 

 

Ľudmila Kraskovská
45

 

 

Ľ. Kraskovská zomrela v deň svojich narodenín, 26. júna 1999 a pochovaná bola 2. 

júla 1999 na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, kde spočinula vedľa svojho otca. 

Elena Minarovičová o nej po jej smrti napísala: „Ľ. Kraskovská zasvätila celý svoj 

život archeológii, numizmatike, zachraňovala a objavovala pre nich základné pramene, 

nezištne a so skromnosťou jej vlastnou ich sprístupňovala. Všade je viditeľná jej 

organizačná, vedecká i múzejná práca. Stala sa príkladom, vzorom ďalším nasledovníkom, 

ktorých vždy nenápadne, ale cieľavedome usmerňovala. Jej životné dielo je svedectvom 

usilovnosti, pracovitosti a obetavosti, ktoré v sebe po celý život nosila.“
46
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Rodina I. I. Kraskovského
47

 

 

 

Ivan a Ľudmila Kraskovskí, predstavitelia bieloruskej emigrácie, ktorí našli svoj 

domov v Bratislave, svojimi vedeckými aktivitami a činnosťou, dopĺňajú celkový 

spoločenský a kultúrny život na Slovensku.  
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Summary 

Life And Word of Ivan And Ľudmila Kraskovský 

 

The Czechoslovak republic  represented in the interwar period one of those states which accepted  emigrants 

from the  former Russia and provided them  with moral and material support  at an organisational level. A new 

home in the interwar Czechoslovak  was given  not only to Russian and  Ukrainian emigrants, but also to  a 

numerous community of Belarus  emigrants. The centre of the Belarus emigration became the city of Prague, 

but  emigrants from Belarus found   their place  also in the territory of Slovakia. The paper is aimed to bring to 

attention selected personas of Belarus emigration – Ivan and Ľudmila Kraskovský and their activity in Slovakia.  
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