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Kniha ThDr. Petra Macu je výsledkom jeho niekoľkoročného štúdia histórie evanjelického  

cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom. Dielo sa nerodilo ľahko, autorovi prácu 

sťažovala absencia najstarších písomných dokladov, napr. vizitačných zápisníc, vokátorov, 

kňazských správ do roku 1970, kroniky zboru a celkove chýbal prehľadný zoznam 

archívnych materiálov a historicky cenných položiek vo farskom archíve. V tejto situácii 

mu pomohla staršia práca moravsko-lieskovského rodáka historika ThDr. Štefana 

Adamoviča o dejinách miestneho zboru. Významným počinom bolo odborné 

zreštaurovanie poškodených historických materiálov v Reštaurátorskom ateliéri 

Slovenského národného archívu a tak ich uchránenie pred stratou. Rovnako užitočné bolo 

doplnenie fondu zborového archívu rôznym písomným materiálom od obyvateľov. Autor 

preštudoval množstvo dokumentov a dobových listín, čím získal potrebné východisko 

k hlbšie založenému výskumu archívnych prameňov a staršej literatúry. Výsledkom 

bádania bolo spracovanie dejín cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom vo forme 

rigoróznej práce, ktorú predložil na EBF UK v Bratislave a po jej úspešnom obhájení 

a vykonaní skúšky z cirkevných dejín dosiahol doktorát teológie. Doktorskú prácu 

následne rozšíril a pripravil do knižnej podoby, ktorú vydal Cirkevný zbor Moravské 

Lieskové vo vydavateľstve Tranoscius vo veľmi peknej forme s množstvom dobových i 

súčasných fotografií, dokumentov, výňatkov z korešpondencie, tabuliek, mapiek a grafov. 
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Tie poskytujú údaje o obci, o cirkevnom zbore, pohybe ľudnatosti, bohoslužobnom živote, 

jednotlivých farároch, zborových funkcionárov atď. V niektorých prípadoch dáta siahajú 

až do 16. stor. 

Kniha má 8 kapitol a zachytáva najmä 19. a 20. stor. po rok 1970. Prvá kapitola 

približuje o geografické a prírodné podmienky Moravského Lieskového a Dolného Srnia 

(fília Mor. Lieskového do polovice 20. stor.), druhá podáva historický vývoj od 

najstaršieho osídlenia a počiatkov kresťanstva v regióne až po koniec 18. stor. Sú tu 

spomenuté dôležité udalosti z obdobia stredoveku, príchod a šírenie reformácie, 

protireformačné zásahy a doba Tolerančného patentu. Tretia kapitola opisuje 

mnohotvárne dianie v 19. a 20. stor. po zánik Rakúsko-Uhorska. Všíma si dozvuky 

napoleonských vojen, povstanie v roku 1848, obdobie národného obrodenia, vnútorné 

zápasy v evanjelickej cirkvi a duchovné i hmotné zveľaďovanie moravsko-lieskovského 

zboru až po pád habsburskej monarchie. Štvrtá kapitola zachytáva dianie cirkevného 

zboru v podmienkach prvej ČSR, hodnotí pôsobenie Martina Rázusa, všíma si roky počas 2 

svetovej vojny, povojnové pomery a nástup nového režimu až po koniec 60 rokov. 

Záverečné paragrafy druhej, tretej a štvrtej kapitoly sú venované cirkevnému školstvu 

vždy v danom období. Piata kapitola rozoberá problém migrácie, šiesta činnosť miestnych 

vnútromisijných, kultúrnych a hospodárskych spolkov a siedma obsahuje prehľad a 

životopisné údaje farárov v Moravskom Lieskovom, zoznam kaplánov, diakonov a v 

prílohe aj inšpektorov, dozorcov a rektorov. Posledná ôsma kapitola sa venuje 

sfragistickému výskumu, teda historickému vývoju pečatí cirkevného zboru.  

Metodologický postup autora je založený na mapovaní dôležitých dejinných 

udalostí v Uhorsku a Európe a následne na hodnotení ich dopadu na území Trenčianskeho 

regiónu, Podjavorinského kraja a zvlášť cirkevného zboru a obce Moravské Lieskové. 

Vývoj zboru tak interpretuje v širších politických a cirkevno-historických súvislostiach. 

Kladne treba hodnotiť jeho rozhodnutie „neoddeľovať cirkevné dianie od občianskeho 

života ľudí, pretože oboje v minulosti úzko súviselo“. Preto je faktografia knihy dôležitá 

nielen pre históriu samotného zboru, ale aj pre lepšie poznanie vývoja obce a regiónu. 

Text knihy vychádza z rozsiahlej bibliografie (archívne dokumenty, zbierky, zápisnice, 

monografie, encyklopédie, periodiká ) a obsahuje hodnotnú obrazovú časť. Prednosťou 

práce je vedecký aparát, autor maximálne využil dostupné pramene z rôznych archívnych 

fondov.  

Ďalším kladom je skutočnosť, že autor sa zameral aj na doteraz kriticky 

nezmapované obdobia a oblasti života cirkevného zboru, v ktorom pôsobili významní 
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kňazi zanechajúci výrazné stopy aj v iných sférach ako Ján Lacko (verejný činiteľ, 

národovec), Jozef Hollý (dramatik, autor divadelných hier), Martin Rázus (básnik, politik, 

spisovateľ), Andrej Mihal (redaktor, publicista) a ďalší. Peter Maca opravuje, dopĺňa 

a uvádza na pravú mieru viaceré veci v starších publikáciách (Štefan Adamovič: Stručné 

dejiny ev.a.v. sboru moravsko-lieskovského, 1928; Michal Masár: Minulosť a prítomnosť 

evanjelického a. v. cirkevného zboru v obci Moravské Lieskové, 1988; Elena Drobná 

a kol.: Moravské Lieskové 1398-1998). Nové poznatky autor opiera o staré písomnosti, 

z ktorých mnohé sú objavné. To sa týka aj množstva citátov zo zachovanej 

korešpondencie, z výročných kňazských správ a dobovej tlače. V závere vyslovuje nádej, 

že kniha „prispeje k objektívnejšiemu náhľadu na cirkevné i svetské dejiny Moravského 

Lieskového a Dolného Srnia“. Tento zámer kniha napĺňa, čoho dôkazom je veľký záujem a 

priaznivý ohlas predovšetkým medzi členmi domáceho zboru a obyvateľmi obce, ale aj v 

širšom okolí a okruhu odborných i laických záujemcov o históriu v ECAV i mimo nej. 
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