Uchovajme pre históriu
Klub priateľov histórie Prievidze (KPHP) v roku 2010 úspešne ukončil dve svoje aktivity, a to zmenu popisu (blazónu) prievidzského erbu
a nateraz ukončené bádanie po prvom mapovom zápise nášho mesta.

Úspechy KPHP v roku 2010

A

ko po iné roky, tak aj v roku 2010 si klub stanovil úlohy, ktorými
sa zaoberal. Ako prvú možno spomenúť snahu o opravu popisu súčasného prievidzského erbu.
Počas 20. storočia bol erb niekoľkokrát zmenený, ale v roku 1992
sa vrátil k svojej staršej podobe, teda ku kľačiacemu anjelovi. Autorom
popisu súčasného erbu je prof. Jozef Novák a autorom grafického zobrazenie Ladislav Čisárik. Bližšie o vývoji erbu bolo písané v PO 2/05, s. 5. V čase
vzniku grafického zobrazenia bol vypracovaný aj jeho popis, tzv. blazón.
V ňom sa nachádzala drobná nepresnosť, ktorá spočívala v prílišnom zľudštení (personifikácii) anjela do pozemských reálií, čo vyplýva z nasledovného
textu (cit. J. Novák, 1972) „...na troch skalách kľačiaci anjel s latinským
krížom“. V novšej publikácii – Heraldickom registri II. od Ladislava Vrteľa
sa na s. 185 uvádza popis erbu Prievidze – „V zelenom štíte na strieborných
skalách kľačiaci zlatonimbý anjel...“ Vo VZN (Všeobecnom záväznom nariadení) č. 10/1992 sa v §3 uvádza – „Erb mesta Prievidza tvorí v zelenom poli
strieborný anjel so zlatou gloriolou. kľačiaci na troch kameňoch...“
Klub sa po dôslednej príprave rozhodol,
že podnikne kroky na zmenu popisu erbu,
ktorá vyplýva z jeho zobrazenia na srdci letiaceho anjela večného svetla vo farskom kostole
sv. Bartolomeja. Z priloženého obrázka je zrejmé, že anjel nekľačí na kameňoch–skalách, ako
sa to dodnes uvádza v popise erbu, ale na oblakoch, čo ešte zvýrazňuje horná časť s presvitajúcimi lúčmi slnka. Našu snahu o zámenu slov
oblaky miesto kamene (skaly) v popise erbu
podporuje aj názor prof. J. Nováka v tom, že
kríž nie je ukotvený, ale anjel ho v rukách
nesie.
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Nami navrhovanú zmenu schválila mestská rada a dňa 8. 9. 2010 aj
Heraldická komisia MV SR s tým, že je v Heraldickom registri SR zapísané
upravené znenie heraldického opisu erbu v podobe – V zelenom štíte na strieborných oblakoch kľačiaci, vpravo otočený anjel v striebornom zlatolemom rúchu, držiaci pred sebou zlatý procesiový ďatelinkový kríž.
Druhou aktivitou bolo bádanie po najstaršom mapovom zápise mesta
Prievidze, ktoré bolo nateraz ukončené pri tzv. Lazarovej mape z roku 1526.
Počiatočné prekvapivé zistenie, že Prievidza je uvedená ako PRIMITZ, bolo
následným bádaním vysvetlené. V odborných príspevkoch, týkajúcich sa rozboru Lazarovej mapy, je Prievidza skutočne uvádzaná pod názvom Primitz.
Po konzultácii s PhDr. Bohušom Kleinom, pracovníkom SNM v Bratislave, nám bolo dané vysvetlenie – Prievidza vo svojom názve nikdy nemala
písmeno M, a preto sa tento mapový zápis môže považovať za omyl, prípadne nedôslednosť v zápise mesta, a to či už v prípravnej fáze alebo pri
konečnom zápise mesta do matrice mapy. V historických názvoch mesta
sa nachádzali len písmená u, w, či v – Preuigan, Preuge, Priwitz, Prevuca, Privigye. A práve pri tvare Priwitz sa javí ako
najpravdepodobnejší chybný zápis písmena m za w. Správnosť úvahy potvrdzuje aj skutočnosť, že vo švabachu,
v písme toho obdobia, sa tieto dve písmená takmer zhodujú. Na porovnanie prikladáme obrázok s ich tvarmi.
Spracoval Ján Sabo
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