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Abstract—Works dealing with the issue of popu-
lation research in Slovakia, a  field which signifi-
cantly developed during the second half of the 
20th century, have often built on the earlier works 
of the interwar period. The common denominator 
of these works was most frequently the current 
issue of ethnicity and the need felt by Slovaks to 
demarcate their borders (especially the Southern 
border) in a young Czechoslovakia (A. L. Petrov, J. 
Husek). Academic grappling with present demo-
graphic questions reagrding interwar Slovakia 
(A. J. Chura, J. Svetoň) resumed after the Second 
World War, with new questions regarding the 
demographic developments in Upper Hungary 
from the 18th century onwards. The School of 
modern historical demography which has its 
roots in French academia did not, unfortunately, 
establish itself in Slovak academia. The few works 
published (J. Alberty, M. Kohútová, J. Kandert) 
failed to elicit the necessary inspiration and no 
increase was noted in graduate dissertations pro-
duced on these topics at Slovak universities.Today, 
in the era of free historical inquiry, P. Tišliar‘s and 
B. Šprocha‘s  accounts of population history re-
search reach new audiences. Similarly, our the-
sis “ Social and Confessional Determinants of 
Demographic Development in the Podpol’ania 
in a  “long” 19th Century” aims to contribute to 
these modern works and open a discussion on his-
torical demography in the specific micro region of 
Detva.
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Úvod1

POD sumárnym termínom minulosť popu-
lácie rozumieme odvetvia historickej vedy, 

ktoré sa venujú dejinám obyvateľstva, teda pri-
márne historickú demografiu, spojenú s  histó-
riou rodiny. Tieto vedné disciplíny či historické 
subdisciplíny úzko súvisia s  dejinami každo-
dennosti, historickou antropológiou, dejinami 
mentalít a historickou sociológiou.

prehľad skÚMania dejín populácie na 
slovensku

V  súčasnosti na Slovensku, žiaľ, nemáme kom-
pletnú bibliografiu sumarizujúcu práce z  histo-
rickej demografie či príbuzných disciplín. Na 
začiatku 90. rokov minulého storočia sa o  vý-
berovú bibliografiu pokúsila Mária Kohútová. 
V príspevku publikovanom v Historickej demo-
grafii sumarizovala stav bádania do roku 1988 
(Kohútová 1991). Autorka sumarizovala pro-
blematiku historickej demografie aj z poslednej 
dekády minulého storočia pre potreby sloven-
ského Historického časopisu (Kohútová 1997). 
Záverečné desaťročie 20. storočia bolo hodnote-
né aj Martou Dobrotkovou (Dobrotková 2003). 
Komplexnejší prehľad demografického báda-
nia v  historickej vede ponúkol najnovšie Pavol 
Tišliar (Tišliar 2011a). Na základe jeho suma-
rizovania bola koncipovaná aj slovenská časť 
medzinárodného európskeho projektu o  minu-
losti historickej demografie History of Historical 
Demography, ktorého výsledky majú byť knižne 
publikované začiatkom roka 2013. 

1 Publikace článku byla podopořena grantem 
AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.

Publikováno pod Creative Commons 3.0 Unported License 
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otázky etnicity slovenska v 20. rokoch 
20. storočia

