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Ján Kulík                              

 

Klany 
 

              I. 

 

Klany jestvujú v Škótsku, prípadne, ak si dovolíme pohyblivosti, tak nejaké stopy 

najdeme aj v Hercegovine a v Čiernej hore (Drobnjaci, Krivošije...), ale aj inde vo svete. 

Je to rod, kde určitá skupina rodín má spoločného predka, či priamo v Škótsku určitý klan 

má aj svoje tradičné územie, sledujú sa spoločné zvyky, obrady... zdieľa sa spoločné 

priezvisko (no nie je to záväzné, lebo mnohé klany majú aj „pričlenené“ rody). Slovo je 

galského pôvodu, clann = rod, rodina a ox. et. slovník tu vidí príbuznosť ku lat. planta. 

*Viď et. Klan. Klany majú svoje rodové erby, vlajky, spoločného náčelníka, svoju vzorku 

tartana (látka z ktorej si robia sukničky, kilt (viď etym.) – aj mužské), majú spoločný 

odznak, svoje rodové hymny, rodové motto, ba neraz aj svoj rodový bojový pokrik.   

    ...................................... 

 

 * Na otázky, ako  “…všetky české priezviská“, „najčastejšie maď. priezviská“, 

„zoznam pomaďarčených priezvísk“, „zoznam židovských priezvísk na Slovensku... 

v Európe atď.“, „najkrajšie turecké, arabské, kurdské, grécke, srbské, albánske... 

francúzske, anglické, talianske... priezviská“, na to odpoveď nikto nema. „Sorry my 

dear“, ale ak si padla do tej kaše, musíš, ako Srbi povedia „mućnuć vlastným rozumom“ 

(napnúť si vlastné mozgové bunky). Zohnať si napr. telefonný zoznam určitého mesta, 

prečítať zopár kníh, robiť si poznámky, analyzovať a hádam, ako prvá vo svete, dospeješ 

aj k tomuto. 

 * Stredoveké mená? Všetky mená sú nám ak nie staroveké, tak aspoň stredoveké. 

Tých „novovekých“ je veľmi málo a čo sa týka nás, ale aj iných národov, máme aj počet 

krstných mien z obdobia predkresťanského (staroslovanské), z obdobia včasného 

kresťanstva (biblické – áno sú buď hebrejského, alebo gréckeho pôvodu a neprekladajú 

sa – Eva je Evou, Adam je Adamom, Andrej je Andrejom...), stredoveké (pod vplyvom 

hlavne germanskej kultúry), mená z obdobia renesancie, reformácie... obrodenectva 

a pravda, vkradli sa nám aj „New Age“. 

 Máme aj „socialistické“ mená. Pamätám sa na vtip, keď syn prišiel k rodičom 

a hovorí: „Ja už nie som Jano, ale Komunizmus. Toto mi je manželka a jej meno je 

Socializmus a dcéra sa nám volá Pätoletka“. 

 Starí rodičia súhlasili s výberom. Ľahli si spať, keď odrazu starká narobí krik: 

„Komunizmus, Socializmuj, vstávajte. Pätoletka sa vám posrala“. 

 „Moderné mená“? Vždy boli a aj budú, lenže nie všetky sa aj ujali, či prežili 

svoju dobu. V angličtine máme (zotrvávajúce) puritánske, ako napr. Daisy = Margareta, 

Daphne = gr. kvietok, Georgina = Jorgyňa, Hyacinth = cintľa (v gr. znamená 

purpúrová), June = názov mesiaca podľa rímskej bohyne Juno, March, April atď.  
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 Srbské, chorvatské... priezviská si nepýtajú nejakú vedu. Väčšinou sa končia na –

ić, či v našom prípade je to –ič a znamenajú proste príslušnosť ku niečomu, niekomu. * 

Viď Ves.  

  

   ........................................................................ 

 

 

                         Škótsko, jeho klany a tartany. 

