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O tom, akou významnou súčasťou kultúrneho dedičstva ľudstva sú tiež viac či menej 

zachované historické objekty, nás presviedča množstvo článkov, publikácií i dokumentov. 

K oblastiam, ktoré v posledných desaťročiach opäť priťahujú zvýšenú pozornosť aj 

v priestore strednej či juhovýchodnej Európy, patria aj rôzne typy obranných stavieb, 

predovšetkým hrady a zámky. O tom, akým spôsobom sa dá pristupovať nielen k poznávaniu, 

ale i k prípadnej rekonštrukcii týchto často umiestnením či prevedením unikátnych objektov, 

nás informuje napríklad katalóg výstav, venovanej hradom na území Chorvátska a Dalmácie, 

využívaných najmä v priebehu 16. – 18. storočia.  

Autorom jednotlivých kresieb či presnejšie stoviek kreslených rekonštrukcií rôznych 

významných i menších verejnosti menej známych objektov je Frigyes Kőnig (*1955), maliar, 

pedagóg a niekoľko rokov aj rektor umeleckej akadémie v Budapešti. Jednotlivé jeho práce, 

ktoré sa stali súčasťou výstavy pritom neprestavujú iba umelecké stvárnenie vybraných 

objektov, ale sú tiež výsledkom dlhoročných a systematických výskumov. Tie vychádzali 

jednak zo štúdia literatúry, jednak priamo z terénnej prospekcie na vytypovaných lokalitách. 

I z tohto dôvodu sa autor v tomto prípade rozhodol sústrediť svoju pozornosť iba na jednu 
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z častí bývalej habsburskej monarchie, na oblasť Chorvátska a Dalmácie. Ďalším dôvodom 

jeho výberu sa stala skutočnosť, že jednotlivé opevnené stavby, ktoré tu vznikali ako súčasť 

obrannej línie proti ďalšiemu prenikaniu vojsk Osmanskej ríše, zohrali v mnohých prípadoch 

veľmi dôležitú úlohu pri obrane ostatných európskych území.  

Početné turecké výpravy uskutočnené v priebehu 16. a 17. storočia smerovali 

predovšetkým do centrálnych oblastí Uhorska s cieľom prelomiť tamojšie obranné línie 

a získať Viedeň. Z tohto hľadiska by sa mohol autorom sledovaný priestor vnímať ako 

strategicky menej dôležitý. Osobitne Dalmácia, ktorú na jednej strane ohraničovalo more, na 

druhej zasa vápencové masívy, predstavovala pre postupujúce turecké jednotky terén málo 

výhodný a ťažko ovládnuteľný. Napriek tomu, z hľadiska celkovej dĺžky obrannej línie práve 

Chorvátsko a Dalmácia predstavovali najdlhší, navyše veľmi členitý terén, kde sa priamo 

stretávali nielen dve veľké ríše, Habsburská a Osmanská, ale tiež dva odlišné náboženské 

a kultúrne svety. I preto sa tu odohralo množstvo krvavých stretov, kde práve hrady, 

opevnené kostoly, pevnôstky či hradbami chránené mestá zohrávali mimoriadne dôležitú 

úlohu.  

Osobitný význam pre organizátorov výstavy v Maďarsku pritom nemala iba 

skutočnosť, že Chorvátsko, ako integrálna súčasť Uhorska predstavovalo územie, kde tu 

žijúce národy, prostredníctvom šľachty, obyvateľov miest i vidieka spoločne bojovali proti 

tureckým jednotkám. Príležitosťou, ktorá veľmi reálne ukázala túto vzájomnú blízkosť, sa  

stalo tiež pripomenutie 450. výročia bitky o Szigetvár (Sihoť), spojenú s hrdinskou smrťou 

Mikuláša Zrínskeho a jeho spolubojovníkov. Odkaz na túto spoločnú chorvátsko-uhorskú 

osobnosť je zreteľná na viacerých miestach katalógu. Pre samotného návštevníka výstavy, 

resp. pre čitateľa katalógu sú však prvoradé kresby, rekonštrukcie a celková vizualizácia 

jednotlivých obranných objektov.  