Problematika výskumu populácie, teda his-
torickej demografie, histórie rodiny a  príbuz-
ných vied nemá, žiaľ, na Slovensku hlboké 
korene. Odvetvia týchto historických vied sa 
výraznejšie rozvíjali až v  druhej polovici 20. 
storočia, pričom stavali na skorších prácach 
medzivojnového obdobia. Krátko po vzniku 
spoločnej Československej republiky sa v  prá-
cach objavovali otázky etnicity slovenskej časti 
mladej republiky. Autor ruského pôvodu Alexej 
Leonidovič Petrov sa venoval typom prameňov 
podstatných pre výskum etnickej štruktúry 
obyvateľstva. V  prácach sa sústredil najmä na 
vymedzenie slovensko-maďarskej etnickej hra-
nice a  slovensko-rusínskemu hraničnému re-
giónu (Petrov 1923; Petrov 1924; Petrov 1927; 
Petrov 1928). Podobnou problematikou sa za-
oberal aj národopisec, etnológ a  lingvista čes-
kého pôvodu Lubor Niederle, ktorý vypracoval 
národopisnú mapu Slovákov podľa výsledkov 
sčítania obyvateľstva z  roku 1900 (Niederle 
1903). Podobnými otázkami ako spomínaný A. 
L. Petrov sa venoval aj Jan Húsek, ktorý venoval 
svoj záujem etnickej hranici Slovákov a Rusínov 
na východnom Slovensku (Húsek 1925).

hľadanie tváre historickej deMografie 
v polovici 20. storočia

Po tomto historicko-demografickom „predvo-
ji” prišla v 30. a 40. rokoch 20. storočia akoby 
ďalšia generácia bádateľov. Tá sa spočiatku 
venovala aktuálnym demografickým otázkam, 
ktoré v  pohnutej dobe zaujímali verejnosť. 
Práce Alojza J. Churu o  populačnom vývoji 
Slovenska v  medzivojnovom období boli zame-
rané najmä na stav detí a mládeže, ich ochrany 
a  ochrany matiek a  rodiny. I  v  súčasnosti pa-
tria k významným a citovaným zdrojom údajov 
o  populačnom vývoji Slovenska na konci 30. 
rokov 20. storočia (Chura 1936; Chura 1938; 
Chura – Klizlink 1939). Vyštudovaný ekonóm 
Ján Svetoň priniesol do výskumu populácie 
nový rozmer. Z bádateľa analyzujúceho dôsled-
ky vysťahovalectva (Svetoň 1943) sa po druhej 
svetovej vojne preorientoval na bádateľa skú-
majúceho retrospektívny vývoj obyvateľstva od 
18. do 1. polovice 20. storočia (Svetoň 1958; 
Svetoň 1969). Významnú etapu tohto obdobia 
tvorili aj výskumné snahy vedecky dokázať ne-
spravodlivosť Viedenskej arbitráže. Politické 
zmeny a  územná zmena Slovenska priviedla 

autorov k zvýšenému záujmu o slovenský etnic-
ký priestor a pohyb hraníc (Varsik 1940; Bokes 
1940)V  50. a  60. rokoch minulého storočia sa 
o  populačné otázky minulosti začali zaujímať 
slovenskí historici a  archivári. Práve paralelne 
so vznikom modernej školy historickej demo-
grafie vo Francúzsku sa na Slovensku otvorili 
zásadné otázky o minulosti populácie, hoci skú-
mané rozdielnymi metódami. Išlo najmä o prá-
ce Pavla Horvátha o  slovenskom poddanom 
obyvateľstve a Antona Špiesza o Nitrianskej sto-
lici v 18. storočí (Horváth 1956; Horváth 1963; 
Špiesz 1958; Špiesz-Watzka 1966).

skÚManie osídlenia

V  nasledujúcom období slovenská historic-
ká veda otvárala otázky z  dejín populácie 
najmä o  osídlení územia. Práce o  východ-
nom Slovensku pochádzali najmä od Alžbety 
Gácsovej a  Branislava Varsika (Gácsová 1970; 
Gácsová 1974; Varsik 1964; Varsik 1973; Varsik 
1977; Varsik 1984). Juraj Žudel sa ťažiskovo 
venoval najmä slobodným kráľovským mestám, 
ku ktorým bol dochovaný bohatý pramenný ma-
teriál (Žudel 1965; Žudel 1987a; Žudel 1987b). 
Spomínaná škola modernej historickej demo-
grafie sa na Slovensku spočiatku neetablovala. 
Jedným z mála autorov venujúcich sa hlbšej ana-
lýze obyvateľstva bol Július Alberty, ktorý analy-
zoval populáciu stredného Slovenska (Alberty 
1981; Alberty 2008). Do skupiny bádateľov ve-
nujúcich sa aktuálnym otázkam dejín populácie 
zaraďujeme aj Máriu Kohútovú, ktorá sa prio-
ritne venovala populácii západného Slovenska 
v  novoveku (Kohútová 1982; Kohútová 1990). 
V  poslednom období publikovala aj dve práce, 
ktoré majú slúžiť ako vysokoškolské skriptá 
(Kohútová 2010a; Kohútová 2010b). 