 

 Britské ostrovy boli osídlené ešte v dobe predhistorickej. V čase rímskej okupácie 

ostrovov, už tu žili Kelti, ktorí sa sem odstali z troch smerov: Jeden prúd prišiel zo 

severovýchodu, druhý z Galska (z oblasti súčasného Francúzska) a tretí tiež z Európy, ale 

okľukou. Cez Írsko. Tých Keltov, čo prišli cez Írsko, nazýva sa Škótmi a že boli silné 

pleme, postupom času ich meno sa posunulo na všetkých iných. Po tento bod sa zhodujú 

všetci historikovia. Horšie je, ak sa podívame na názov Škót, Scott. Oxfordov et. slovník 

udáva len, že pôvod názvu je neznámeho pôvodu. Podobne najdeme aj v ďaľších 

slovníkoch.  

 Ak sa podívame do ruského et. slovníka, možno niečo našmatkáme. Po ruský, 

ukr. srbch. čes... skot = hovädo, rožný statok. V ďaľšej analýze slova už pevnejší podklad 

nenajdeme a neustále sa nás navádza na akože výpožičku z ger. jazyka. Všetko sa krúti 

dokola, ale riešenie žiadne.  

 Skot, ako dobytok, hovädo... svoj pôvod bude mať nie v ger. jazyku, ale vo 

vlastnej slovnej zásobe a bude súvisieť s „kotiť sa“, čiže prinášať na svet živé mláďatá, 

s čím sa pravda zveľaďuje aj majetok rodu, rodiny... a toto zase súvisí so slovanským kot, 

kočka, kocúr... = mačka. Viď etym. Kot, Kotiť sa 1°, Kotiť sa 2°.  

 Skot, kotenie sa... siaha hlboko do jazyka Ie. a preto ho nachádzame v rade 

jazykov, ale významovo sa to všetko točí okolo peniaza, bohatstva, komory, zásob... * 

Bude súvisieť s ďaľším ang. slovom stock = zásoba ( stick...) ktoré má podobné 

významy, ako naše kot, koterec, skot, kotenie... avšak ox. et. slovník aj tu má poznámku, 

že „pôvod neznámy“.  

 Národ Keltov / Galov pôvodne bol národom pastierov a mnohé plemená dostali 

názov Walach, Walace, Valón, Wells, ba aj naše valach = pastier s týmto súvisí. S týmto 

súvisí aj názov slovanského boha Veles / Velež / Volos. * Aj tu máme skrytý termín vôl = 

hovädo... 

  

 Škótsko. 
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 Národná vlajka Škótska. „Union Jack“ ju má inkorporovanú.  

  

 Táto krajina zaberá severné územia Británie. Rozloha je 78,783 št. km. 

(Slovensko 49,035 št. km.) V roku 2000 tu žilo okolo 5,000,000 obyvateľov, avšak Škóti 

„vypočítali“, že ich bude dospolu asi 83 miliony, ak sa prihliadne na všetkých Škótov vo 

svete. 

 Podľa náboženstva, veľká väčšina sú protestanti, patriaci ku Church of Scotland, 

kam prislúchajú presbytéri, baptisti, metodisti, unitariálne a congretionálne zbory. 

 Krajina bola samostatná do 1707. roku, po čom nasledovali neustále bitky 

s Anglickom, až v 1746. roku po bitke s prívržencami Stewarta, vláda doniesla 

rozhodnutie na pacifikovanie klánov „Horniakov“. Vtedy sa ich masove „pacifikovalo“. 

Museli zložiť aj prísahu: 

 Ja, XY prisahám, že v Súdny deň budem sa zodpovedať pred Bohom, ak budem 

vlastniť pištoľu, šabľu, nejakú zbraň vôbec. Prisám, že nebudem používať tartanovú 

látku, či aké koľvek iné horniacke haraburdy. Ak túto prísahu poruším, nech som 

prekliaty ja, moja rodina, môj majetok a nech v boji zahyniem ako zbabelec. Nech tam 

v cudzine zostanem ležať mŕtvy, nepochovaný, ďaleko od hrobov predkov a rodákov. 

