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Úvod
Miriam Poriezová

U

niverzitná kninica v Bratislave (UKB) ponúka nielen odbornej verejnosti
ïalie, v poradí druhé èíslo zborníka Studia bibliographica Posoniensia. Naou
snahou je na jeho stránkach prezentova výstupy irokospektrálnej odbornej
èinnosti autorov pôsobiacich na pôde UKB i ïalích intitúcií. truktúra predkladaného zväzku nie je jednoliata, ale skladá sa z dvoch samostatných oddielov.
Samostatný celok tvoria príspevky zo seminára Ján Èaploviè (1904  1976) 
ivot, dielo, èlovek, ktorý sa uskutoènil v priestoroch UKB dòa 26. 9. 2006. Pohnuté ivotné osudy a zároveò rozsiahle spektrum oblastí pôsobenia poskytli prednáajúcim
iroký priestor na prácu s cenným pramenným materiálom. Výsledkom je trnás
kratích èi dlhích poh¾adov do ivota tejto významnej osobnosti. Prirodzene sa odvíjajú v tyroch rovinách. Ján Èaploviè v spomienkach svojho syna, bývalého tudenta, tvoria spolu s odkazom na potrebu dôkladného poznania kultúrneho dedièstva úvodné state. K nim mono priradi aj príspevky o vnímaní vedecko-výskumnej
a publikaènej èinnosti J. Èaplovièa v Èechách a duchovnom rozmere ako evanjelického kòaza v Kovaèici. Politická situácia poèas 2. svetovej vojny a v krátkom období
po jej skonèení boli podnetom a výzvou pre bohatú urnalistickú aktivitu v emigrácii v Paríi, Londýne a následne na domácej pôde. Angaovanos Jána Èaplovièa na
akademickej a spolkovej scéne vniesla do sféry knihovníctva a bibliografie viaceré
pozitívne podnety. Ve¾ké úsilie o zaèlenenie knihovníctva medzi tudijné odbory
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského korunované úspechom, pôsobenie na
èele Kninice Slovenskej univerzity, aktívna èinnos vo Zväze slovenských knihovníkov a viac ako dve desaroèia plodnej práce v Lyceálnej kninici utvárajú celistvý
poh¾ad na knihovnícku èinnos. Rozbor a prínos Bibliografie tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 pre výskum, porovnanie klasickej tlaèenej a elektronickej verzie,
monosti ïalieho vyuitia spolu s analýzou najvzácnejích tlaèí z bibliografie, ktoré
sa zachovali v SNK v Martine, ponúkajú kvalitne spracovaný poh¾ad na monumentálny prameò k najstarej tlaèenej produkcii na Slovensku.
Èas túdie pokraèuje u v naèrtnutej línii zborníka akcentujúc záujem o bibliografiu, dejiny kninej kultúry, aktuálne otázky knihovníctva, literárnu históriu
a dejiny. Devä príspevkov prináa rozmanité a informaène plnohodnotné výsledky
výskumov materiálu rôznej povahy v èasovom rozmedzí 16.  20. storoèia.
Bibliografické spracovanie pecifickej skupiny spolkových roèeniek s orientáciou na medicínu a lekárnictvo na Slovensku do roku 1918 poskytlo bázu poznatkov, ktorá reflektuje úroveò dobového poznania v tejto oblasti. Jednou z ciest, ako
zabezpeèi flexibilnejí prístup pouívate¾a od bibliografického záznamu v databáze
k samotnému prameòu, je aj jeho èiastoèná alebo úplná digitalizácia. Realizácia
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prístupu prepojenia záznamu a digitálnej kópie dokumentu sa v UKB riei v spolupráci oddelenia Digitalizácie a Kabinetu retrospektívnej bibliografie. Dejiny kninej
kultúry predstavujú iroký okruh tém, ktorých aiskom je tlaèená produkcia a jej
funkcia v systéme spoloèenskej komunikácie. Viaceré aspekty tejto problematiky
boli skúmané v rovinách kníhtlaèiarstva, vydavate¾skej èinnosti, kniného trhu a cenzúry i rozboru pecifickej skupiny geograficko-cestopisných dokumentov. Významnou súèasou dejín kninej kultúry je aj analýza zachovaných písomností, v tomto
prípade rozbor korepondencie k vydaniu bibliografie ¼. V. Riznera. Zaujímavý poh¾ad na Bratislavu v prvej polovici 19. storoèia ako na miesto konania uhorských snemov sprostredkováva preklad súdobého maïarského èlánku. Doteraz nedostatoène
pertraktovanou témou je otázka odborného posudzovania historických tlaèí. Túto
medzeru vypåòa príspevok charakterizujúci súèasný stav s návrhom budúcich koncepcií v oblasti znaleckej èinnosti v odvetví Historické písomnosti na Slovensku.
Pestrú paletu príspevkov zavruje analýza slovníkov slovenských autorov z poh¾adu
zastúpenia exilových a v zahranièí po slovensky píucich autorov.
Zborník uzatvárajú tri recenzie najnovích odborných publikácií z bibliografie a dejín vydavate¾skej èinnosti.
Z uvedeného vyplýva, e túdie objasòujú mnohé doteraz neodhalené skutoènosti. To vak neznamená ete ukonèenie bádania, ale naopak, povzbudenie do
budúcnosti.
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K odkazu Jána Èaplovièa
Milo Kovaèka