O procese ich vzniku či postupe práce autora vypovedá tiež v niektorých prípadoch 

postupná prezentácia terénu, reálne existujúcich zvyškov a ideálna rekonštrukcia, doplnená 

rukopisnými poznámkami autora. Vo viacerých prípadoch sú tu totiž zaznamenané aj 

informácie o dejinách prezentovaných objektov, významných udalostiach či známych 

prestavbách.  

Okrem toho, že katalóg je trojjazyčný, keď okrem chorvatčiny či maďarčiny zaradili 

zostavovatelia tiež anglickú verziu, obsahuje ešte jeden cenný doplnok. Tým je stručný 

prierez históriou nielen udalostí, ktoré viedli k vzniku obrannej protitureckej línie, ale tiež 

náčrt histórie všetkých prezentovaných objektov. Vďaka tomu aj čitateľ, ktorý sa celkom 

neorientuje v dejinách Chorvátska či Dalmácie, môže získať lepšiu predstavu o vývoji týchto 
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do veľkej miery špecifických objektov. V neposlednom rade tak vytvára ďalší dobrý dôvod, 

prečo by sme mali navštíviť tento krásny kút postupne sa zjednocujúcej Európy.  

 

Patrik Derfiňák                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedným zo súčasných trendov v rámci slovenskej historiografie je zvýšený záujem o 

výskum regionálnych dejín ako súčasti celonárodných či stredoeurópskych dejín. Regionálne 

dejiny vo všeobecnosti ponúkajú mnoho doposiaľ historikmi nedotknutých alebo len 

minimálne preskúmaných problematík. Inak to nie je ani v prípade dejín regiónu Šariša. 

Predmetný konferenčný zborník, ktorý bol publikovaný v rámci grantového projektu VEGA č. 

1/0428/15 Šariš v historickom kontexte jedného storočia (1848 – 1948), sa zaoberá 

problematikou vplyvu regiónu Šariša a jeho obyvateľstva na kultúrny, vzdelanostný či 

hospodársky rozvoj slovenského národa na prelome 19. a 20. storočia.  

 V prvom príspevku s názvom Prehľad po slovensky písanej tlače vydávanej v Šariši v 

rokoch 1848 – 1948 autor Ján Džujko zhodnotil po slovensky písané periodiká z oblasti 

Šariša, ktoré vychádzali pred aj po prvej svetovej vojne (s. 15 – 23). Ohľadom všeobecného 

rozdelenia týchto novín autor konštatoval, že „Podobne ako v Československu aj v Šariši sa z 

hľadiska systému a rozdelenia tlače v medzivojnovom období sformovali dve veľké skupiny 

periodík. Prvá a najvplyvnejšia bola tlač jednotlivých politických strán, druhú tvorila 

záujmová tlač.“(s. 17). Libuša Franková sa v nasledujúcom príspevku K stanovám 

Prešovského spoločenského spolku a jeho miestu v spoločensko-kultúrnom živote mesta 

venovala spolkovému životu v pomyselnej metropole Šariša, v Prešove (s. 24 – 34). Pomocou 

stanov autorka charakterizovala interné fungovanie tejto organizácie s dôrazom na jej 

vonkajšie, kultúrne orientované aktivity. V poradí tretí príspevok s názvom  Sáros vármegye 

Hivatalos Lapja – Úradné noviny Šarišskej stolice (s. 35 – 79) od Patrika Derfiňáka sa 
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zaoberá charakterizáciou a zhodnotením tohto dobovo dôležitého regionálneho informačného 

média úradnej správy. Derfiňák zdôraznil, že „Zámer vydávať Úradné noviny Šarišskej stolice 

bol nesporne moderný a zaujímavý. Predstavuje reálny pokus čo najrýchlejším spôsobom 

zabezpečiť nevyhnutne potrebnú informovanosť o opatreniach, nariadeniach a zákonoch, 

ktoré sa dotýkali každodenného života obyvateľov Šariša.“ (s. 47). Problematike periodickej 

tlače sa venuje aj Nadežda Jurčišinová s príspevkom Snahy o aktivizáciu národného života na 

