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Publikácia Die Zips – eine kulturgeschichtilche Region im 19. Jahrhundert. 

Leben und Werk von Johann Genersich (Spiš – kultúrnohistorická oblasť 19. 

storočia. Život a dielo Jána Genersicha) vznikla ako dôsledok vedeckého 

sympózia, ktoré sa konalo v máji minulého roka vo Viedni pri príležitosti 250. narodenia Jána 

Genersicha. Toto sympózium sa konalo na pôde Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity vo Viedni 

a autori v úvode zborníka poznamenávajú, že názov „Zips – Spiš – Szepes“ bol pre študentov 

neznámy, dokonca ho pokladali za termín z oblasti výpočtovej a počítačovej techniky. Podobne im 

nehovorilo nič ani meno Jána Genersicha, ktorý bol prvým cirkevným historikom na Protestantskej 

teologickej škole vo Viedni, otvorenej v roku 1821. Cirkevné dejiny však neboli jedinou oblasťou, 

v ktorej vynikal, podobne sa venoval aj teologickej, pedagogickej a literárnej činnosti, zaoberal sa 

filozofiou, estetikou a prírodnými vedami. Patril k významným osobnostiam Spiša v 19. storočí, ale 

jeho vplyv siahal aj mimo túto oblasť. Dôkazom toho je už spomínané sympózium a publikácia, ktorá 

si za cieľ postavila poukázať na život a dielo Jána Genersicha, ako aj na oblasť, z ktorej pochádzal, 

Spiš.  

 V publikácii sa nachádza dvanásť príspevkov, ktoré editori zaradili do hlavného textu, pričom 

v dodatku je možné nájsť ďalšie štyri, ktoré dotvárajú celkový obraz Jána Genersicha. Jednotlivé 

príspevky sú logicky usporiadané. Hoci ich editori nerozdeľujú do celkov, jednotlivé témy by sa dali 

rozdeliť do troch myšlienkových skupín: opis spišskej oblasti v 19. storočí (1. – 2. príspevok), osoba 

Jána Genersicha, na ktorú autori príspevkov nazerajú z rôznych aspektov (3. – 8. príspevok) 

a osobnosti, ktoré Ján Genersich ovplyvnil (9., 11. – 12. príspevok). Príspevok, ktorý je zaradený ako 

desiaty v poradí od M. Czentheho sa však vymyká myšlienkovému celku, keďže sa venuje rozvoju 

Evanjelického gymnázia v Levoči. Samostatný myšlienkový celok tvorí, ako už bolo vyššie 

spomenuté, dodatok, ktorého príspevky dotvárajú komplexný pohľad na Genersicha a Spiš. Každý 

príspevok sleduje vlastný aspekt alebo dôraz, ktorý sa snaží vyzdvihnúť a uviesť do popredia, preto je 

nevyhnutné si tieto dôrazy jednotlivých autorov v stručnosti priblížiť, pričom budeme postupovať 

podľa už spomenutej myšlienkovej štruktúry: 

 Friedrich Gottas vo svojom príspevku Die Zips – Geschichte, Kultur, Besonderheiten (Spiš – 

Dejiny, kultúra, osobitosti) kladie dôraz, ako už samotný názov napovedá, na dejinný vývoj spišskej 

oblasti, pričom poukazuje na viaceré fenomény tejto oblasti, či už ide o jej etnickú alebo jazykovú 

rozmanitosť. Zaujímavé sú najmä dve myšlienky, ktoré autor tematizuje, a to pôsobenie a vplyv tzv. 
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„spišských Sasov“ na túto oblasť, ako aj ich pôvod a  udomácnenie sa na Spiši. Druhou zásadnou 

myšlienkou, ktorú Gottas predostiera, je zvláštny druh patriotizmu, ktorý mal svoje miesto práve 

v spišskom kraji – obyvatelia tejto oblasti sa cítili ako občania uhorského národa, pričom za svoj 