Nech sa mi to stane, ak prísahu nejak poruším. 

 

 Tartan, tá karírovaná látka sa v Škótsku ujala a to aj v radoch šľachty. Bola im 

nejakým symbolom národnej hrdosti. Zákaz tartanu trval do 1782. roku, kedy v hornej 

snemovni, vojvodca z Montrose, od kruny získal zrušenie tohto nezmyslu.   

  

 Keď vidíme „škótskeho báťu“ v karírovanej sukni, hneď to chápeme, ako nejaké 

odveké dedictvo, kým pravda je cele iná. Tartan jestvoval dávno, no klanový je len 

nedávnym „vynálezom“. Áno, Škóti mali nejaké sukne, ale klanové vzorky nejestvovali. 

To im „vymyslel“ nik iný, ako Angličan, podnikateľ z doby XVIII. st. pán Thomas 

Rowlinson, keď sa rozhodol, aby jeho robotníci škótskeho pôvodu mali nejakú 

„rovnošatu“, podľa škótskej tradície. „Prehodenia si pokrovca cez plece“. Bol to štýl 

škótskych sedliakov. Pokrovec, deka, cez deň bola na pleci a cez noc sa do nej zahalilo. 

Nič zvláštne, ale škótski „národovci“ to hneď prijali, ako svoj „národný oblek“. Prijali ho 

aj vyššie triedy Škótov a už to bolo. „Báťa v sukni“, v tartanovom „kilte“.   

 Tú sukňu, „kilt“ Škóti poznali od skorej. V „sukniach“ boli rímski vojaci... 

a nohavice, v súčasnej podobe prišli nám len od Indiánov. V sukniach chodili aj grécki 
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vojaci, lenže súčasná grécka „garda“ má aj gate (vieme prečo). Škót, pod sukňou gate  

nesmie mať. 

 Keď sa začala „národovecká horúčka“, začalo sa rozmýšľať aj o 

klanovom tartane. Toto siaha do konca XVIII. st. a máme tu rozmanitosť, ale aj štriktné 

pravidlá. Na pôvod tartanu (karírovanej tkaniny) sa nedbalo, i keď do Škótska prišla 

z Európy, z Flandrie, ba tartanovú látku, tkaninu nachádzame aj v hrobkách 

Indoeurópanov v oblasti západnej Číny...  

 Škóti, ako národ keltského  (galského) pôvodu sú veľmi bojoví. Hlavne tí, na 

severe Británie, či ako sa ich nazýva „Highlanders“ (Horniaci), na rozdiel od 

„Lowlanders“ (Dolniaci). Lowlanders, pri hranici s Anglickom sa pomerne rýchlo  

„scivilizovali“, poangličtili a neraz sa ich použilo aj v bojoch s „Highlandermi“. 

„Horniaci“ vždy bojovali. Hlavne medzi sebou a občas aj proti Angličanom. Angličanom 

sa podarilo pacifikovať Welšanov, ba aj Írov, ale so Škótmi boli trampoty. Konečne aj to 

im vyšlo a hneď, ako pragmatický národ, prijali ich pod svoje krídlo. Sformovali z nich 

vojenské jednotky a vysielali ich do zámoria.  „Chcete sa biť, bite sa.“ Nasadili ich proti  

americkým Indiánom, proti Indom v Indii, proti domorodcom v Austrálii... Angličania 

poskytovali lode, námorníkov, financovanie expedícií, kým Škóti poskytovali vojakov 

a Íri (hlavne katolíci) poskytovali otrockú (trestaneckú) pracovnú silu. Impérium 

fungovalo. 