V

e¾kí slovenskí bibliografi zanechali Slovensku a Slovákom predovetkým ve¾ké posolstvo o potrebe záchrany a dôkladného poznania impozantného kultúrneho dedièstva, ktoré je späté s dejinným vývinom slovenského národa
a Slovenska. Matej Holko st., Jur Ribay, Bohuslav Tablic, Pavol Jozef afárik, Jozef
Miloslav Hurban, ¼udovít Vladimír Rizner, Ján Vladimír Ormis, Ján Miianik, Ján
Èaploviè, Michal Potemra, Michal Fedor  kadý z nich osobitým, v istom zmysle
konkurenèným spôsobom, a predsa v koneènom dôsledku vlastne kontinuitne
i konkordanène vèlenili do dejín slovenskej bibliografie a výskumu kninej kultúry
na Slovensku súbor výnimoèných poznatkov, ktoré slovenskej vede a kultúre umoòujú dokazova a dokáza kultivovanos èi vyspelos slovenských kultúrnych dejín.
Niet pochýb o tom, e kadý z nich v istom zmysle vytvoril nielen vlastné originálne
dielo, ale inpiroval ním ïalieho alebo ïalích v rade. Kadý z nich práve svojím
dielom vytvoril základné posolstvo  odkaz, èím a ako na zlatú ni slovenskej bibliografie nadviaza a nadväzova i v budúcnosti.
Matej Holko starí h¾adal svojím historicky najstarím slovenským katalógom
èi bibliografiou, ktorým bola roku 1749 v Hnúti poèatá slovenská národná bibliografia, slovacikálnos a bohemikálnos kníh vo svojej osobnej kninici, podobne, no
v irích bádate¾sko-zberate¾ských kontextoch postupoval Jur Ribay. Po Pavlovi
Jozefovi afárikovi, ktorý naliehavo kládol otázku, ktorú zo slovacikálnych kníh
mono povaova za najstariu medzi slovenskými knihami, a nenaiel medzi nimi
stariu ako Bardejovský katechizmus Martina Luthera, i ¼udovít Vladimír Rizner
nastolil a nasto¾oval otázku najstarích èias slovenskej kninej kultúry. K týmto závaným otázkam sa v ïalom historickom období pripojil i mladý Ján Èaploviè, ktorého dielo ma mimoriadne inpirovalo a pred nieko¾kými rokmi, pri príleitosti biograficko-genealogického seminára Èaplovièovci v slovenskej kultúre (Dolný Kubín
1973) doslova pozvalo k vytvoreniu portrétu v túdii Bibliograf a historik Ján Èaploviè
(1904 1976) (Biografické túdie 2004).
Vynikajúci bibliograf a historik kninej kultúry a starej slovenskej literatúry
Ján Èaploviè, ktorý po mnohodesaroènom úsilí vytvoril monumentálny bibliografický model starej slovenskej tlaèe, vydanej do roku 1700, si otázky o najstarích slovenských tlaèiach èi najstarej slovenskej knihe kládol u ako mladý tudent bratislavskej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, a to vo svojej doktorskej práci
orientovanej na potreby a projekty výskumu starej slovenskej literatúry, nazvanej
K zaèiatkom literárneho ivota na Slovensku, na základe ktorej mu bol udelený doktorát
filozofie. Málo sa vie o tom, ako sa tento mladý milovník starej slovenskej literatúry,
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pozoruhodne  s polemickou ostrosou  pridal k Jánovi Kvaèalovi, ktorý v tvrdo tylizovanej recenzii publikovanej pod názvom O obnovenom vydaní Vlèkových Dejín
slovenskej literatúry, ktorá bola publikovaná na tedrý deò 1925 v rovnako málo známom periodiku v Slovenskom národe, odsúdil ich druhé, neprepracované, ve¾mi
medzerovité vydanie v Matici slovenskej (1923). Ján Kvaèala vo svojom kritickom vystúpení dôrazne iadal Maticu slovenskú a s òou i celú slovenskú historickú vedu,
aby sa neodkladne venovala málo prebádaným obdobiam slovenských historických
dejín a namiesto problémových projektov, akým sa javili Vlèkove Dejiny slovenskej
literatúry, èo najskôr vydala Riznerovu Bibliografiu písomníctva slovenského do roku
1900. V tejto súvislosti Kvaèala v nadväznej polemike, v ktorej pokraèoval v prvej polovici roku 1926 v Slovenskom národe (tri kvaèalovské protivlèkovské polemické
state z tohto periodika vyli aj ako separát)  odmietol ako neprijate¾né to, e Vlèek
medzerovité podanie starích slovenských literárnych dejín (podal ich na trinástich
stranách) nielene neodstránil, ale ak ich aj  a to v iných svojich literárnohistorických prácach, napríklad v Dìjinách èeské literatury, len do urèitej miery vyplnil 
urobil tak zjavne na báze èeskoslovenského jazykového a literárneho unitarizmu.
Kvaèala, ktorý pod¾a naich publikovaných zistení iadal hlbí poh¾ad na stariu
slovenskú literatúru u pri prvom vydaní Vlèkovho diela (s podobnou iadosou vystúpil v tom èase aj Tichomír Milkin), v tejto súvislosti doslova uviedol: Neskladnos
toho, èo o 16. stol.  rozumejme Jaroslav Vlèek  napísal, bije do oèú. V dobe tak ve¾kého
duevného rozruchu, keï vetky národy v Európe boli vzbudené k duevnej èinnosti, nevie
p. Vlèek menova ani jedného spisovate¾a na Slovensku. Èi v tom veobecnom pohybe západného kresanstva zo slovenskej domácej pôdy vskutku nevylo niè ,hodnotného snúbi sa s takým mohutným vzdelanostným prúdom kultúrneho ¾udstva? ...aj tu platí, e historik má ,in
des Dichters Lande gehen. Aké kruté a i literárne boje li v troch stoletiach boje medzi evanjelikmi, i medzi nimi a katolíkmi, o tom èitate¾ okrem lacných a ani nie správnych veobecností a i to miestami len vypoièaných, nezvie nièoho a bude si myslie, e to boli len roky hlivenia.