hovorový, ako aj vzdelávací jazyk považovali nemčinu, boli teda oslobodení od akéhokoľvek 

nacionalistického myslenia. Oblasti Spiša sa venuje aj ďalší príspevok: Die Zips in der zweiten Hälfte 

des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts (Spiš v druhej polovici 18. a na začiatku 19. storočia) 

z pera Ivana Chalupeckého. Tento sa zameral najmä na oblasť vedy a výskumu, ako aj na kultúrnu 

a umeleckú oblasť v danom kraji. Významné postavenie Spiša na prelome 18. a 19. storočí pripisuje 

dvom faktorom, a to hustou koncentráciou kultúrnohistorických pamiatok z obdobia gotiky 

a renesancie a vysokým počtom miest a mestečiek v tejto oblasti. Oba príspevky nezabúdajú 

spomenúť ani rodinu Genersichovcov, ktorá patrila medzi najvýraznejšie rodiny z oblasti Spiša. 

 Príspevok Jánosa, Jenóa a Istvána Sólyomovcov Das Leben und Schaffen von Johann 

Genersich (Život a tvorba Jána Genersicha) opisuje Jána Genersicha v štyroch rovinách: v jeho 

osobnom živote, ako profesora v Kežmarku, ako profesora teológie vo Viedni a napokon ako 

pedagóga. Autori tohto príspevku sa snažili poukázať nielen na faktografické údaje z Genersichovho 

života, ale tieto predostierajú v syntéze s jeho osobnosťou, charakterovými črtami a postojmi. 

Príspevok Johann Genersich – Graue Eminenz der ungarischen Jugendschriftsteller im 

biedermeierlichen Wien (Ján Genersich – šedá eminencia uhorských „spisovateľov pre mládež“ 

v biedermeierovskej Viedni) od Ernsta Seiberta poukazuje okrem skutočnosti vplyvu Genersicha na 

mnohých spisovateľov, ktorí sa venovali literatúre pre mládež (pričom však autor upozorňuje, že 

týmto pojmom sa rozumie predovšetkým dospievajúca elita spoločnosti, ako aj rodičia, učitelia 

a vychovávatelia) aj na vlastnú Genersichovu spisovateľskú činnosť v tejto oblasti. Pozornosť venuje 

predovšetkým dielam : „Wilhelmina“ – kniha pre dospievajúce dievčatá a „Alfred“ – spis pre  

mladíkov. János Ugrai sa zase vo svojom príspevku Im Zeichen des Philantropismus – Johann 

Genersichs pädagogisches Konzept (V znamení filantropizmu – pedagogický koncept Jána 

Genersicha) snaží tematizovať Genersichov pedagogický koncept, pričom popisuje základné 

myšlienkové línie Genersicha, hodnoty a ciele, ktoré si majú žiaci v priebehu vzdelávacieho procesu 

osvojiť. Genersich, ako to sprostredkuje Ugrai, vytvoril nový školský koncept, ktorý bol predchodcom 

neohumanistickej pedagogiky, keďže dával dôraz na jednotlivca, na rozvíjanie jeho talentov 

a možností uplatnenia v budúcnosti na základe týchto jeho schopností. Na Genersichovo prijatie na 

Protestantskú teologickú školu vo Viedni sa zameriava Karl W. Schwarz vo svojom príspevku Von 

Käsmark nach Wien – Der Zipser Literat und Pädagoge Johann Genersich (1761 – 1823) als 

Theologieprofessor an der Pretestantisch – Theologischen Lehranstalt (Z Kežmarku do Viedne – 

Spišský literát a pedagóg Ján Genersich ako profesor teológie na Protestantskej teologickej škole). 