obraz sociálnej štruktÚry obyvateľstva 
a jeho regionálny pohyb

Dejiny populácie skúmané prostredníctvom 
historickej demografie, žiaľ, v  slovenskej histo-
rickej obci neboli v minulosti etablované, ako to 
bolo napr. v Českej republike. Na Slovensku ne-
vznikla žiadna škola či stredisko skúmania dejín 
slovenského obyvateľstva a  stále išlo len o  nie-
koľko málo bádateľov. Analyzované boli často 
menšie regióny na základe analýzy cirkevných 
matrík či súpisov obyvateľstva. Vo všeobecnosti 
chýbali práce z oblasti „klasickej” historickej de-
mografie na základe analýzy cirkevných matrík 
agregatívnou metódou či metódou rekonštruk-
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cie rodiny. Väčšinou boli publikované ako ojedi-
nelé štúdie (Šalamon 1991a; Šalamon 1991b; 
Plačko 2009; Bernát 2006; Bernát 2007; Bernát 
2009a; Gayer 1999; Tajták 1980; Vereš 1983). 
V  roku 2009 uzrela svetlo sveta jedna z  mála 
monografií pripravená agregatívnou metódou 
o  farnosti Dubnica nad Váhom “Obyvateľstvo 
dubnickej farnosti v  17.–19. storočí vo svetle 
matrík” z pera Libora Bernáta (Bernát 2009b). 
V  skoršom období boli demografické otázky 
riešené na pozadí sociálnych dejín, úzko pre-
pojené so sociálnou a ekonomickou štruktúrou 
obyvateľstva (Marečková 1991; Marečková 
1993; Marečková 1994; Lengyelová 1995; 
Džambazovič 2007; Holec 1991). Svoje mies-
to si v  prácach nachádzala tematika zmiešanej 
etnicity slovenského obyvateľstva (Botík 2007; 
Janas 2008; Hetényi 2008; Tišliar 2008; Žudel 
1991; Žudel 1992; Žudel 1993; Očovský 1993; 
Kaľavský 1993a; Kaľavský 1993b; Mésároš 
1995).

Viac o  minulosti našej populácie by mohli 
napovedať ďalšie práce o  migračných proce-
soch na našom území. Sčasti spracovaná tema-
tika vysťahovalectva sa rozvinula až po uvoľnení  
politických a  spoločenských pomerov (Šmigeľ 
2008; Sáposová-Šutaj (eds.) 2010; Sirácký 
1966; Sirácký 1980; Sirácký 2008). Stále však 
existuje priestor pre bádanie slovenského vysťa-
hovalectva, a to najmä na americký kontinent či 
do Austrálie.

výskuM histórie rodiny

Pri vytváraní výskumných otázok si len veľmi 
ťažko nachádzala svoje miesto otázka histórie 
rodiny. Tematika, ktorá je v  západnej Európe 
značne rozpracovaná, našla v  slovenskom pro-
stredí len slabú odozvu. Paradoxne sa sloven-
skej rodine venoval najmä autor českého pôvo-
du Josef Kandert (Apáthyová-Rusnáková 1972; 
Kandert 1976; Kandert 1983; Kandert 2004). 
K  problematike slovenskej rodiny výrazne 
prispievali aj výskumy slovenských etnológov 
(Botíková-Herzánová-Bobáková (eds.) 2007; 
Botík 1967, Duchoňová 2011). K  zaujímavým 
výstupom patrilo aj vydanie internetového časo-
pisu Forum historiae z roku 2009. Tematizáciou 