Šariši začiatkom 20. storočia vo svetle slovenskej dobovej tlače (s. 80 – 95). Hodnotiac  

národnobuditeľské aktivity slovenských dobových periodík ako Národné noviny, Slovenský 

týždenník či Národný hlásnik autorka skonštatovala, že „Úsilie nimi vyvíjané o oživenie 

národného života na Šariši nebolo jednoduché, pretože iba veľmi malá čiastka tu žijúceho 

obyvateľstva zdieľala slovenskú národnú identitu.“ (s. 80). V nasledujúcom, piatom príspevku 

s názvom Šariš v spomienkach Hany Gregorovej (s. 96 – 105) si historička Lucia Šteflová, 

cez optiku memoárových zápiskov literátky Hany Gregorovej, manželky Jozefa Gregora 

Tajovského, všíma súdobé národnostné, hospodárske, ako aj sociálne pomery na Šariši a ich 

reflexiu v tvorbe manželov Gregorovcov. Šteflová píše, že „Obraz Prešova zo začiatku 20. 

storočia sa stal neoddeliteľnou súčasťou tvorby manželov Gregorovcov a väčšmi ovplyvnil ich 

pohľad na slovenskú dedinu.“ (s. 104). V článku  Analýza stavu knižníc Prešovského 

kráľovského katolíckeho gymnázia na základe výročných správ školy zo školských rokov 

1900/1901 – 1917/1918 (s. 106 – 142) autorka Lenka Bischof mapuje vývoj gymnaziálnej 

knižnice s prihliadnutím na významné dobové spoločensko-politické zmeny a reálie. 

Siedmym a zároveň posledným článkom je Reflexia zdravotnej situácie na Šariši na 

stránkach vybranej dobovej tlače z pera Petra Kovaľa (s. 143 – 153). Na základe relevantných 

dobových periodík Kovaľ podáva obraz o vývoji  a súdobom stave zdravotníctva v regióne 

Šariš v období prelomu 19. a 20. storočia. Napr. o redakcii periodika Šarišské hlasy píše, že 

„Mnoho praktických rád dodržiavaných doteraz je dôkazom snahy redakcie o šírenie 

zdravotníckej osvety medzi svojimi čitateľmi.“ (s. 147). 

 Predložený zborník prináša nové a zaujímavé fakty z dejín regiónu Šariša. 

Mimoriadne pozitívne hodnotíme okrem regionálneho zamerania zborníka aj skutočnosť, že 

základnými archívnymi prameňmi pri napísaní spomínaných príspevkov boli dobové 

periodiká a iné podobné tlače, ktoré sú často nedoceneným zdrojom dôležitých informácií.  

 

Lukáš Hedmeg  
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Evanjelickému kolégiu v Prešove je v posledných rokoch venovaná značná pozornosť 

bádateľov nielen vďaka jeho bohatej histórii, ale aj vďaka kultúrnym tradíciám viazaným na 

jeho aktivity. Evanjelická cirkev v Prešove je oproti tomu zmapovaná v o čosi menšej miere, 

nakoľko stále absentuje monografia sumarizujúca činnosť evanjelického a. v. cirkevného 

zboru v Prešove od svojho vzniku až do súčasnosti. Spolkovej činnosti v Prešove je venovaný 

iba okrajový záujem bádateľov, a preto vítame monografiu Marcely Domenovej nielen 

v kontexte mapovania dejín spolkov, ale i v širšom konfesionálnom kontexte.  

V štyroch kapitolách autorka približuje pôsobenie Sväzu evanjelickej mládeže Jednota 

Mateja Bahila (SEM JMB) v Prešove na základe zachovaného archívneho a knižničného 

materiálu, ktorý sa zachoval z jeho činnosti a majetku (knižnica). SEM združoval žiakov 

stredných škôl na území mesta na konfesionálnom základe. Časové vymedzenie sa sústreďuje 

na obdobie medzivojnového Československa (1918 – 1938) a Slovenskej republiky (1939 –

1945), v ktorom SEM JMB fungovalo a malo pestrý kultúrno-spoločenský život. 