Tento príspevok predostiera dôležitú, doposiaľ nezodpovedanú otázku týkajúcu sa povolania a prijatia 

Genersicha do Viedne, keďže tento bol už v tej dobe pomerne starý (do úradu nastúpil ako 60 ročný). 
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Schwarz teda ponúka rozličné varianty odpovedí na túto otázku, pričom za najpravdepodobnejšie 

považuje možnosť osobnej angažovanosti Jakoba Glatza, Genersichovho bývalého študenta, ktorý 

pôsobil ako konzistoriálny radca a mal teda možnosť zasiahnuť do danej voľby, alebo Genersichovo 

vymenovanie mohlo tiež súvisieť s jeho  prohabsburským postojom, ktorý bol na Spiši ojedinelý. 

Jednotlivé odpovede, ako upozorňuje Schwarz, sa však nemusia vylučovať. Zaujímavým príspevkom 

je aj referát od Mártona Szilágyiho – Sonnenfels und Genersich (Sonnenfels a Genersich), ktorý sa 

sústreďuje na analýzu diela Josepha von Sonnenfelsa, ktorý pôsobil ako profesor kameralistiky 

a poistných vied v porovnaní s dielom Jána Genersicha. Obaja napísali dielo s takmer totožným 

názvom „O láske k vlasti“, pričom medzi jednotlivými dielami bol dvadsaťročný odstup. Szilágyi sa 

snaží prostredníctvom analýzy podobností a odlišností týchto diel dospieť k záveru, či Genersich 

čerpal so Sonnenfelsovho diela alebo nie (keďže ho priamo neuvádza ani necituje a nie je viditeľná ani 

podobná myšlienková línia), podobne poukazuje aj na rozličné chápanie pojmov ako vlasť a láska 

k vlasti u oboch autorov. Autorke príspevku Gertraude Marinelli – Königovej, Johann Genersich und 

Öffentlichkeit – Die zeitgenössische Wiener Presse und der oberungarische protestantische Raum (Ján 

Genersich a verejnosť – dobová viedenská tlač a hornouhorská protestantská oblasť), sa nedá uprieť 

snaha a vynaloženie úsilia pri hľadaní príspevkov, článkov a recenzií týkajúcich sa Genersicha 

v dobovej viedenskej tlači. Rovnako ako v prípade dobovej tlače sa zamerala aj na rakúske knižnice, 

pričom dospela k záveru, že po Genersichovej smrti nebola spracovaná žiadna nemecky písaná 

monografia. Tento stav trval vyše 150 rokov.  

 Nasledovné príspevky sa venujú dvom Genersichovým žiakom, na ktorých mal 

nespochybniteľný vplyv. V prvom prípade ide o Jakoba Glatza, ktorého Robert Schelander 

v príspevku Jakob Glatz als Pädagoge der Aufklärung (Jakob Glatz ako pedagóg osvietenstva) 

predstavuje ako pisateľa detských knižiek. Autor príspevku predpokladá, že postava „dobrého 

učiteľa“, či „priateľa detí“ v Glatzových príbehoch sa dá vztiahnuť práve na Genersicha. Druhým 

Genersichovým žiakom, ktorému je v tejto publikácii venovaný priestor, je Pavol Jozef Šafárik, a to 

hneď v dvoch príspevkoch: Von Kesmark nach Neusatz – Der Genersich Schüler Pavol Jozef Šafárik 

(Z Kežmarku do Nového Sadu – Genersichov žiak Pavol Jozef Šafárik) od Petra Kášu, ktorý prináša 

celkový obraz o živote a diele Šafárika. Druhým príspevkom je referát Pavol Jozef Šafárik (1795 – 

1861) als Literaturtheoretiker und –historiker (Pavol Jozef Šafárik ako literárny teoretik a  historik) 

z pera Ladislava Šimona, ktorý sa venuje už špecifickému pohľadu na Šafárika v jeho literárnej 

činnosti.  