“Rodina vo vojne” predstavila príbeh Terézie 
Vansovej v  etape oboch svetových vojen, vplyv 
Veľkej vojny na slovenskú rodinu, otázky riešia-
ce problematiku muža a ženy vo vojne, židovské 
rodiny a  problematiku rodín z  územia Poľska 
(Šuchová 2009; Dudeková 2009; Wiśniewski 

2009; Benko 2009; Závacká 2009; Karcol 2009; 
Šišjaková 2009; Kubis 2009; Świder 2009; 
Šmigeľ 2009). Medzi ostatné výstupy z  oblasti 
histórie rodiny patrí aktuálne najnovšie vyda-
nie Forum historiae z  roku 2012. Celé číslo je 
tematicky koncipované na predmet histórie ro-
diny a príbuzným otázkam. Zastúpenie si v ňom 
našla agregatívna metóda sobášnosti, obraz 
rodinného života na pozadí pohrebných kázní, 
rodinný život v šľachtických a meštiackych kru-
hoch, rodina z hľadiska umeleckej a  jazykoved-
nej tematizácie (Bernát 2012; Brtáňová 2012; 
Csukovits 2012; Duchoň 2012; Ďuriška 2012; 
Fundárková 2012; Jablonický 2012; Kližanová 
2012; Žigo 2012; Zsoldos 2012). Tieto práce vy-
volávajú nádej pre ďalšie smerovanie výskumu 
minulosti populácie na území Slovenska a  rov-
nako ukázali aj možnosť spojenia výskumných 
síl s okolitými krajinami.

slovenská populácia optikou Mladej 
generácie historikov

Nový rozmer vo výskume prinášajú práce ďal-
ších mladých historikov nezaťaženej generá-
cie, ktoré skôr sekundárne využívajú niektoré 
metódy historickej demografie. Práce, ktoré 
operujú na hranici historickej demografie, de-
jín osídlenia, výskumu etnicity a konfesionality, 
prinášajú okrem nových poznatkov aj nové me-
tódy do výskumu minulosti obyvateľstva (Marek 
2006; Rábik 2006; Šoltés 2009; Tišliar 2009; 
Maliniak 2009). Práce sa sčasti venujú proble-
matike nových, resp. cudzích etník vo vybra-
ných slovenských regiónoch od obdobia stredo-
veku do 20. storočia. Autori rozpracovali úze-
mie stredného Slovenska, Zvolenskej kotliny, 
Gemera, Malohontu, Šariša, Spiša a Zemplína. 
Spracovaním rozsiahleho pramenného materi-
álu táto skupina autorov na pozadí rôznorodosti 
predstavovaných území vnáša nové svetlo v na-
zeraní na slovenské obyvateľstvo a  podmienky 
jeho života.

aktuálny výskuM obyvateľstva slovenska 
v MedzivojnovoM československu

Súčasné trendy demografického výskumu oby-
vateľstva v minulosti udáva najmä autorský tan-
dem Pavol Tišliar a  Branislav Šprocha. Vo svo-
jich prácach venujúcich sa populácii Slovenska 
v rokoch 1919 – 1937 otvorili základné otázky 
sobášnosti, úmrtnosti a  plodnosti (Šprocha-
Tišliar 2008a; Šprocha-Tišliar 2008b; Šprocha-
Tišliar 2008c). Výskumne sa venovali aj rôznym 
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štruktúram obyvateľstva na Slovensku a v dvoj-
zväzkovom diele aj oblasti Podkarpatskej Rusi 
(Šprocha-Tišliar 2009a; Šprocha-Tišliar 2009b; 
Šprocha-Tišliar 2009c). Pavol Tišliar sa vo 
svojich ďalších výskumných otázkach venoval 
mimoriadnym sčítaniam obyvateľstva z  rokov 
1919 a 1938 a pravidelnému cenzu z roku 1940 
(Tišliar 2007a; Tišliar 2010). Z  naposledy cito-
vaného cenzu bol spracovaný aj Národnostný 
kataster Slovenska z roku 1940 (Tišliar 2011b). 
V  súčasnosti autorská dvojica pripravila obraz 
stavu obyvateľstva v medzivojnovom období na 
základe sčítaní obyvateľstva (Šprocha-Tišliar 
2012).