Akoby cenná duevná èinnos ¾pela len na erotike a etnografii! V skutoènosti na Slovensku bolo vtedy viac nadaných a uèených, pritom duevne plodných muov ako inokedy. Tablic priamo i to tvrdí, e Slováci mali vtedy uèené spoloènosti. A èo zvieme z dejín týchto o prekladoch
Biblie na Slovensku uívaných? Predsa bez Biblie sa misia nemohla obís! Kedy sa zaèal udomácòova v luterských zboroch kralický preklad, a preèo? V èom zálealo upravenie kralického
prekladu Krmanom a Belom? Èo sa spievalo v cirkvách evanjelických do Tranovského zbierky?
Èo je s literatúrou katechizmov, ktoré práve tak ako spev a Bibliu, treba predpoklada od poèiatkov reformácie? ...Opakujeme, e i latinské práce by nesmeli by, aspoò èo do svojej podstaty, z obrazu tohto úplne vylúèené, veï pozdejie p. pôvodca berie do oh¾adu, i spisy nemecké, a také plus, cie¾avedome uplatnené, kadý, kto h¾adá pouèenia, s vïakou prijme. Tu by sa u
vskutku bolo mohlo preukáza historické umenie.
Niet pochýb o tom, e máme pred sebou vánivý manifest  výzvu k túdiu
starej slovenskej literatúry a jej zaèleneniu do systému slovenskej literárnej histórie,
inclusive slovenskej národnej bibliografie a dejín kninej kultúry. Tohto kritického
Kvaèalu podporil rovnako kritický Ján Èaploviè. V Robotníckych novinách 30. 4. 1926
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publikoval sta, v ktorej akceptoval  naplno podpísal Kvaèalove stanoviská: Neopravované dielo Vlèkovo nemalo sa vydáva znova! Vlèek s¾uboval síce i na tomto vydaní previes
nevyhnutné opravy vecné, a predsa jeho dielo, menovite prvá èas, a sa tak hemí omylmi
a nesprávnosami, ktoré veru bolo by nevyhnutne treba predsa previes. Takto ostáva toto
,obnovené vydanie nieèím, èo by u vedeckého diela nesmelo by. Z neho máme pozna svoju
literárnu minulos? Toto vydanie knihy je dnes dobré skôr k tomu, aby írili sa po Slovensku
(i mimo neho) nesprávne, chybné predstavy o nej. Cie¾om vedeckej práce nemôe by predsa
poskytnú nám umelecké dielo, ale zoznámi sa s pravdou  odkázal Ján Èaploviè nielen
Vlèkovi, ale i tefanovi Krèmérymu, milovníkovi a tvorcovi slovenskej eseje, ktorý sa
v kvaèalovských polemikách pridal k vlèkovskej stránke. Èaploviè zopakoval
a zdôraznil celý rad Kvaèalových výhrad: aj pod¾a neho sú Vlèkovi viera a zbonos
predmetom cudzím, nechápe ich, a preto ich podáva skres¾ujúco: cez 16.  18. storoèie len preletí, a to, èo o nich podáva, je málo a také slabé, e to nestaèí ani len na to,
aby si èitate¾ mohol o týchto literárnohistorických slovenských storoèiach utvori èo
len trochu správnu predstavu. Èaploviè zvýraznil Vlèkovu neschopnos opravi
a doplni jeho Dejiny slovenskej literatúry aj z ïalieho kvaèalovského dôvodu:
...chceli by sme poèu od neho  pýta sa Èaploviè nepriamo Vlèka  ako zmý¾a dnes o èesko-slovenskom rozkole, okrem iných otázok (napr. hlasistoch). Mienka jeho sa nepopierate¾ne
menila. Akáko¾vek by bola dnes, nespokojnos by vyvolala  ak nie na jednej nu na druhej
strane. A do toho sa dnes nebojovnému autorovi nechce... zdôraznil v závere state svoju
vlèkovskú prognózu Ján Èaploviè.
Ako sa ukázalo, Èaploviè mal pravdu. Vlèek Dejiny slovenskej literatúry, napriek tomu, e sa chystal pre ne pripravi novú literárnohistorickú budovu, u
nedokázal prepracova: to, èo z jeho dejín zostalo ako zjavná hodnota, nepredstavuje
komplexnos spracovania, ale jedineènos podania, krásny umelecký týl. A úloha
prispie ku komplexnosti výskumu pripadla  popri iných, ktorí poznatky o dejinách
slovenskej literatúry dopåòali bibliograficky i literárnohistoricky  napríklad ¼udovít
Vladimír Ormis alebo Ján Miianik, práve Jánovi Èaplovièovi. Je pozoruhodné, e sa
na to odhodlal vo ve¾mi komplikovanom politicko-ideologickom období 50-tych rokov 20. storoèia, v ktorých ho ako riadite¾a Univerzitnej kninice, ktorý sa nepridal 
ako to urobili mnohí predstavitelia slovenskej inteligencie  k novej vedúcej politickej sile, Komunistickej strane Slovenska, postihla víchrica politických postihov. V jeho esejach O túdiu starej slovenskej literatúry (1953), ktorými nadviazal na mladú
doktorskú dizertáciu, ale i na likvidaèné úsilia vo vzahu k predkomunistickej spisbe
a literatúre, a ktoré vydal v roku 1953, nachádzame nielen to, s rizikom zjednoduenia povedané, èo sa od biblických èias nazýva daòou cisárovi, ale i to, a ceníme si najmä to, èo mono povaova za jednoznaènú obranu kninej kultúry vo vetkom a so
vetkým, èo ona naprieè dejinami vo formotvorných procesoch, v ktorých sa rodili
Slovensko a Slováci, vytvárala a sprístupòovala. Èaploviè sa odváne a navidomoèi
vánivo postavil zoèi-voèi prokurátorskému èasu, ktorý odsudzoval knihy do vyhnanstva a zváal ich do kniných koncentraèných táborov. Postavil sa napríklad za
duchovnú pieseò, bránil jej hodnoty, za  síce prostú, a ¾udovosou významnú, no