Prvá kapitola je venovaná dejinám SEM JMB. V samostatnej podkapitole autorka 

približuje stanovy združenia, jeho majetok, valné zhromaždenia. Zaujímavá je podkapitola 

venovaná členskej základni, a to riadnym členom a študentom, medzi ktorými nachádzame 

mená ako Cyril Harman, Daniel Koreň, Ondrej Makovický, Peter Ondrejček,  Boleslav Talpa, 

Ondrej Oberuč, Juraj Lukáč, Ivan Hlaváč, Ján Sokáč, Mária Becková, Jana Beňová, Božena 

Harmanová a mnohí ďalší. Členmi združenia neboli len Prešovčania, ale aj cezpoľní študenti, 

dochádzajúci z blízkeho okolia do škôl alebo bývajúci na internáte či v podnájme, keďže išlo 

aj o študentov z iných regiónov Slovenska. Členstvo v združení im umožňovalo nielen osobný 

rast vo viere, ale aj voľnočasové aktivity. Druhá kapitola je venovaná samotnej činnosti SEM 

JMB v Prešove, kde okrem študijno-vzdelávacích aktivít autorka priblížila aj kultúrno-

spoločenské podujatia, športovo-pohybové aktivity a výlety. V rámci prednášok tak odzneli 

v združení zaujímavé príspevky nielen o osobnosti M. Bahila, ale i P. O. Hviezdoslava, 

biskupa S. Zocha, J. A. Komenského, J. Husa, T. G. Masaryka či A. Sládkoviča. Okrem toho 

členovia prezentovali aj vlastné práce,  týkajúce sa nielen ich života, prostredia školy, domova 

a prázdnin, postoja jednotlivých členov, cieľov činnosti združenia, ale aj využitia moderných 



 
222 

technológií a médií pre dobro združenia, otázok ev. konfesie a viery. Tretia kapitola mapuje 

knižnicu, čitáreň SEM JMB v Prešove, ktoré boli takmer počas celého skúmaného obdobia 

funkčné a študenti a členovia SEM JMB si v nich mohli prečítať najmä aktuálne čísla a 

ročníky periodík vhodných pre formovanie mladých evanjelikov. Štvrtá kapitola skúma 

zachované torzo knižnice SEM JMB v Prešove k roku 2017. Ide o súbor cca 61 zv. tlačí 

(celkovo 71 titulov) z obdobia rokov 1777 – 1941 v slovenskom a českom jazyku. 

Ako uvádza autorka „zámerom vedeckej monografie bolo poukázať na časť činnosti 

nateraz odbornej verejnosti málo známeho združenia SEM JMB v Prešove od 20. do 40. rokov 

20. storočia, ako aj na existenciu jej knižnice, z ktorej sa malá časť zachovala dodnes. Z 

pohľadu výskumu dejín knižnej kultúry ide o významný fragment kultúrneho dedičstva 

Prešova a ev. kolégia.“ (s. 185). Práve v roku 2018, ktorý je vyhlásený za európsky rok 

kultúrneho dedičstva, je namieste, aby sa verejnosť oboznámila s publikáciou o kultúrnom 

dedičstve zachovanom v podobe knižnice združenia SEM JMB. Je na škodu, že napriek 

bohatému pramennému materiálu, kvalitnej obrazovej prílohe, množstvu tabuliek a autorkinej 

hĺbkovej sonde do danej problematiky, publikácia nevyšla v printe, ale iba na CD.  