 Tartan, jednoduchý , ale aj elegantný vzor a rýchlo si našiel zázemie. Stal sa 

akože „národnou“ vzorkou Škótov. To podporili aj anglickí majitelia tkalcovní (bol tu 

dobrý profít), ba aj bratia Allen, ktorí vo svojej knižnici „našli“ starobylú knihu pod 

názvom „Garde-Robe of Scotland“, ktorá bola „publikovaná“ ešte v staroveku, ako 

manuscript. Bol ďaľší podfuk, ale kým sa to dokázalo, ich „nález“ sa toľko ujal, že každá 

korekcia bola už nemožná. 
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 Erb klanu Scott. Nad štítom je korunka, na nej prilba a nad prilbou je jeleň. 

Mottom klanu je „Amo“ = milujem. Vojnovým pokrikom je „Bellandean“. 

 

  
 

         Klanový lovecký tartan. 

 

 Klan Scott bol najsilnejším klanom, čo sa usadil v oblasti pohraničia 

s Anglickom. Do oblasti, ktorú dnes poznáme, ako Škótsko, prišli z Írska, hneď 

začiatkom XII. st.  
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         Muž klanu MacLeod. 
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 Erb klanu MacLeod. (MacLeod of Lewis má iný erb.) Všimni si udanie farieb 

v čierno-bielej technike (viď Rodové a cechvé erby). V erbe máme hlavu vola, prilbu... 

v štíte sú hradby... a motto „Muros aheneus esto“ = A čo budú aj hradby z mosadze...  

 Mottom klanu je „Hold fast“ = neustupuj. Starým názvom klanu je „MacLeoid“ 

= syn Leodida , na podklade nórskeho ljot = škaredý, či v prirovnaní ku slovanským 

jazykom, to by bol ljuti.  

 Členovia klanu sú akože potomkami určitého Leod-a, syna Olava „čierného“ (asi 

bol Viking z Dánska), ktorý žil v XIII. st. a mal dvoch synov, Tormonda a Torquila. 

Z rodu Tormonda vyšiel klan MacLeod of Glenelg, Harris a Dunvegan. Z rodu Torquil-a 

sú MacLeod of Lewis, Waternish a Assynt. Každý klan má aj svoj tartan, rodový symbol 

(borovicu...), ale klanová hymna im je spoločná, „MacLeod`s Praise“. Pravda, je to 

gajdová melódia. 

 

 Kelti / Galovia, Škóti, ako sme skorej spomenuli, pôvodne sú národom pastierov 

a veru svetu poskytli mnohé vyšľachtené druhy kráv, oviec, koní, svíň... Podoba týchto 

zvierat si našla miesto aj v klanových erboch. Všimni si erb MacLeod.  

 

  
  

 Býkovia škótskeho druhu Angus. V súčasnosti, toto je jeden z najpopulárnejších 

druhov. Na stravu nie je náročný.  Mäso má mramorové. Býkovia sú pokojní. Kravy sú 

dobré matky. Netrpia očnou rakovinou...  
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 Býkovia plemena „Belted Galloway“. Aj toto je pokojný druh a hodí sa hlavne 

pre chladnejšie pásmo. Má dobrú (dvojitú) bundu a aj mäso je pomerne dosť mramorové. 

 

              
 

 Býček druhu „Highlander“. Hodí sa hlavne do oblastí, kde je chladno, kde dujú 

silné vetry a kvalita mäsa je výborná.  
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                                                                 II. 

 

 

                         
 

Muž klanu Cameron of Lochiel. Na pleci má prikrývku tartanu klanu Cameron of 

Erracht. Jestvujú až tri klany Cameronových. Pôvod názvu,  v galskom jazyku, kde má 

podobu Camshron,  predstavuje fúziu slov s významom krivý + nos, čiže ich meno je 

Krivonosí.  
 Bojový pokrik majú: Chlanna nan con thigibh a so`s gheibh sibh feoil = Synovia 

dogy (psa) poďte a vezmite si mäso. 

 Ináč toto sú vraj veľmi staré klany a aj medzi Škótmi sa ich považuje za 

„divokejších od samej divokosti“.  

 Súčasný ministerský predseda Británie patrí k jednému z týchto klanov. 
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        Erb klanu Cameron of Locheil. 

 

 
 

 Erb klanu Cameron of Erracht. 