sbp_1_2007.qxd

16

14.11.2007 14:29

Page 16

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2007

predsa pre výskum nezastupite¾nú  oznaèil kadú drobnú, napríklad púovú tlaè
v tých èasoch, v ktorých sa práve tieto duchovné texty marginalizovali alebo ideologicky surovo odsudzovali. S apológiou prila  bolo to pribline dva roky pred mobilizaènou 1. slovenskou bibliografickou konferenciou  po Miianikovom a Ormisovom bibliografickom doplòovaní a v mnohom i zjavnom doplnení Riznerovej
bibliografie, Èaplovièova doslova intruktívna heuristicko-spracovate¾ská bibliograficko-literárnohistorická metodika i metodológia, predstavená v jeho známej bratislavskej prednáke Ako pripravova novú bibliografiu starích sloveník (október 1954), ktorá vytyèovala nové cesty Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografii a predvídala fenomén zrodu dejín kninej kultúry ako synteticky poòatej interdisciplíny
slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, dejín vydavate¾skej èinnosti, kníhtlaèiarstva, etc. Tak to napokon Èaploviè predvídal u v Esejach o starej slovenskej
literatúre, v ktorých napísal: Slovenská bibliografia starích období  hovorí Èaploviè 
musí urobi ete mnoho prípravných prác, ak má raz poda aspoò ako-tak úplný obraz slovenskej kninej tvorby minulých storoèí. Bez neho sa nezaobíde nielen slovenská literárna história,
ale ani ostatné túdium slovenskej minulosti. Bez neho nebudeme si môc urobi ani správny
a úplný obraz, èím ilo Slovensko kultúrne v oných zalých storoèiach, bez neho nepredstavíme dokonale ani zaèiatky slovenského polygrafického priemyslu, dejiny slovenského kníhtlaèiarstva. S tým súvisí i Èaplovièova obrana historickej faktografie ako nezastupite¾ného, no na zaèiatku 50. rokov surovo atakovaného metodologického princípu vo
vede, ktorú zhrnul a podal nasledujúcim neobyèajne intruktívnym výrokom: Kedysi
Emanuel Rádl vyèítal èeskej histórii i literárnej histórii, e z metodickej stránky bola stále len
tam, kde boli exaktné vedy v dobe, keï sa herbár suených rastlín pokladal za vedecké dielo. Ve¾ké dielo J. Hanua o èeskom národnom múzeu prirovnal k ve¾kej zbierke motý¾ov, pekných na
poh¾ad, pekne upravených, ktorej vedeckos záleala v tom, e motý¾ov tam bolo mnoho, boli
správne urèené, pekne napäté a vystavené. Dnes sme u, prirodzene, v tomto oh¾ade ïalej...
Pritom vak ani literárnohistorická práca J. Hanua nestratila úplne svoju cenu a tento bývalý bratislavský univerzitný profesor v mnohom je a môe by uèite¾om slovenských literárnych
historikov, pracujúcich na dejinách starej literatúry. Odmietanie len èisto popisnej faktografie nesmie znamena nezáujem o fakty, odmietanie ich túdia. Z dikcie Èaplovièovho výroku v knihe O túdiu starej slovenskej literatúry je zrejmé, e síce s najväèou opatrnosou, ale i s nepochybnou jednoznaènosou obhajuje komplexnos zberu a komunikácie historických faktov, a v tomto kontexte stojí na jednoznaènom stanovisku
úplnosti èi komplementárnosti bibliografie. A to v období 50. rokov 20. storoèia, ktoré nasto¾ovali vyslovene násilníckym spôsobom selektívnos, vyzdvihovali odporúèajúcu (rozumejme ideologicky povolenú) bibliografiu so zjavne oktrojovaným tendenèným prepisom reality. Tým nepochybne pomáha otvára dvere iniciatívam, ktoré v nasledujúcich desaroèiach viedli k budovaniu systému vo výskume starej
slovenskej literatúry èi u na akademickej alebo univerzitnej pôde a prejavili sa nielen v edíciách literárnohistorických syntéz, s ktorými po Vlèkovi prichádzali  zjednoduene a bez nárokov na úplnos  tefan Krèméry, Ján Ïuroviè, Andrej Mráz,
a po nich Ján Miianik èi Jozef Minárik s viacerými ïalími bádate¾mi, napríklad Mi-
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loslavom Okálom alebo Milanom Hamadom, alebo dodnes tvrdo pracujúci tím literárnohistorických vedkýò okolo Gizely Gáfrikovej na projekte Panonnia docta.
Toto dnes u mnohodesaroèné smerovanie nepochybne  popri ïalích slovenských literárnych historikoch, ale aj bibliografoch  predznaèil Ján Èaploviè, ktorý v èasopise Kninica (1956)  v roku 1. slovenskej bibliografickej konferencie  publikoval pozoruhodnú koncepènú sta Ako pripravova novú bibliografiu starích sloveník,
osnovanú na základe citovanej bratislavskej prednáky z roku 1954, v ktorej naèrtol
dôleitú, vývinom slovenského bibliografického neprekonanú víziu vybudovania
Bibliografie tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 (1972, 1984). V stati hovorí: Slovenská bibliografia stojí dnes pred úlohou vyhotovi osobitný súpis starích sloveník. Máme síce u
aj dosia¾ urèité súpisy týchto sloveník vo veobecnejích prácach, a to jednak v prácach, venovaných výhradne slovenikám, ale aj novím, jednak v prácach, venovaných len starím tlaèiarom, ale zahrnujúcim aj sloveniká do irieho, uhorského alebo èeskoslovenského rámca. Lene
tieto doterajie bibliografie majú pritom to¾ko nedostatkov, e sa nemono uspokoji iba zhromadením, spracovaním a publikovaním opráv a doplnkov k niektorej z nich. Ete najdokonalejím bibliografickým dielom, ktoré obsahuje aj súpis starích slovenských tlaèí, je najnovia
a aj metodicky najvyhovujúcejia, ale dosia¾ nedokonèená bibliografia Knihopis èeských