 Ako už bolo vyššie spomenuté, príspevok Miklósa Czentheho sa trochu vymyká 

z myšlienkového úzu daného zborníka – zaoberá sa totiž rozvojom Evanjelického lýcea v Levoči: Die 

Entwicklung des Leutschauer Evangelischen Lyzeums und der Evangelischen Gemeinde (Rozvoj 

Evanjelického lýcea v Levoči a evanjelický zbor). Napriek tejto skutočnosti, chce autor poukázať na 

spätosť rodiny Genersichovcov s týmto mestom. Túto spätosť predostiera prostredníctvom 
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skutočnosti, že rodina Genersichovcov pochádzala práve z Levoče (meno Genersich sa objavuje 

v Levoči už v prvej polovici 16. storočia). 

 Na osobu Jána Genersicha poukazujú aj príspevky v dodatku, ktoré nechávajú Genersicha 

zaznievať aj jeho vlastnými slovami v oveľa väčšej miere, ako sa dialo v predchádzajúcich 

príspevkoch: Iveta Drzewiecka sa snažila odhaliť pedagogicko-didaktické a teologické postoje v jeho 

diele „Alfred. Čítanka pre mladíkov od 15 do 20 rokov, na vzdelávanie srdca a vkusu“, pričom 

poukazuje na skutočnosť, že Genersichovým zámerom bolo čitateľov pobaviť, poučiť a zušľachtiť. 

Mikuláš Lipták zase necháva Genersicha zaznieť ako teológa a kazateľa, keď analyzuje dielo „Reči 

o dôležitých témach náboženstva, na upokojenie srdca v čase búrok“, v ktorom sa nachádza 17 rečí 

o teologických témach. Milan Choma zase poukazuje na vzťah Genersicha k Vysokým Tatrám, ktorý 

sa stáva zjavným najmä v 5. kapitole už spomínanej „Wilhelminy“, kde na 24 stranách opisuje 

trojdenný výlet v Tatrách, pričom sa venuje topografii, okoliu, obyvateľstvu, osobitostiam 

jednotlivých miest, ale aj rastlinstvu a minerálom v Tatrách. Posledný príspevok, od Astrid 

Kostelíkovej – Zwillingovej, sa venuje cintorínu v Levoči, jeho vzniku, jednotlivým hrobom a stavu, 

v ktorom sa nachádza v súčasnosti. Jediným spojivom medzi týmto príspevkom a témou publikácie sa 

stáva hrob Samuela Genersicha, ktorý bol bratom Jána Genersicha. Zaujímavosťou je skutočnosť, že 

práve Samuelovo miesto posledného odpočinku bolo ako jediné, spomedzi bratov Genersichovcov, 

možné lokalizovať.  

 Dielo Die Zips – eine kulturgeschichtilche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von 

Johann Genersich (1761 – 1823) je publikáciou, ktorá podáva nielen komplexný pohľad na spišskú 

oblasť, ale predovšetkým podáva ucelený pohľad na život a dielo Jána Genersicha. Zaoberá sa 

rozličnými oblasťami, v ktorých Genersich vynikal, pričom každý príspevok, napriek skutočnosti, že 

ich táto publikácia ponúka pomerne veľa, je osobitý a kladie odlišné dôrazy. Príspevky v tomto diele 

sú hodnotné aj z toho dôvodu, že Jána Genersicha nepredstavujú ako ideálneho človeka, ktorý by snáď 

nemal žiadnu chybu, práve naopak poukazujú aj na jeho deficity, najmä v oblasti jeho osobnej 

prezentácie. Na základe uvedeného teda nemáme pri čítaní pocit, že ide o nejakú idealizáciu, ale 

naskytá sa nám obraz o človeku, ktorý vynikal a pôsobil vo viacerých oblastiach. Ďalším pozitívom 

tohto zborníka je ponuka rozličných nových poznatkov a analýz, ktoré môžu rozšíriť aj znalosti 

slovenského čitateľa a poskytnú mu tak ucelený pohľad na jednu z významných osobností spišskej 

oblasti na prelome 18. a 19. storočia. 

 

         Mgr. Michaela Poschová 
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