výskuM prirodzeného pohybu 
obyvateľstva na podpoľaní

V prezentovanom spektre bádania sa pohybuje 
(a neskôr snáď chce i prispieť) naša dizertačná 
práca s  názvom „Konfesionálne a  sociálne de-
terminanty demografického vývoja na Podpoľaní 
v  „dlhom” 19. storočí“. Vo výskume sa venuje-
me populácii obce Detva a  k  nej patriacim roz-
trateným lazom, ktorú v  rokoch 1781 – 1920 
sústreďovala do svojej jurisdikcie detvianska 
rímskokatolícka farnosť. Samotný mikroregi-
ón predstavuje svoju výnimočnosť spôsobom 
osídlenia prostredníctvom roztratených samôt, 
tzv. lazov, ktoré vznikali kolonizáciou odľahlých 
oblastí na južných svahoch sopečného masívu 
Poľany. Obyvateľstvo, živiace sa najmä poľno-
hospodárstvom, sa v  priebehu 19. storočia vý-
razne populačne rozšírilo. Bez výrazných zmien 
počet duší vo farnosti vzrástol z  pôvodných 5 
000 až trojnásobne. Mestečko Detva takto na 
konci 19. storočia (pred osamostatnením sa 
obce Hriňová) predstavovalo populačne druhé 
najväčšie sídlo Zvolenskej stolice. 

Rozsiahla vzorka obyvateľstva farnosti ob-
medzila v  trojročnom doktorandskom štúdiu 
výskum len na agregatívnu metódu, v ktorej sa 
venujeme základným demografickým činiteľom 
dynamizujúcej populácie. Skúmané obdobie,  
roky 1781 – 1920, bolo stanovené do času, keď 
na Podpoľaní, a  teda vo vidieckej spoločnosti 
Slovenska, hľadáme prvky demografického 
prechodu. To znamená, keď prebehli zmeny po-
pulačného správania, charakterizované najmä 
odkladaním sobášnosti, obmedzovaním plod-
nosti, a  tak znižovaním počtu narodených detí 
v rodine. Vychádzame pritom zo starších výsku-
mov, podľa ktorých bola slovenská spoločnosť 
v  tomto ohľade o  čosi oneskorená, na rozdiel 

od českých krajín, kde k  demografickému pre-
chodu došlo v  druhej polovici 19. storočia. Na 
Slovensku sa tieto prvky začali objavovať na 
konci 19. storočia a zavŕšila ich až celospoločen-
ská zmena v podobe prvej svetovej vojny. 

Základné demografické otázky populácie 
„dlhého” 19. storočia, ako sezónnosť sobášov, 
sobášny vek, podiel prvých a  palingamných 
sobášov, sezónnosť narodení, viaceraké narode-
nia, nemanželské narodenia či sezónnosť úmrtí, 
veková štruktúra zosnulých a  prejav demogra-
fických kríz sledujeme na pozadí sociálnych, 
hospodárskych a  politických zmien spoločnos-
ti. Pre región sú dochované jedinečné etnogra-
fické pramene, ktoré akoby boli sumarizované 
v  jednej z  prvých monografií o  slovenských 
mestách „Detva. Monografia” z  roku 1905 od 
bývalého detvianskeho kaplána Karola Antona 
Medveckého (Medvecký 1905). Využívajúc 
potenciál lazníckeho mikroregiónu sa snažíme 
odkryť mentálne rozdiely medzi Detvancami 
a lazníkmi, ktorí žili mimo mestečka. Toto regi-
onálne špecifikum ponúka odpovede napríklad 
na rozdiely v  dostupnosti zdravotníckej či pas-
toračnej starostlivosti.