a slovenských tiskù..., ktorý v zväzku doplnkov a opráv iste odstráni aj urèité terajie svoje nedostatky, èasté práve pri slovenikách. Toto dielo vak má aj základný, podstatný nedostatok,
ktorý sa neodstráni ani oným zväzkom doplnkov a opráv: je bibliografiou len tlaèí, písaných
úplne èi aspoò èiastoène v národnej reèi. Zo sloveník týka sa teda len sèiastky, lebo inoreèové
sloveniká, sloveniká v irom slova zmysle neuvádza, nepopisuje. My vak dnes potrebujeme
bibliografiu starích sloveník v najirom zmysle slova, a preto musíme pripravi úplne nové
dielo, novú nau bibliografiu starej tlaèenej tvorby. Keïe tu ide o rozsiahle dielo a nároky kladené naò budú vysoké, treba ho dôkladne pripravi, prípravy náleité premyslie, dohodnú ich
postup, dobre ho organizova a sústavne a vytrvalo uskutoèòova.
Na tejto ceste, ako ïalí vývin ukázal, boli potrebné dve základné cesty:
1. univerzálna, heuristicky neohranièovaná a na tomto základe dôkladne
uskutoènená bibliografická cesta, smerujúca k vybudovaniu mnohoreèového modelu starej slovenskej kníhtlaèe  kníhtlaèe, vyprodukovanej
tlaèiaròami na území Slovenska;
2. peciálna, smerujúca k poznaniu starej slovenskej literatúry prostredníctvom personálno-autorských sond, ktoré presiahnu za hranice Slovenska.
Slovensko muselo a musí v tejto oblasti vynaloi obrovské bádate¾ské úsilie, ktoré mono pars pro toto predstavi bibliografickou rekontrukciou
slovenského poznávania humanistu Martina Rakovského  Jesenského,
ako ju doslova vzruujúcim spôsobom v zavrujúcej dvojzväzkovej rakovskovskej monografii ivot a dielo Martina Rakovského (1979, 1983) podal
Miloslav Okál. Práve on ukázal, ako bude postupne, nie vak v celkom
blízkej budúcnosti, a to naïalej s mnohými akosami, prichádza na scénu kninica monografií slovenského humanizmu, renesancie, reformácie
i protireformácie, a v tomto kontexte i náho èi stredoeurópskeho baroka,
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a to do tých èias, kým nebude komplementárne a zavrujúco dokonèená
jedineèná budova slovenských a slovacikálnych starých tlaèí, ktorú s to¾kou energiou a erudíciou a s takým nezabudnute¾ným osudom naplneným paradoxmi proskribovaného spoloèenského postavenia a bádate¾sko-znalostného nasadenia Slovensku predstavil práve Ján Èaploviè.
K vytyèovaniu bibliograficko-literárnohistorických parametrov ve¾kolepej
Bibliografie tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700, Ján Èaploviè kráèal od svojich
mladých rokov, prvých detských záitkov, prostredníctvom ktorých mohol na vlastné oèi a na vlastnej koi pozorova a postupne i intelektuálne vyhodnocova ve¾ký
dejinný spor o slovenský jazyk a literatúru, a to ako syn dolnozemského kovaèického evanjelického farára Jána Èaplovièa, ktorý so svojím zborom podstúpil  doslova
na otvorenej európskej scéne, s ohlasmi významných európskych muov prvého decénia 20. storoèia, boj o slovenskú identitu. Spor, ktorý sa v Kovaèici rozhorel bol nielen sporom o bohosluobný jazyk, ale bol to spor i o slovenskú knihu  evanjelikmi
milovanú kralickú Bibliu svätú a o  pod¾a ¼udovíta Haana (Cithara Sanctorum, její
historia, její pùvodce a tohto spolupracovníci, 1873) a naòho nadväzujúcich bádate¾ov,
najmilovanejiu, a na Slovensku i najvydávanejiu knihu krásnych piesní Citharu
Sanctorum. Bol to spor, ktorý Slovensko slabo pozná  skôr nepozná ako pozná  bol
to spor, v ktorom na scéne nie tak dávnej Kovaèice, pred temer sto rokmi, práve v èase ve¾kého èernovského procesu prebiehal proces ve¾mi podobný, v ktorom boli súdení, tak ako Èernovania Andreja Hlinku, napokon odsúdení na mnohoroèný alár
i Kovaèièania Jána Èaplovièa starieho. Neèudo, e Ján Èaploviè, syn uhorskou politikou prenasledovaného kovaèického farára, potom, ako jeho otec, budovate¾ Matice
slovenskej v Juhoslávii a osnovate¾ slovenského i èeského kultúrneho ivota na Dolnej zemi umiera, bez váhania nastupuje  podobne kedysi uèite¾ ¼udovít Vladimír
Rizner  na otcovo miesto a popri základných pastorálnych úlohách s mimoriadnym
nasadením a historiografickou erudíciou spracuje a vydá svoju prvú knihu, dodnes
vysoko cenené Dejiny kovaèického evanjelického zboru. Nie sú ani prvými, ani jedinými
v rade mnohých podobných zborových monografií, ktoré predoslali mnohé historické a v neposlednom rade i literárnohistorické práce a diela o slovenskom evanjelictve, a ktoré, okrem iného, prispeli k predstave o duchovných dejinách Slovenska
ako o historickej disciplíne, ktorá sa môe etablova na pomedzí veobecnej a kresanskej historiografie, prezentova mnostvo ich vzájomných vzahov, impulzov,
podnetov a interakcií, manifestovaných duchovnou literatúrou a v jej rámci piesòovou, homiletickou literatúrou i literatúrou modlitby, v neposlednom rade vyznávaèskou alebo väzenskou literatúrou èi literatúrou svedomia, a to v najrozliènejích
ánrových podobách, napríklad v podobe memoárovej alebo cestopisnej lektúry.
Èaplovièove Dejiny kovaèického evanjelického zboru, späté s dramatickými udalosami a zápasmi o cirkev, reè a národ, predstavujú významný impulz pre jeho celoivotnú orientáciu na výskum starých a vzácnych slovenských tlaèí, a to aj napriek tomu, ak Èaplovièov mimoriadny vzah k starej slovenskej literatúre bol po je-