 

MacDonald je najsilnejší „horniacky“ klan. Pomenovanie má podľa osoby Donalda, 

vnuka Somerlenda, kráľa ostrovov. Ináč to Donald je len poangličtená podoba pôvodne 

galského Domhnuill = vládca sveta (nejaká paralela nášho Vladimíra). Klanovou hymnou 

im je „March of the MacDonalds“ a vojnovým pokrikom im je „Fraoch Eilean“.  
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            Pôvodný erb MacDonaldových.  

 

  
 

                  Tartan klanu MacDonald. 

 

 Tento klan neustále s niekým bojoval a že bol aj „plodný“, postupom času sa 

z neho vyčleňovali nové klany, takže dnes, okrem pôvodného klanu, poznáme aj 

MacDonald of the Isles, MacDonald of Sleat, MacDonald of Staffa, MacDonald of 

Clanranald, ba príbuzné sú im aj MacDonell of Glengarry, MacDonell of Keppoch, ba aj 

MacDougall. Všetci majú spoločného predka, niektorého zo synov kráľa Somerlenda. 

Všetci v erboch majú ten základný kríž, alebo základné motto: „Per mare per terras“ = 
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cez more, pevninou“.  Tartan im už nie je rovnaký, nie im je rovnaký ani bojový pokrik 

a ani klanová hymna.  

 

  
 

 Erb klanu MacDonald of Clanranald. Na stuhe pod erbom majú napísané: „víťazí 

(vyťaží) ten, kto má smelosť“, čo im je vlastne aj bojovým pokrikom. 

 

 Ako bojový klan, občas sa našli aj na zlej strane, prehrali a vtedy klan trpel. 

Zhabali sa im majetky, vyhnalo sa ich do „Nového sveta“... Občas sa pobili so susedným, 

najväčším klanom v západnom Škótsku, s Campbell-ovými a zle prechádzali. Campbell-

ovci boli šikovnejší politikovia a z toho len bohatli, silneli.  

 

Campbell je tiež poangličtené pôvodne galské meno klana Caimbeul, čo znamená 

„krivoústy“. Bojový pokrik im je Crauchan. Motto: Ne obliuscaris = Nezabúdaj, avšak 

mali aj staršie motto: Vix ea nostro voco = Sotva toto všetko môžem nazvať mojím. 

Hymnou im je „The Cambells are coming“ = Campbellovci prichádzajú. 
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         Erb klanu Campbell. 

 

  
 

      Klanový tartan Campbellových. 

 

 Ako v každom silnom a veľkom klane, aj u Campbellových dochádza ku 

štiepaniu sa a vznikajú Campbell of Breadalbane a Campbell of Cawdor (Calder). Erb, 
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vlastne štít v erbe zostáva rovnaký. Bojový pokrik je tiež rovnaký, mení sa len klanová 

hymna.  

 

MacMillan ako klan je zaujímavý preto, že nejak je zahalený do hmloviny dejín. Ešte 

nikto nedokázal určiť jeho pôvodný kraj, jeho vznik, príbuzenstvá a pod. Aj sám názov je 

skorej cirkevný, ako národný. V galskom jazyku je to MacMhaolain = syn plešivého, 

alebo syn muža s tonzúrov. Počas storočí, silnejší ich posúvali z kraja, do kraja, kde sa 

prelievali v iné klany, tvorili nové menšie, rozchádzali sa po celej krajine, ba aj širšie, do 

Európy, do „Nového sveta“ a pod.  

 

  
 

                       Erb klanu MacMillan. 

 

 V štíte erbu je rampantný lev, ale trochu iný, ako to má klan Buchanan. Motto: 

Miseris succerere disco = Naučil som sa pomáhať nešťastným.  
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 Tartan klanu MacMillan. Vedľa tohto tartanu, klan má ešte aj ďaľšie, úplne iných 

farieb a aj akože príležitostné, pre lov, slávnosti, staroveký a pod.  

 

MacLean. 