 

Lucia Šteflová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúmanie každodenného života, sociálneho, kultúrneho i hospodárskeho vývoja 

v rôznych obdobiach našej minulosti, prináša neustále množstvo nových poznatkov. Súčasne 

však, ako to už často býva, vyvoláva tiež mnoho ďalších problémov i otázok. Tie vyplývajú 

nielen z (ne)dostupnosti dostatočného množstva prameňov či sekundárnych zdrojov, ale 

napríklad tiež z hľadiska samotnej používanej terminológie. K pojmom, ktoré sú v súčasnosti 

intenzívne skloňované, no v konečnom dôsledku ich výklad nie je celkom presne vymedzený, 

patrí nepochybne tiež „kvalita života“. Napriek tomu, že skúmaniu tejto oblasti sa 
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v súčasnosti venuje viacero vedných odborov, zložitosť výkladu či sledovanie rôznych 

kategórií tohto pojmu predstavuje problém vo vzťahu nielen k minulosti, ale i súčasnosti.  

Editori i autori textov zaradených do publikácie Kvalita života v minulosti našich 

miest, sa pokúsili predstaviť problematiku rôznych aspektov skúmania „kvality života“ vo 

viacerých obdobiach našej minulosti, predovšetkým z hľadiska mestského prostredia. 

Celkovo trinásť historikov a historičiek tak vo svojich štúdiách sleduje napríklad pohľady na 

mestskú komunitu očami cudzích návštevníkov, otázky samosprávy, vzniku významných 

objektov, kultúry, cirkvi či každodenného života vybraných skupín obyvateľov. Pri väčšom 

počte autorov majú zostavovatelia spravidla neľahkú úlohu udržať formálne i obsahovo 

jednotlivé texty na približne rovnakej úrovni. Nie vždy sa to darí. Navyše aj záujem čitateľov 

o jednotlivé oblasti každodennej ľudskej existencie býva rôzny. I z tohto dôvodu, napriek 

tomu, že by si podrobnejšiu pozornosť zaslúžili všetky zaradené texty, podrobnejšie sa 

sústredíme iba na niektoré, ktoré dobre prezentujú to, čo čitateľ môže od tejto publikácie 

očakávať. 

Príspevok E. Frimmovej Bratislava očami humanistov v prvej štvrtine 16. storočia, tak 

napríklad predstavuje súčasné hlavné mesto Slovenska jednak prostredníctvom najnovších 

informácií získaných bádateľmi, jednak cez zachované dobové správy. Tie v priebehu 

sledovaného obdobia zapísali viacerí vzdelanci, priamo sa zúčastňujúci na slávnostiach či 

oficiálnych diplomatických rokovaniach prebiehajúcich v Bratislave. V tomto smere sa 

autorka opiera najmä o prácu kňaza a literáta R. Bartoliniho (1470 – 1529). On a jemu 

podobní dokázali nielen zachytiť tú oficiálnu časť, ale tiež niečo z atmosféry mesta i života 

jeho obyvateľov.  

P. Benka v texte Slawnemu magistratowi tohto mesta wssdy werni budzem. Mestské 

prísahy v Bardejove koncom 17. a v 18. storočí venuje pozornosť doteraz bádateľmi menej 

využívanému druhu prameňov. Tie však nielen z hľadiska mestskej správy, ale tiež 

každodenného života obyvateľov miest na Slovensku majú značný význam. Bohatý archív 

kedysi dôležitého slobodného kráľovského mesta Bardejov umožňuje v sledovanom období, 

i napriek komplikovaným politickým a hospodárskym podmienkam, zvolenú problematiku 

podrobne analyzovať. Autor využívajúci aj konkrétne ukážky tak mohol sledovanú 

problematiku skúmať z viacerých uhlov pohľadu, keď okrem politickej si vybral 

predovšetkým etnickú a jazykovú oblasť.  

V štúdii Život v slobodných kráľovských mestách po povstaní Františka II. Rákociho 

M. Kohútová na vybraných príkladoch dokumentuje ekonomickú situáciu veľmi dôležitej 

zložky mestského obyvateľstva – remeselníkov a obchodníkov. Využívajúc zachované 
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daňové súpisy načrtáva počty majstrov, aktuálny stav výroby, resp. niekedy tiež výšku 

vykazovaných ziskov v jednotlivých výrobných oblastiach. Je nesporne zaujímavé, že 

z dôsledkov povstania Františka II. Rákociho sa aj napriek obrovským materiálnym stratám 

i ľudským obetiam dokázali mestá na území Slovenska pomerne rýchlo spamätať.  