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 19

Ján Èaploviè (1904  1976)  ivot, dielo, èlovek

19

ho odchode z Kovaèice a návrate na Slovensko preruený redaktorsko-politickou kapitolou jeho ivota. Tá ho priviedla do Robotníckych novín, k sociálnej demokracii a
napokon, po prelomových udalostiach rokov 1938 a 1939, do vojnového exilu vo Ve¾kej Británii. Ale i táto, v mnohom vypätá, dramatická a protireèivá, a v mnohom
oh¾ade i neobyèajne nebezpeèná ivotná kapitola, ktorá Jána Èaplovièa vytiahla do
vysokých kruhov a kráov exilovej èeskoslovenskej politiky, predsa len poukázala na
jeho hlboký vzah k dejinám starej slovenskej literatúry a kninej kultúry. Písal sa
rok 1936, v ktorom Ján Èaploviè výrazným spôsobom zareagoval na 300. výroèie 1.
vydania Cithary sanctorum  spevníka Juraja Tranovského. Pri tejto príleitosti vznikol celý rad vedeckých, prednákových, edièných, expozièných  výstavných a iných
jubilejno-pamiatkových podujatí. Do tohto jedineèného jubilea sa významným spôsobom zapísali nielen dva jubilejné vedecké zborníky, ale aj monografické vydania
Jána Ïurovièa, tefana Krèméryho, Gustáva Plavca, ¼udovíta tefana enela, v neposlednom rade i Július Barè-Ivan divadelnou hrou o Jurajovi Tranovskom. Do tohto
radu sa zapísal i Ján Èaploviè viacerými príleitostnými vedeckými staami, ktoré nepochybne naznaèili, ktorým smerom by sa mal orientova výskum starej slovenskej
a literárnej kultúry. Èaploviè sa vo svojich statiach toti zameral na dokumentáciu a pramene k ivotu a dielu Juraja Tranovského a tie na tlaèiarenské a vydavate¾ské aspekty vydávania Cithary sanctorum. Okrem toho Ján Èaploviè  v nadväznosti na Jána
Mocku  prispel do jubilejnej atvy i významnou historickobibliografickou túdiou
Vydania Tøanovského kancionála. Tieto Èaplovièove state  túdie mali mimoriadny význam. Z jednej strany obohatili jubilejný rok Cithary osobitou tematikou  zvlátnym
uhlom poh¾adu na Juraja Tranovského, aký môu poskytnú iba bibliografia a v jej kontextoch dejiny kninej kultúry. Z druhej strany boli práve pre bibliografiu, ako aj dejiny kninej kultúry mimoriadnym impulzom, na ktorý by bolo bývalo potrebné èím
skôr, doslova neodkladne nadviaza. Kompetentným urobi taký krok bol nepochybne
samotný Ján Èaploviè, milovník a talentovaný historik starej slovenskej literatúry, no
jeho osudy zviazali a vyèerpávali v tom èase urnalistické a èoskoro i tátno-politické
záväzky. Èaplovièov skvelý exkurz smerujúci k Jurajovi Tranovskému sa z tohto h¾adiska javí by skôr jedineènou epizódou, ktorá na dlhie obdobie zostala v jeho osobnej, ale i v slovenskej národnej bibliografii bez pokraèovania: Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 musela na svoj èas ete nieko¾ko desaroèí èaka.
No výskum ukazuje, e staria slovenská literatúra sa z Èaplovièovho záujmového obzoru ani v jeho osobnom urnalisticko-politickom období, v ktorom pracoval ako redaktor sociálno-demokratickej tlaèe a ani neskôr, keï v rokoch 2. svetovej
vojny ako vysokopostavený exilový politik a predstavite¾ tátnej rady Èeskoslovenska pôsobil vo Ve¾kej Británii, sa z jeho ivotopisu celkom nevytratila. Napokon Èaploviè sa práve na vedeckú, respektíve knihovnícko-bibliografickú dráhu vcelku spontánne vrátil v zlomovom období, v ktorom sa vlády v povojnovom Èeskoslovensku
ujali komunistické politické sily. Osobne odmietol  ako iní sociálni demokrati  prija koncepciu splynutia komunistického a sociálno-demokratického politického
programu a sta sa èlenom Komunistickej strany Èeskoslovenska. A hoci sa práve
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v tomto období  bol to nepochybne paradox  stal riadite¾om Univerzitnej kninice
v Bratislave, bolo  nemohlo neby  zrejmé, e komunizmus, ktorý sa na Slovensku
postupne zmocòoval èoraz väèieho poètu intitúcií a ¾udí, jeho osobné odborné
kvality èoskoro odmietne a na exponované miesto najvýznamnejej slovenskej univerzitnej a vedeckej kninice postaví oddaného prívrenca novej politickej moci.
Tak sa po krátkom èase aj stalo. A hoci sa Ján Èaploviè, odvolaný z postu riadite¾a
Univerzitnej kninice, dostal do komplikovanej osobnej situácie  po vynútenom odchode z Univerzitnej kninice sa ocitol doslova v neistej situácii a na okraji diania
 predsa tvrdíme, e sa práve v tom istom èase otvorili preòho doslova výnimoèné
perspektívy. Ján Èaploviè sa mohol uja úloh a cie¾ov, na ktoré bol stavaný od mladosti. Bola to staria slovenská literatúra, ktorá ho povolala ako svojho bádate¾a,
znalca a vykladaèa, systematicky mysliaceho bibliografa a jedineèného historika
kninej kultúry k tomu, aby poloil základy a vybudoval masív Bibliografie tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700. A Èaploviè pozvanie prijal: v úvodných slovách zavàeného diela o tom napísal: Postúpi vak ïalej ako Rizner, to sa stáva nástojèivou povinnosou naej generácie. Úloha po polstoroèí slobodného slovenského národného ivota u
dozrela. Nemôe vak ís len nejaké nové vydanie príli mnohostrannej Riznerovej bibliografie.
Potrebujeme vytvori nieko¾ko bibliografických diel, pecializovanejích svojím materiálnym
i èasovým vymedzením. Pôjde vlastne o nieko¾ko bibliografií  tlaèí zo Slovenska i zahranièných tlaèí teritoriálne a nielen reèove slovenských, a to v obdobiach èasove ohranièenejích kratích. Prvou z nich  aj pod¾a materiálu, ktorý spracúva sa pokúa by toto dielo.
Toto, slovenským historizmom i slovenskou bibliografiou  a to aj po skvelom Riznerovi  doslova vysnívané dielo sa Èaplovièovi podarilo na základe neobyèajne nároène postaveného bibliografického projektu osobnostne doslova obja
a takmer zavài v podobe dvojzväzkového fenomenálneho diela, ktoré sa zaradilo
k najvýznamnejím a medzinárodne vysoko repektovaným dielam Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Táto  z h¾adiska doby, v ktorej sa Èaplovièovo
dielo zrodilo  nepochybne paradoxná skutoènos vyslovuje jasné posolstvo: výnimoèné diela sa rodia neraz v tých najaích podmienkach. Aj Èaploviè, odmietnutý komunistickou politickou elitou, pozorovaný tajnými slubami, pracoval skrytý
 v prítmí Lyceálnej kninice, a predsa  práve v takýchto podmienkach  zo slojov starých storoèí vydoloval ve¾kolepú správu o základoch kninej kultúry v najstarom období existencie kníhtlaèe na Slovensku. A hoci pritom vytvoril sofistikovaný  neobyèajne rozsiahly a historiograficky hodnoverný bibliografický masív
s mnostvom unikátnych objavov, prostredníctvom ktorého sa staria slovenská literatúra mohla etablova v celoeurópskych súvislostiach, stával sa, a to je tie príznaèný  vo väèine prípadov charakteristický rys dobou prehliadaných osobností 
zo dòa na deò skromnejím: Uvedomujem si, píe v Bibliografii tlaèí vydaných na
Slovensku do roku 1700, e napriek vetkým mojim snahám a pomoci, ktorej sa mi dostalo, nepodarilo sa mi zostavi dielo bez chýb a nedostatkov a e na jeho zdokonalení by bolo