 Jeden zo starých a významných klanov, ktorý sa časom rozdelil až na štyri vetvy. 

Dnes zostali už len dve. V XIII. st. mali veľké majetky na ostrovoch (západné Škótsko) 

a aj na pevnine. Okolo mali ešte silnejšie klany, ako MacDougalls a MacDonalds, takže 

v klanových vojnách raz podporovali jedných a raz druhých.   

 

  
 

   Erb MacLean. Motto: Virtue mine honour = Cnosť mi je česťou. Pod týmto 

mottom je hradná veža striebornej farby. V štíte sú štítové znaky klanov, s ktorými mali 

„rodácke“ styky. Pôvodný galský názov klana je: MacGhille-Eoin = synovia sluhu Jána. 

Bojový pokrik: Bas no beatha = Život, alebo smrť. Novší bojový pokrik: Fear eile airson 

Eachainn = Ďaľší pre Hektora.  Hymna: The MacLean`s March.  

 Tento klan sa vyznačoval veľkou bojovnosťou. Náčelníci  mávali najčastejšie 

meno Hektor, no a spomína sa udalosť z boja , kedy padlo 7 bratov v bitke, len aby 

uchránili svojho náčelníka. Ako ktorý padol, zavolal: ďaľší pre Hektora. Nepomohlo. Aj 

Hektor padol.  
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 Erb klanu MacLean of Lochbuie. Erb je podobný, ale namiesto hradnej veže je 

tam bojová sekera, štít je koso položený a supertom sú mu dva tulene. V štíte vidíme 

hradnú vežu... ale aj leva. Zase sú to štíty „spriatelených“ klanov. Mottom je: Vincere vel 

mori = Víťazstvo, alebo smrť. Hymna je: Lament for MacLaine of Lochbuie. 

 MacLean boli v priateľstve s MacDonaldvými, na čo upomína ruka držiaca kríž, 

s MacDonellovými a preto tam v štíte majú aj plachetnicu, ako aj s MacDonellovými 

z Keppoch a preto v štíte vidno aj leva. Počas „pacifikovania“ Škótska, tento klan bol na 

strane Stewartových, škótskej kráľovskej dynastie, ale všetky revolty, povstania, boli 

potlačené. „Robotu“ si však zohnali. Teraz v Anglickej armáde bojovali po Európe, 

v Amerike, ba vyznamenali sa aj v bojoch v Indii. 
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 Jeden z tartanov klanu MacLean. Každá vetva mala svoj vlastný, variáciu na 

základný, ale mali poľovnícky tartan a aj pracovný, každodenný.  

 Tento klan som spomenul z príčiny, že i keď počtove nebol medzi najväčšími, 

predsa zohral významnú úlohu, no a jeden z ich potomkov je nám najbližší sused 

a i priateľ. Pôvodne bol profesorom na jednom college v Melbourne, ale pomerne rýchlo 

sa preorientoval. Stal sa farmárom. Vykúpil zopár menších vinohradov, zriadil ich, 

odpredal, kúpil nové... takže dnes má tri veľké vinohrady, jednu veľkú vinnáreň, zopár 

reštaurácií, zopár obchodov na víno... ale problém mal so zaobstarávaním si sudov. Niečo 

som mu sprostredkoval, na čo potom cestoval do Vojvodiny, Srbska, na Slovensko... 

takže dobre pozná aj Nový Sad, Petrovec, Kulpín, Bratislavu atď. Všimnite si na prvej 

strane „Kruhov“, že medzi priateľmi máme aj jeho vinársky podnik. Vína má výborné. 

Na to má vyučených majstrov. Študovali tu a praxovali vo Francúzsku. Do rodiny im 

teraz prišla nová nevesta, Nemka, ktorá v Nemecku pracovala v marketingu, oddelenie 

vinárstva. Podnik prosperuje. Hlavný trh si zabezpečili v Číne.  

  

 

Stewart (Royal).  