Názorný príklad pôsobenia niekoľkých generácií zámožnej meštianskej rodiny, 

disponujúcej tiež šľachtickým titulom, predstavil D. Haas Kianička v príspevku Kvalita života 

v rodine kremnických Freiseinovcov v 16. a 17. storočí. V sledovanom období sa nielen 

významne angažovali pri prevádzke baní či v rámci správy mesta Kremnice. Vzhľadom na 

značný majetok, ktorý sa im podarilo získať i pomerne dobre zachované archívne pramene, 

máme o ich živote značné množstvo cenných údajov. Tie nám dovoľujú poznávať rôzne 

aspekty existencie novovekej meštianskej rodiny. Nepochybne vypovedajú aj o kvalite ich 

života, no do akej miery je dosť otázne. 

Publikácia pripravená v rámci riešenia viacerých grantových projektov na pôde 

Slovenskej akadémie vied nemá a ani nemôže mať ambíciu poskytnúť vyčerpávajúcu analýzu 

sledovanej problematiky. Ponúka skôr prostredníctvom jednotlivých príspevkov ukážky, 

sondy či možné návody na podrobnejšiu analýzu aspektov toho, čo by sme mohli do veľkej 

miery zaradiť do problematiky „kvality života“ v rôznych obdobiach našej minulosti. 

Jednotlivé texty majú rôznu úroveň. Niektoré sú pútavou a podrobnou analýzou vybraného 

problému, iné sa čitateľovi môžu zdať všeobecnejšie a menej vyčerpávajúce. Napriek tomu 

publikáciu ako celok možno považovať za zaujímavý príspevok k poznaniu multietnického, 

nábožensky, spoločensky i ekonomicky veľmi pestrého mestského prostredia na území 

dnešného Slovenska. 

Patrik Derfiňák   

 

                      

 

 

 

 

Výsledkom medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov, ktorú každoročne usporadúva Filozofická fakulta Univerzity Hradce Králové,  je 
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kolektívna monografia České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. V poradí 20. 

ročník konferencie sa uskutočnil  v dňoch 11. až 12. apríla 2017. Viac ako 50 konferenčných 

vystúpení bolo rozčlenených do 16 tematických celkov. Príspevky prešli recenzným konaním 

a 35 z nich je uverejnených v kolektívnej monografii, ktorá je rozdelená do 15 tematických 

okruhov (Židia – naši alebo cudzí?, Historiografia a didaktika, Biografia, Čechoslováci 

v zahraničí, Hospodárske dejiny I (pred druhou svetovou vojnou), Spolky a masové 

organizácie, Služba vlasti, Hospodárske dejiny II (po druhej svetovej vojne), Škola – základ 

života, Transfer Nemcov, Človek, štát a právo, Etnická unifikácia po roku 1945, Mediálne 

obrazy, Kultúrne dejiny, Optikou HSĽS).  

 Z množstva zaujímavých príspevkov vyberáme len tie, ktoré si získali našu pozornosť 

v rámci témy kultúrneho dedičstva. Príspevok Klaudie Mišovičovej (s. 55 – 70) priblížil 

významnú slovenskú osobnosť  z umeleckého prostredia, Williana Schiffera, ktorý sa venoval 

monumentálnym a dekoratívnym plastikám, pri ktorých používal netradičné materiály. „V 

októbri 2007 mu Západoslovenské múzeum v Trnave v priestoroch Oláhovho seminára 

sprístupnilo výber z jeho umeleckého diela a časť jeho osobnej zbierky ako stálu expozíciu.“ 

(s. 60). Za obzvlášť prínosné hodnotíme štúdie publikované o tvorbe Williana Schiffera 

z osobného archívu, ktoré sú súčasťou štúdie a rovnako obrazovú prílohu, ktorá dokumentuje 

hlavne jeho medailérsku tvorbu. O kultúrne dedičstvo sa v minulosti starali, ale i šírili najmä 

jeho nehmotnú časť, spolky. Lukáš Hedmeg v príspevku s názvom Slovenský spolok Detvan 

v Prahe a jeho kontakty s českým prostredím do vypuknutia prvej svetovej vojny (s. 117 – 