mono pracova ete ïalej. To je koneène osud vetkých takýchto bibliografií, e sú len relatívne úplné a dokonalé a ïalia práca nielen môe, ale aj má prispie k ich doplneniu a zdo-
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konaleniu. Nemohol som vak vyèerpa vetky teoretické monosti: nedostal som sa vade
a nebolo ani dos èasu na to. Pre neúplnos prieskumu ale èiastoène aj kninièného spracovania nebolo mono vdy a vade zisti, èo vetko sa zachovalo u nás, v slovenských i èeskomoravských kniniciach. Od ich ïalieho prieskumu mono oèakáva ete mnohý objav. Podobne
je to vak v Budapeti, kam sa dostalo pomerne najväèie mnostvo týchto tlaèí, vïaka ich
dlhému a dôkladnému zbieraniu ako hungarík a najmä v ostatných maïarských kniniciach,
ktorých fondy sú pre potreby naej bibliografie väèinou nepreskúmané a do ktorých som sa
dostal len výnimoène (OSzK v Budapeti a kninica v Ostrihome). Vôbec som nemal monos
báda v kniniciach ostatného zahranièia, hoci aj tam je v niektorých dos tlaèí zo Slovenska
spred roku 1700. Platí to najmä o Rumunsku (kninice v bývalom Sedmohradsku), Nemecku, Po¾sku a o Viedni. Vade tam bude ete treba h¾ada tlaèe patriace do tohto súpisu.  Tieto
slová povaujem za závaný odkaz  jeden zo základných odkazov Jána Èaplovièa:
Pokraèujte v bádate¾ských programoch a projektoch výskumu starej slovenskej literatúry  starých tlaèí a v ich bibliografickom modelovaní. Povedané Èaplovièom:
Kadá tlaè, kadá kniha, ktorú objavíte a budete môc identifikova, môe reprezentova nielen nový, ale aj mimoriadny historický fakt, ktorý môe ve¾a zmeni na
naich doterajích znalostiach!
Takto naladený bibliograf Ján Èaploviè mimoriadnou erudíciou mnohostranne presahoval z bibliografického prostredia, ktoré vytvoril pre výskum starých
tlaèí, do dejín kninej kultúry. Neraz svoju bibliografickú dielòu v dobrom slova
zmysle opúal, aby sa v tom najlepom bádate¾skom oiali zabudol s tou alebo
inou publikáciou, tou alebo inou osobnosou. Miloval Komenského  v tom bol v istom slova zmysle kvaèalovec  nielene nadviazal na komeniologické výskumy
Jána Kvaèalu, ale pridal k nim i vlastné èaplovièovské rozmery: po Jánovi Kvaèalovi,
ktorý stál na piedestále svetovej komeniológie koncom 19. a v 1. polovici 20. storoèia,
stal sa dôstojným reprezentantom slovenskej i èesko-slovenskej, respektíve stredoeurópskej komeniológie 2. polovice 20. storoèia. Èaplovièove komeniologické kontexty mali svoje nepochybné odnoe, ktorými obohatil dejiny slovenského, osobitne
evanjelického kolstva. Predovetkým vak patril k inpirátorom a budovate¾om dejín kninej kultúry. Pre túto disciplínu, ktorú máme èes po Èaplovièovi rozvíja, na
základe jeho podnetov a inpirácií orientova do mnohých výskumno-bádate¾ských
smerov, vytvoril celý rad bibliografických a historiografických pilierov: popri dvojzväzkovej Bibliografii tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 sú to aj Èaplovièove
mnohostranné prínosy k pasportizácii historických kninièných fondov, takými sú
jeho priekopnícke túdie, ktorými spevnil základy dejín kniníc, dejiny vydavate¾skej èinnosti a obzvlá kníhtlaèiarstva. S nimi úzko súvisia i Èaplovièove exkurzy do
dejín slovenskej urnalistiky. Fenomenálnym prínosom Èaplovièovej vedecko-historiografickej koncepcie boli jeho vedecké state späté s duchovnými dejinami Slovenska: kvality Lyceálnej kninice, ale aj ïalích slovenských historických kniníc ho
priamo vyzvali k spracovaniu viacerých dôleitých kapitol dejín slovenského evanjelictva i katolíctva, osobitne reholí, a to na najmä pozadí knino-kninièno-bibliografických kontextov Slovenska.
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Mono poveda, e Ján Èaploviè svojím dielom za¾udnil Slovensko 16. a 17.
storoèia. Dokázal  ak budeme parafrázova Jána Kvaèalu  e v dobe tak ve¾kého duevného rozruchu, keï vetky národy v Európe boli vzbudené k duevnej èinnosti mono
menova nielen jedného, ale celý rad spisovate¾ov na Slovensku. A v tom veobecnom pohybe
západného kresanstva aj zo slovenskej domácej pôdy vskutku vylo ve¾a ,hodnotného, èo sa
mohlo snúbi sa s mohutným vzdelanostným prúdom kultúrneho ¾udstva! Mohlo sa to dokazova a dokáza najmä preto, lebo historik Èaploviè neváhal ,in des Dichters Lande gehen a zaznamenal, aké kruté, a to nielen náboenské, ale i literárne boje li
v troch stoletiach medzi evanjelikmi navzájom i medzi nimi a katolíkmi, o tom èitate¾
práve Èaplovièovou zásluhou sa môe dozvedie celý rad neznámych faktov a nebude si u myslie, ako v minulosti, e to boli len roky hlivenia: cenná duevná èinnos ne¾pela len na erotike a etnografii! V skutoènosti na Slovensku bolo vtedy viac
nadaných a uèených, pritom duevne plodných muov ako inokedy.
Èaploviè, ako iní mnohí slovenskí bibliografi, nebol iba jedineènou bádate¾skou osobnosou, ale doslova intitúciou. O ¼udovítovi Vladimírovi Riznerovi
mnohí hovoria, e reprezentoval celý rad  v Riznerovom èase neexistujúcich  vedeckých a kultúrnych intitúcií èi intitútov, ktoré prispeli k obrane i záchrane slovenského národného a historického vedomia. Podobne Èaploviè: viacerí pamätníci
zaznamenali obrovské mnostvo neformálnych konzultaèných hodín, ktoré poskytol vo svojej pracovni v Lyceálnej kninici. Navtevovali ho historici a bádatelia v oblasti kninej kultúry, bibliografi, uèitelia a tudenti viacerých fakúlt a mnohých katedier bratislavských vysokých kôl, aby práve uòho mohli naèerpa podnety, dobré rady a inpirácie, ktoré sa doslova rojili z bohatých Èaplovièových znalostí kultúrnych
a duchovných dejín Slovenska. Èaplovièove konzultácie, poèas ktorých odzneli
mnohé neformálne prednáky a uskutoènili sa nepísané semináre, reprezentovali
vlastne neformálnu  nepísanú univerzitnú katedru bibliografie, kninej kultúry a súbene s tým i duchovných dejín Slovenska, ktorú vtedají èas Èaplovièovi jednoducho uprel. Aj keï práve Ján Èaploviè inpiroval bratislavské univerzitné túdium knihovníctva a knihovedy, aj keï zaèas prednáal, legitímnym docentom a profesorom
jednoducho nebol  pretoe sa ním nesmel sta. Napriek tomu bol povaovaný za skvelého a doslova renomovaného uèite¾a. Tak si ho v pamäti ukotvili generácie bratislavských tudentov, a to poèas akého, v mnohom oh¾ade nespravodlivého a surového, ale v koneènom dôsledku  pre Èaplovièa osobnostne a pre slovenskú bibliografiu ako systém i ako vedomostný masív  mimoriadne produktívneho tvrstoroèia
potom, ako musel opusti Univerzitnú kninicu a naiel príchy¾u v Lyceálnej kninici
v Bratislave. Èaploviè ne¾ahký èas, ktorý dostal do daru, nepremrhal. Biblicky povedané: svoj èas vykupoval. Tvrdou prácou a nezitne darovanými plodmi znalostí
predovetkým. V tomto sú ukotvené odkazy Jána Èaplovièa: Tvrdo pracujte, za akýchko¾vek okolností obetavo zve¾aïujte svoje poslanie a presiahnite hranice svojich moností! Znalosti nezitne darujte! Vykúpite, nepremrháte svoj èas!
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Môj otec
Ján Èaploviè