Vo výskume podpolianskej populácie sa 
objavil zaujímavý fenomén, ktorý v podobných 
výskumoch prakticky nemá obdobu. Od druhej 
polovice 90. rokov 18. storočia sa začali výrazne 
zvyšovať podiely uzavretých manželstiev v  me-
siaci november. V prvej dekáde 19. storočia do-
konca počet novembrových sobášov presiahol 
3/4-ový podiel všetkých zväzkov. Do konca 50. 
rokov pomer manželstiev uzavretých v mesiaci 
november prevyšoval 60-percentnú hranicu. 
V  nasledujúcich dvoch desaťročiach predstavo-
val polovičný podiel všetkých sobášov. V závere 
19. storočia však hodnoty sobášov z  predpo-
sledného mesiaca v roku klesali až na tretinový 
podiel, ale stále to bol najobľúbenejší čas vystro-
jenia svadby. 

Je na mieste otázka, či takéto hromadné 
sobáše mohli reálne prebiehať v  jeden deň, 
alebo ich zapisovateľ do matriky iba takto za-
znamenal a  v  skutočnosti sa konali vo väčšom 
časovom odstupe. V  matrike sa takto stretáva-
me s prípadmi, že v jeden deň bolo v kostole sv. 
Františka v Detve uzatvorených niekedy až vyše 
60 sobášov (9. november 1812 napríklad 63 
sobášov). Najčastejšie išlo o  sobáše prvé, teda 
zväzky medzi ešte nesobášenými snúbencami. 
V niektorých prípadoch sa stretávame s tým, že 
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zápisy v matrike sú zaznamenávané jednotným 
rukopisom, hoci vykonávatelia sviatosti boli 
rôzni (farár a  kapláni farnosti). Mohlo ísť na 
jednej strane o dopisovanie matriky po dlhšom 
čase, alebo o  praktickú záležitosť fungovania 
farnosti, kde každý mal svoju úlohu, a  teda je-
den duchovný zapisoval všetky sobáše. 

Na tento výskyt početných sobášov a  vy-
sokého podielu novembrových manželstiev 
nemožno formulovať jednoznačnú odpoveď. 
Kumulovaný počet sobášov v  jeden deň s  taký-
mi vysokými hodnotami nie je pravdepodobný 
a  reálne len ťažko predstaviteľný. Vysoké za-
stúpenie novembrových sobášov nemôžeme 
jednoznačne vysvetliť chybou kňaza, ktorý by na 
konci roka dopisoval sobáše uzatvorené počas 
celého roka. Táto prax by mohla trvať niekoľko 
rokov pôsobením jedného kňaza a  minimálne 
s  príchodom nového by sa aspoň na čas preru-
šila. Enormný počet novembrových sobášov 
však nepretržite dominoval takmer až deväť de-
kád. Za novembrovými sobášmi môžeme vidieť 
trend, ktorý si osvojilo samotné obyvateľstvo až 
tak, že v období krátko pred adventom najčastej-
šie vystrojovali svadobné hostiny. Odpoveď na 
tento fenomén nám môžu čiastočne priniesť 
výskumy v  ďalších regiónoch, ktorými by sme 
mohli potvrdiť či vyvrátiť enormné rozšírenie 
novembrových sobášov.

výskuM populácie slovenska v kontexte 
stredoeurópskej historickej deMografie

Vlastný výskum populácie na Slovensku sa 
môže dlhodobo inšpirovať stavom vedeckého 
bádania susedných historických obcí. Ako sme 
už naznačili, viaceré otázky demografického 
vývoja v  minulosti sa riešili vďaka spolupráci 
najmä s českými kolegami. Vďaka tomu, že na 
západnom brehu rieky Moravy sa v 60. rokoch 
20. storočia vyprofilovala silná škola historickej 
demografie, sa môžeme inšpirovať najmä v me-
todike skúmania minulosti populácie. 