128) priblížil jeden z najvýznamnejších študentských spolkov Slovákov v zahraničí. Spolok 

Detvan publikoval vo viacerých periodikách, participoval na rôznych kultúrno-spoločenských 

akciách, organizoval odborné a náučno-popularizačné prednášky, vydával knižné publikácie 

a, ako uvádza autor, jeho cieľom bolo aj „dostávať sa do širšieho povedomia pražskej 

a českej verejnosti v čo možno najpozitívnejšom svetle informovať o nepriaznivých 

národnostných podmienkach Slovákov doma v Uhorsku a šíriť osvetu o ich kultúrnom 

dedičstve.“ (s. 118).  

V rámci kultúrnych dejín považujeme za zaujímavý príspevok Barbary Bothovej 

o československom undergrounde a príspevok Jiřího Almera o českej, slovenskej a slovinskej 

hardcore-punkovej subkultúrnej scéne.  

Dva príspevky sa venovali ženskej otázke, a to Karolína Stegurová v štúdii s názvom 

Žena a válka. Nástin problematiky branné povinnosti a vojenské služby československých žen 

za druhé světové války (s. 189 – 200) a Zdeňka Žáčková v štúdii s názvom Advokátky 

a advokátní koncipientky v období první republiky (s. 293 – 304).  
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  Konferencia na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové sa koná 

každoročne a počas jej rokovaní sa vedú kritické diskusie medzi rôznymi generáciami 

historikov. Keďže je konferencia primárne určená pre doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov ponúka priestor pre prezentáciu výsledkov začínajúcich bádateľov, ktorí chcú 

závery svojej odbornej činnosti prezentovať pred bádateľmi a komentátormi z Čiech, 

Slovenska, Rakúska, Poľska či Nemecka. Prezentácia výsledkov výskumov mladých vedcov 

z minuloročnej konferencie je publikovaná v kolektívnej monografii, ktorá výsledkami 

svojich výskumov neobohacuje len samotných historikov, ale aj širšiu verejnosť, zaujímajúcu 

sa o československú históriu v 20. storočí.  

 

Lucia Šteflová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilejný, v poradí už desiaty ročník poľsko-slovenského zborníka predstavuje príklad 

úspešnej vzájomnej spolupráce historikov, archeológov, múzejníkov i nadšencov pre 

poznávanie našej spoločnej minulosti s predstaviteľmi miestnej či štátnej správy. O to viac, že 

zostavovatelia a autori v tomto zväzku venovali pozornosť naozaj mimoriadnej udalosti, 

týkajúcej sa sledovaných regiónov. Pre Nowy Sącz i Starú Ľubovňu je totiž zásadný rok 1292, 

keď sa  prvýkrát písomne spomínajú obe lokality, z ktorých sa následne vyvinuli prosperujúce 

i keď v minulosti neraz ťažko skúšané mestá.  

Tradičné je tiež členenie zborníka, kde okrem úvodnej časti venovanej rozsiahlejším 

článkom a materiálom sa následne otvára priestor pre kratšie správy, spomienkové texty, 

informácie o výstavách či bibliografiu prezentujúcu obsah predošlých ročníkov Sandecko-

spišských zošitov. V pestrej skladbe príspevkov zaradených zostavovateľmi do desiateho čísla 

je možné nájsť viacero nových a zaujímavých údajov. Osobitne by sme preto chceli upozorniť 

aspoň na niektoré. Už dva v úvodnej časti zaradené texty poľských autorov Szymona 

Suleckeho Pieczęcie Waclawa II z dokumentu lokacyjnego Nowego Sącza a Beaty 
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Wierzbickej Przywileje królewskie Noweho Sącza, sú zaujímavé z hľadiska využitia 

pomocných vied historických pri skúmaní i následnej interpretácii najstarších zachovaných 

listín, v tomto konkrétnom prípade najmä z konca 13. storočia. Vychádzajúc z dostupných 

údajov a analógií je tak možné aspoň do istej miery rekonštruovať nielen obsahovú, ale tiež 

vizuálnu stránku dokumentov spojených so vznikom mesta Nowy Sącz.   