 Klan, či priezvisko Stewart nosia potomkovia určitého Waltera, syna anglo-

normanského baróna, ktorý do Škótska prišiel v XII. st. a hneď bol aj nominovaný na 

post steward-a = dozorca, správca kráľovskej pokladne Dávida I. Za toto dostal rozsiahle 

majetky šírom krajiny, ba aj funkcia steward-a sa stáva dedičnou.  

 Rod Stewartových sa plne zapojil do boja za škótsku samostatnosť, pomáhali 

každému, robili sa sobáše, až vzniká aj nešťastná škótska kráľovská dynastia Stewart-

ových. V prvom rade, v boji o samostatnosť, štedre im pomáhalo Francúzsko 

a Španielsko, lebo Stewartovci boli katolíci, kým Anglicko, ba aj väčšia časť Škótska 

prešla na protestanizmus. Po niekoľkých neúspešných akciách, Stewartovci sa uťahujú do 

Francúzska a aj dosiaľ majú ašpirácie na trón Škótska.  
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Erb klanu Stewart. Klenotom erbu je imperiálna koruna, na nej sedí korunovaný lev, 

v jednej ruke má meč, v druhej kráľovské žezlo, v štíte je rampantný kráľovský lev... 

Mottom je „V zbroj, na obranu...“ 

 Vojnový pokrik im je: „Creag-an-sgairbh (Kormoránova skala) a klanovou 

hymnou je:Bratach Bhan nan Stiubhartach = Biela štandarda Stewartových. Klanovým 

odznakom je bodliak.  

 Čo sa týka tartanu, ich je asi najkrajší. 

 

  
 

 Z rodu Stewartových vyšli mnohé šľachtické rodiny, ako Dukedoms, Albany, 

Rothesay, Angus, Athol, Buchan, Galloway atď. atď.  

    ........................................... 

 

 Mnohé klany pod svojou „protekciou“ (ochranou) majú rody s cele iným 

priezviskom, no považuje sa ich za členov určitého klanu. Napr. rod Bell (možno je tu 

pôvod Mateja Bella), prislúcha ku klanu MacMillan. Currie prislúcha ku klanu 

MacDonald. Morgan, ku klanu MacKay. Murdoch, ku klanu MacDonald a MacPherson. 

Roy, ku klanu Robertson. Watson, ku klanu Buchanan. Wilkinson, ku klanu MacDonald. 

Wilson, ku klanu Gunn... atď. Eddy, ku klanu Gordon... Kam prislúcha Cambel, asi je 

jasné.  

 

 V „Novom svete“, Škóti patria ku najúspešnejším skupinám prisťahovalcov. 

Dakedy vlastnili najväčšie a najlepšie ranče, plantáže, z čoho mnohé rodiny prešli do 
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politiky, bankárstva, priemyselných podnikov... avšak na výnimku, všetci ešte aj dnes 

majú svoje veľké vnútrozemné majetky. Byť v politike a nemať ranč, plantáž, nedá sa ani 

zamyslieť.  

 Ktorí sa rozhodli pre „vojenské remeslo“, ano napr. MacArthur, Montgomery... 

vidieckých majetkov sa nezriekali. Tam majú svoje rodinné kaštiele a tam je základ 

prosperity rodiny.  

 

 V krajanských rodinách, už aj v Austrálii, keď sa im narodí nový člen, či 

z nevedomosti, alebo aby sa „zamaskovali“, ale dieťa si nakrstia Scott, Daglas, Lachlan, 

Malcolm, Oliphant, Ross, Stuart, Glen, Greig, Hendry, Ky, Kelly, Morgan, Neil, Patrick, 

Shannon, Taylor... Všetko podľa klanov v Škótsku. Na ulici, v práci, stretávajú tieto 

mená a mnohým sa zapáčia. Ich úzadie im nie je dôležité, lenže to neraz dopadne až 

komicky. Meno škótske a priezvisko typické slovenské, končiace sa na  –ský.  

