
Životopis 
 

 narodil sa 19. februára 1942 

v Hrabušiciach 

 študoval dejiny na Katedre 

orientalistiky a portugalčinu 

a iberskú históriu na Filozofickej 

fakulte Karlovej univerzity v 

Prahe 

 počas Pražskej jari pracoval v 

brazílskom a swahilskom vysielaní 

Rádia Praha 

 v roku 1968 emigroval do USA, 

kde študoval históriu Afriky, 

Južnej Ázie a Latinskej Ameriky 

na Syracuse University 

 pracuje ako bádateľ v oblasti 

ranej histórie Afriky a Indického 

subkontinentu 

 z jeho výskumu vyšli objavy 

mnohých kamenných 

kozmologických chrámov v južnej 

Afrike, ale aj na Slovensku 

 žije a tvorí v Kapskom Meste 

v Juhoafrickej republike 

 

  
  

DDrr..  CCyyrriill  AA..  

HHrroommnnííkk  
-  

historik žijúci v zahraničí 
 

 

 

Podtatranská knižnica v Poprade 

2015 
 

Fenomén Cyril A. Hromník 

„Tajomstvo k pochopeniu najstaršej 

histórie spočíva predovšetkým 

v Hromníkovej nevšedne širokej 

znalosti najstarších staroindických 

jazykov ... K širokému rozsahu 

poznania nášho jedinečného vedca 

patrí i jeho znalosť ďalších vedných 

disciplín – náboženstva, filozofie, 

kozmológie, archeológie, historickej 

matematiky, antropológie a vo veľkej 

miere lingvistiky ako systému. Vďaka 

nim môže preniknúť k najstaršej 

histórii a porozumieť jej komplexne.“ 
 

(Fenomén: historik Cyril A. Hromník / 

Elena Kaplanová.- In: Slovensko: časopis 

pre Slovensko a slovenský svet.- ISSN 

0231-7303.- Roč. 34, č. 3 (2012), s. 

18.) 
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František List / Cyril A. Hromník.- 

Martin : Matica slovenská, 2012.- 42 s.- 

ISBN 978-80- 8128-029-0. 

Liszt, Franz, 1811-1886 - hudobní 

skladatelia – Slovensko – biografie 

 

Od narodenia najväčšieho slovenského 

klaviristu a komponistu Františka Lista 

(1811-1886) uplynulo už 200 rokov, avšak 

slovenskí historici a muzikológovia, až na 

malé výnimky, namiesto pripravovania 

veľkých osláv nášho slávneho krajana 

virtuóza sa snažia poprieť jeho 

slovenskú prináležitosť, lebo on sám sa 

vo svojej kariére pod krídlami 

Maďarského kráľovstva premenoval na 

polonemeckého a polomaďarského 

Franza Liszta. František List sa narodil 

ako Slovák a zároveň ako Uhor a ani 

slovenskí historici, aj všeobecná 

verejnosť sa nevedia rozhodnúť, či 

tento pôvod robí Lista Slovákom, alebo 

Liszta Maďarom. Tento problém sa 

nanešťastie nedá vyriešiť pri pohľade 

zhora, teda z prítomnosti smerom k 

Listovým počiatkom... 

(http://www.martinus.sk/?uItem=132570) 

    

Sloveni a Slovensko : Velebníci 

Vlasatého boha na horizonte histórie : 

(c 3200 pr. Kr. – 907 po Kr.) / Cyril 

Andrew Hromník ; [fotografie: Cyril A. 

Hromník, Ján Pivovarči, Ladislav 

Jiroušek].- Martin : Matica slovenská, 

2013.- 925 s.- ISBN 978-80-8128-095-

5. 

Slovania – Slováci – dejiny – Slovensko - 

monografie 

 

Objavná práca historika pôsobiaceho v 

Južnej Afrike prináša úplne nové 

pohľady na preddejinné korene Slovákov 

a priebeh osídlenia stredoeurópskeho 

priestoru. Autor ťaží z rozsiahhleho 

poznania religionistiky 

predkresťanských náboženstiev, 

tamilčiny a dravidoeurópskych 

súvislosti, ktoré nachádza v etymologii 

miestných názvov, v rozmiestnení 

a orientácii posvätných miest, atď. 

Snaží sa rekonštruovať obraz našej 

minulosti diametrálne odlišný od 

konvenčného, fragmentárneho obrazu, 

ktorý vygenerovala doterajšia európska 

historiografia, etymológia a archeológia. 

Prináša množstvo podnetných informácií 

a hypotéz, ktoré môže byť impulzom pre 

novú generáciu bádateľov 

(http://www.martinus.sk/?uItem=193955) 

 

 

 

  

Sloveni / Slováci kde sú vaše korene : 

k prameňom najstaršej histórie 

Slovenska, približne od roku 3000 pred 

Kristom / Cyril A. Hromník.- Bratislava : 

Eko-konzult, 2010.- 196 s.- ISBN 978-80-

8079-125-4. 

Slovania – Slováci – dejiny – Slovensko - 

štúdie 

 

„Európskej historiografii chýba spolupráca a 

korelácia s prírodnými a pomocnými 

historickými vedami a osobitne s moderným 

lingvistickým a genetickým výskumom. A tak 

nečudo, že ľudí vybavených teoretickými 

znalosťami i praktickými poznatkami z 

týchto pomocných historických vied značne 

irituje skostnatenosť európskych a najmä 

slovanských historikov. Taký je aj prípad 

autora knihy Slováci – Sloveni, kde sú vaše 

korene. Len na ukážku  ponúkame niektoré 

jeho vyjadrenia:  „Nad voľbou Pripjate ako 

kolísky Slovanov krúti hlavou historik 

Európy Norman Davies, keď píše: ‚Z 

nejakého nevysvetliteľného dôvodu západní 

učenci veľmi radi odstavujú proto-Slovenov 

(proto-Slavs) do najnepravdepodobnejších a 

najnepohodlnejších zo všetkých možných 

oblastí uprostred Pripjaťských močiarov.‘ A 

k tomu dodáva, že v skutočnosti, nech už 

boli jej hranice akékoľvek, Slovenská 

domovina (Slavonic homeland) ležala na 

oboch stranách hlavnej prehistorickej cesty 

na Dunaji.“ 

(Slováci, kde sa nachádzajú naše korene? / Július 

Handžárik.- In: Slovenské národné noviny.- ISSN  

0862-8823.- Roč. 26, č. 1 (14.1.2012), s. 8.) 

 

Malá 

encyklopédia 

antickej 

kultúry 

Bratislava : 

BEMA, 2001. 
 