Geograficky najbližšie slovenskému pro-
strediu je Centrum pre sociálne a  hospodár-
ske dejiny pri Ostravskej univerzite v  Ostrave. 
Slovenskej historickej demografii toto pro-
stredie môže pomôcť dostupnosťou komplet-
nej knižnice k  výskumu populácie v  českých 
krajinách a  množstvom titulov zo zahraničnej 
tvorby historickej demografie a  kultúrnej his-
tórie. České prostredie je pre to slovenské veľmi 
prínosné aj z  hľadiska dostupnosti prekladov 

najmä západných autorov, ktoré vychádzajú 
v češtine. Okrem toho Centrum udržuje živý ve-
decký kontakt s pracoviskami v Nemecku (Max 
Planck Institute v  Rostocku) a  s  rozvíjajúcou 
sa školou historickej demografie Univerzity 
v Kluži v Rumunsku. 

Pri nazeraní na metodiku a  na dosiahnuté 
výsledky z  týchto pracovísk musíme postupo-
vať v  značnej miere opatrne, pretože územie 
Predlitavska predstavovalo v  „dlhom” storočí 
iné kultúrne a  sociálne prostredie ako región 
dnešného Slovenska. Na Slovensku máme hor-
ší stav dochovaných matričných kníh, ako aj 
horší prístup ku cenzovým hárkom z  prelomu 
19. a 20. storočia. Juhovýchodný typ európskej 
rodiny, ktorý prevažoval na slovenskom území, 
však môže pre české prostredie predstavovať 
rozšírené obzory v otázke typologizácie rodiny.

Silná škola historickej demografie sa 
v  závere minulého storočia vyprofilovala na 
Vroclavskej univerzite vo Vroclave okolo prof. 
Zbigniewa Kwaśneho. Poľský výskum po-
pulácie je dopĺňaný bádaniami z  genealógie, 
výskumom rodiny, každodennosti, kultúrnej 
histórie a  príbuzných otázok. Tieto trendy sú 
možné na jednej strane dochovaním prameňov 
najmä z  prostredia šľachtických rodov z  obdo-
bia Rzeczypospolitej a  na strane druhej inšpi-
ráciou a snahou o vedecký dialóg so západnými 
inštitúciami venujúcimi sa výskumu minulosti 
populácie. V  poľskom prostredí môžeme nájsť 
oporné body pri komparácii výsledkov v  práv-
nom systéme rakúskej časti bývalého Poľska po 
treťom delení do Rakúsko-maďarského vyrov-
nania. Na druhej strane musíme pozerať, po-
dobne ako pri českých výskumoch, so zreteľom 
na rozdiely vo forme rodiny, ktorá spočívala na 
zvykovom práve.    

záver

Nezachytením trendov vo výskume populácie 
v  poslednej tretine 20. storočia zostal v  sloven-
skej historickej vede veľký priestor pre výskum-
né otázky, ktoré sú v blízkom zahraničí už spra-
vidla zodpovedané. Nová generácia historikov 
najmä v  poslednom desaťročí otvára okrem 
širokých historicko-demografických polemík aj 
témy etnicity a konfesionality, pre ktoré máme 
najmä na východnom Slovensku veľký poten-
ciál. K  výskumu slovenskej populácie sa snaží 
prispieť aj naša dizertačná práca, ktorá sa ve-
nuje mikroregiónu Podpoľania na strednom 
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Slovensku so špecifikom roztratených usadlostí. 
Pre ďalší posun vo výskume slovenskej populá-
cie je neodmysliteľný živý kontakt najmä s  ve-
dou v okolitých krajinách.
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