 

 * Koľko klanov je v Škótsku, ťažko povedať. Podľa súpisu z roka 1587. bolo tam 

105 zemanských rodín, ďalších 34 klanov s náčelníkmi... a od vtedy pribudli ďaľší, no 

a čo sa týka klanového tartanu, počet neustále stúpa. Vymýšľajú sa nové dezajny 

a obchod prosperuje. Konečne, výrobcovia vymysleli aj niekoľko „neutrálnych“ vzoriek, 

ktoré zasvätený Škót dobre pozná, avšak keď človek chce mať sukňu, no nech. Prijmeme 

ho medzi seba.  

 Jestvuje aj jeden sivý tartan, zvaný Balmoral, podľa rovnomenného kaštieľa, 

ktorý kráľovna Victoria kúpila v 1848. roku. Od tej doby je to vidiecke sídlo kráľovskej 

rodiny. V prvé roky všetci hostia kaštieľa dostali Barmoral tartan, no dnes je to výlučne 

len tartan kráľovskej rodiny.   

 

  
 

 Kaštiel Balmoral. Pôvodný galský názov je bail + móral = dedina + prekrásna. 
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 Súčasný tartan britskej kráľovskej rodiny. 

 

*Scotland Yard: je názov ústrednej londýnskej policajtnej stanice. Odvodený je z názvu  

areálu, kde svojho času stál palác, ktorý škótski králi používali počas svojích ročných 

návštev Londýnu (970 – 1170). V XVII. st. palác bol zbúraný a na mieste sa vystavala 

budova pre potreby anglickej vlády. V 1662. roku do budovy sa presťahoval úrad 

komesariátu polície a v 1829. ministerstvo vnútra sem presťahovalo aj ústredňu 

metropolitnej polície. Od toho času „Scotland Yard“ dostal novú budovu, v blízkosti 

Westminster Abby. 

    ..................................... 

 

 Celý svet vie, že Škóti milujú svoju gajdovú hudbu. Či v radosti, alebo smútku, či 

v boji, alebo na zábave... vždy im vyhráva nejaký gajdoš. Nevedia však, odkiaľ tie gajdy 

dostali. Íri to vedia. Oni ich vymysleli, ale keďže neboli očarený ich zvukom (ku lýre sa 

to nedá porovnať), podhodili gajdy Škótom a tí, ani dosiaľ neprišli na to, že prečo. 

 O tom, že Škóti sú usilovný národ, že svetu dodali mnohých vedcov... tiež každý 

vie. Tam, hlboko na severe Škótska, v klane vyrastal aj jeden nadmieru talentovaný 

mladík. Celá rodina mala z neho len radosť a veľkú nádej. Rozhodli sa, že ho pošľú na 

univerzitu. Rovno do Oxforda.  

 Po roku prišiel chlapec domov na návštevu a všetci sa ho začali vypytovať, ako je 

to tam v cudzom svete, medzi Angličanmi. Vraj celkom dobre, len je to trochu divný 

národ. Okolo piatej odpoludnia všetci v internáte začnú hlavou búchať do múra a trvá to 

až do šiestej. 

 Ale nehovor, ozvalo sa pár poslucháčov. Hádam nebiješ hlavou o múr aj ty? Nie, 

nie som sprostý. Ja si vtedy vezmem gajdy a hrám si naše krásne pesničky. Celú hodinu.   
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--  Škóti nie sú držgroši. Len sú opaterní. Keď však príde „ukázať sa“, vtedy sa nešetrí. 

Zvykom im je, že krstní rodičia svojmu krstniatku k 21. narodeninám zaplatia zubára. 

Nehľadia, koľko to stojí. Na ňom je teraz, či u toho zubára urobí nejaký účet.  

 

-- Titanik tonie. Na palube sú aj dvaja Škóti. Okolo tonúcej lode plávajú žraloky, voda 

ľadová... MacDonald komentuje: Nie je to ani tak zle. Mohlo byť aj horšie. 

MacClaud nevydržal: Oko horšie? 

Nech sme si zaplatili spiatočnú, bolo by ešte horšie. 

 

  


