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ÚVOD 

 

Rok 2018 bol vyhlásený za európsky rok kultúrneho dedičstva a po celej Európe sa 

uskutočnilo množstvo akcií, ktorých cieľom bolo priblížiť ľuďom európske kultúrne 

dedičstvo, a tak ich rôznymi spôsobmi motivovať, aby sa zapojili do starostlivosti o neho 

a často aj do jeho záchrany. V zmysle výroku „len človek, ktorý pozná svoju minulosť, 

dokáže zmeniť svoju budúcnosť“ by sme ho mohli pre tento rok aktualizovať v duchu „len 

človek, ktorý si váži svoju minulosť, dokáže zachovať jej hodnoty pre budúcnosť“. 

V celoeurópskom kontexte sa pozícia kultúrnych pamiatok, hmotných či nehmotných, dostáva 

do úzadia a nie je náhodné, že predstavitelia európskeho kultúrneho priestoru sa rozhodli 

pripomenúť dôležitosť a aktuálnosť potreby poznať svoje kultúrne dedičstvo a zachovať ho 

pre budúce generácie.  

Európa je prepojená prostredníctvom svojej histórie, ktorá po stáročia udržiava 

kultúrne tradície a buduje rozmanité pamiatky. Európska komisia, Európsky parlament a Rada 

Európskej únie organizujú podujatia na oslavu európskeho kultúrneho dedičstva. Svoju 

pozornosť pritom zameriavajú hlavne na mladých ľudí, ktorých by chceli intenzívne zapojiť 

do zveľaďovania kultúrneho dedičstva. Nie je preto náhodné, že sme úplne prvú ročenku 

Codex historico-critica  venovali téme, ktorá má osloviť aj mladých ľudí, teda študentov, ktorí 

by sa na základe našich príspevkov mohli dozvedieť niečo viac o kultúrnom dedičstve 

vlastnej krajiny. Samozrejme, ročenka je venovaná aj širšiemu odbornému publiku a vďaka 

svojmu interdisciplinárnemu charakteru prináša príspevky z histórie, literatúry, jazyka 

a umení.  

Rozmanité zastúpenie príspevkov môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií, a to 

na kultúrne dedičstvo hmotnej a nehmotnej povahy. Hmotné pamiatky považované za 

kultúrne dedičstvo sú spracované v rámci troch štúdií. Prvou je príspevok Lucie Šteflovej, 

zaoberajúci sa evanjelickými a. v. chrámami v Nitrianskom senioráte, druhý príspevok 

Veroniky Drábovej, mapujúci židovské pamiatky v Brezovici v druhej polovici 19. storočia 

a tretí príspevok Tibora Dohnanca, venujúci sa Komárňanskej pevnosti, ktorá je v súčasnosti 

národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska a figuruje na predbežnom zozname svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Kvantitatívne viac zastúpené sú príspevky reprezentujúce 

nehmotné kultúrne dedičstvo. Jazykovým tradíciám sa venuje príspevok Petra Karpinského, 

analyzujúci pravopis rukopisného spevníka Karola S. Szeredayho Zpjevanky zemplinských 

slovanů v okolj Michalovském. Divadelnému umeniu je venovaný príspevok Patrika 
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Derfiňáka, ktorý oprášil zabudnutú osobnosť uhorskej kultúry, herca, dramatika a spisovateľa 

Árpáda Gabányiho. Literatúre ako špecifickej forme kultúrneho dedičstva sa venujú 

konkrétne dva príspevky. Pavol Markovič priblížil  cestopisnú a memoárovú literatúru od 

baroka až po romantizmus a Marek Mitka sa sústredil na románovú tvorbu autora, spätého 

s mestami východného Slovenska. Príspevok Lukáša Makkyho prináša reflexiu možnosti 

interpretácie jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva, so špeciálnym zreteľom na praveké 

umenie. Kategórii folklórnych pamiatok, konkrétne slovenským ľudovým piesňam, sa venuje 

Lukáš Hedmeg v príspevku, venovanému ich významnému zberateľovi, hudobnému 

skladateľovi a dirigentovi Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému. Ústnou tradíciou sa zaoberá 

príspevok Niny Kollárovej o festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička.  

Codex historico-critica (Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych 

prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam) je ročenkou a bude teda vychádzať raz 

ročne s dopredu určenou témou. Jej prvý ročník sme venovali aktuálnej téme pre daný rok, 

v ktorom vychádza. Príspevky sa zameriavajú prevažne na oblasti výskumu z histórie, 

literatúry, jazyka a umení, a tým prinášajú  pluralitný a interdisciplinárny charakter ročenky. 

Pre rok 2019 sme sa rozhodli príspevky venovať problematike regiónov a ich kultúrnym 

a historickým špecifikám.  

  

Editori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