Vzniku mesta i jeho najstarším dejinám sa venuje Vladimír Olejník v texte Stará 

Ľubovňa od osídlenia v stredoveku do roku 1412. V chronologickej postupnosti prevádza 

čitateľa založením a postupnou premenou pôvodnej osady na mesto, úspešnými i horšími 

obdobiami sídla, ktoré sa následne stáva súčasťou panstva hradu Stará Ľubovňa. Svoj 

prehľadný a zrozumiteľný opis naznačujúci komplikované náboženské, politické 

i hospodárske pomery v poľsko-uhorskom pohraničí končí rokom 1412 v čase, keď sa toto 

územie stáva predmetom zálohu za pôžičku poskytnutú uhorskému panovníkovi Žigmundovi 

Luxemburskému. O tom, aké zaujímavé informácie pre poznanie každodenného života našich 

predkov môžu priniesť aj čiastkové záchranné archeologické výskumy, svedčí príspevok 

Bartolomieja Urbańskeho, Archeologiczne badania ratunkowe przy dawnym Domu Kapelana 

w klasztorze Klarysek w Starym Sączu w 2012 roku. Objekt vybudovaný roku 1605 sa stal 

predmetom záujmu bádateľov v rámci záchranného archeologického výskumu v roku 2012. 

Ten v konečnom dôsledku priniesol nielen informácie o samotnom objekte, ale tiež 

prostredníctvom nájdených artefaktov o každodennom živote jeho obyvateľov, resp. 

v neposlednom rade tiež k situácii na lokalite, kde sa nachádzal. Poľskí autori venovali 

pozornosť skôr parciálnym otázkam spojeným so zaujímavými úsekmi dejín mesta Nowy 

Sącz a jeho okolia. V tomto smere je ešte možné spomenúť napríklad článok Ewy Danwskej, 

Sandecjana w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 

odkazujúci na množstvo pozoruhodného pramenného materiálu, týkajúceho sa sledovanej 

oblasti.  

Slovenskí autori ponúkli na rozdiel od poľských kolegov skôr rozsiahlejšie syntézy 

z dejín mesta. Peter Žarnovský v texte Vybrané kapitoly z dejín Starej Ľubovne. Stará 

Ľubovňa v 16. storočí, resp. Františka Marcinová v stati nazvanej Dejiny mesta Stará 

Ľubovňa 1772 – 1876. Politicko-správna situácia na území Starej Ľubovne, sa pokúsili na 

stručnom prehľade vývoja tamojšieho osídlenia od 16. až do 19. storočia predstaviť tiež 

viaceré špecifiká či zaujímavosti spojené s tunajším obyvateľstvom, prípadne spoločenským, 

hospodárskym a politickým vývojom. Staršie, už známe poznatky sa pritom usilovali doplniť 

o údaje získané archívnym výskumom z posledných rokov. I v tomto prípade sa tak názorne 

ukázalo, koľko práce je ešte potrebné urobiť pre lepšie poznanie našej spoločnej minulosti.  
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Keď pred desiatimi rokmi vznikol zborník venovaný predovšetkým dvom historicky 

významným regiónom ležiacim na poľsko-slovenskej hranici, niekde v pozadí sa pre 

nezainteresovaných vynárala otázka jeho finančného i odborného zabezpečenia. Rovnako 

náročné sa ukazovalo získanie dostatočného množstva kvalitných textov, ktoré by bolo možné 

postupne uverejňovať. Čas však ukázal, že napriek rýchlemu nárastu počtu vedeckých 

i odborných časopisov nielen na Slovensku, ale tiež v Poľsku, sa túto náročnú úlohu stále darí 

úspešne napĺňať. Zostáva tak iba popriať vydavateľom, aby tomu tak bolo i v nasledujúcich 

rokoch.  

Patrik Derfiňák                          

 

 

 

 

 

  