Ú

vodom chcem poïakova Univerzitnej kninici za usporiadanie tohto spomienkového podujatia a menovite vetkým jej pracovníkom a pracovníèkam, ktorí vynaloili znaèné úsilie a námahu, aby sa mohlo uskutoèni. Osobitne ïakujem a vyslovujem obdiv pánovi doc. dr. Miloovi Kovaèkovi, ktorý práve
predniesol neobyèajne pôsobivý, odborne fundovaný a precítený príspevok.
Ujímam sa slova s hlbokou pokorou a dojatím v dnený deò, na ktorý pripadá 30. výroèie smrti môjho otca. Celý rok 1976 bol pre neho aj pre celú rodinu rokom mimoriadne stresujúcim. V januári odila na veènos moja stará mama Anna
Drobná, vdova po bratislavskom evanjelickom farárovi Jánovi Drobnom (1880  1930),
ktorá dotrpela po takmer tridsaroènej invalidite. Posledných asi 20 rokov ila v domácnosti a starostlivej opatere mojich rodièov. Táto udalos sa môjho otca bolestne
dotkla a èasto mi citoval slová nábonej piesne ...za nimi pôjdeme... akoby v neblahej predtuche smutného konca. Nastala potreba výmeny bytu za mení, èo sa podarilo síce v tom istom dome, ale spôsobilo starosti pri zbavovaní sa èasti nábytku
a zariadenia domácnosti. V lete prilo k sahovaniu Lyceálnej kninice pred jej nadchádzajúcou generálnou opravou. Kniné fondy sa uloili do skladu a pracovníci sa
museli presunú do nevyhovujúcich stiesnených priestorov na Panenskej ulici. Po
presahovaní otec napokon koncom augusta odiiel na odporúèanie lekárov do nemocnice, kde sa zdalo, e sa jeho zdravotný stav stabilizuje. Vyh¾adal som a priniesol
som mu niektoré písomnosti k dokonèeniu 2. zväzku bibliografie. V sobotu 25. septembra som ho bol posledný raz navtívi. Niekedy po nedeli mohol by prepustený,
na èo sa ve¾mi teil a robili sme plány, e spolu budeme sledova v televízii výsledky
nemeckých parlamentných volieb. Bola pre celú rodinu prekvapením okujúca nede¾ná správa o jeho úmrtí skoro ráno 26. septembra.
Chcel by som na tomto mieste uvies niektoré menej známe podrobnosti
z otcovho ivota a zameriam sa na obdobie zahranièného odboja 1939  1945. Významný vplyv na jeho ivotné osudy malo detstvo preité v Kovaèici. Keï sa roku 1904 do
Kovaèice odobral môj starý otec Ján Èaploviè (1876  1925), neodchádzal do cudziny.
Ostal v tom istom táte, vtedajom Uhorsku a iiel medzi svojich, keïe Kovaèica bola takmer èisto slovenská obec, národne vysoko uvedomelá. Situácia sa zásadne
zmenila v roku 1918, keï medzi dolnozemskými Slovákmi a ich starou vlasou boli
odrazu dvoje tátne hranice. Pre môjho otca jediný prijate¾ný spôsob, ako dokonèi
gymnaziálne túdium zaèaté na maïarských kolách, bolo odís do Èeskoslovenska,
a síce do Liptovského Sv. Mikuláa. V Èeskoslovensku potom pokraèoval v univerzitnom túdiu, tri roky v Bratislave a rok v Prahe. Potreba po predèasnej otcovej smrti v roku 1925 urýchlene nastúpi za farára do Kovaèice spôsobila, e ete nemal skonèené
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túdium na filozofickej fakulte. Ako sa mi zdôveril, sám povaoval za odváne písa
v Kovaèici diplomovú prácu bez monosti navtevova kninice (nejakú literatúru si
dal posla ako výpoièku z ÈSR). Na závereèné skúky pricestoval do Bratislavy a jeho uèite¾ prof. Albert Praák mu naznaèil, e ho v budúcnosti èaká na fakulte.
Príchod do Bratislavy roku 1933 nebol, ako sa za krátky èas ukázalo, definitívny. Rodina mala juhoslovanské obèianstvo, èo zo zaèiatku nikomu ve¾mi neprekáalo. Môj otec mal akúsi vrodenú averziu voèi vybavovaniu rozlièných úradných
záleitostí, a tak sa zmene obèianstva dlho nevenoval. Mám v archíve prípisy z vtedajieho krajinského úradu, v ktorých otca kadoroène upozoròovali, e si musí
najprv vybavi zruenie juhoslovanského obèianstva, lebo v opaènom prípade stratí platnos tunají výnos o zaistení èeskoslovenského tátneho obèianstva. Posledný
takýto doklad je datovaný 9. mája 1938 a termín je stanovený na 30. apríla 1939.
K tomuto dòu u pravda krajinský úrad neexistoval a udelenie èeskoslovenského obèianstva v Bratislave bolo bezpredmetné. Je otázne, èo by sa stalo, keby otec hneï po
14. marci 1939 nebol odiiel do Juhoslávie. Prípadná iados o udelenie slovenského
obèianstva by sa asi stretla s problémami, pretoe sa exponoval ako zástanca èeskoslovenskej tátnej jednoty a odporca nového reimu.
Odchod z Bratislavy v marci 1939 nezapadal do plánov na úèas v zahraniènom odboji, ako by sa dnes ex post mohlo zda. Odbojové hnutie v zahranièí ete neexistovalo a nebolo jasné, èi reálne vôbec vznikne. Môj otec síce hneï po príchode do
Juhoslávie medzi tamojou slovenskou meninou vysvet¾oval priebeh udalostí v Èeskoslovensku, a tak prispel k sformovaniu belehradského odbojového centra. Jeho
zámerom bolo vráti sa pri existenènom zabezpeèení ku kòazskému povolaniu èi
v Juhoslávii alebo v USA, prípadne v Kanade. Tam pozývali evanjelické cirkevné zbory u jeho otca, keï bol v Kovaèici roku 1908 suspendovaný pre odpor proti maïarizácii. V jarných mesiacoch roku 1939 môj otec vypomáhal ako farár v niektorých
meních zboroch (Vojlovica, Hajduica). Po skonèení kolského roku a po zlikvidovaní bratislavskej domácnosti sa rodina opä spojila. ivot rodièom som hneï skomplikoval, pretoe po ceste z Bratislavy loïou po Dunaji som dostal aký zápal stredného ucha, a tak skoro celé prázdninové mesiace boli vyplnené lieèbou. Napokon zaèala vojna a v Paríi sa vytvorilo centrum zahranièného odboja, s ktorým otec okamite
nadviazal kontakt. Naiel tam uplatnenie ako pracovník informaènej správy Èeskoslovenského národného výboru (v tom èase vrcholný orgán zahranièného odboja)
a ako redaktor èasopisu Èeskoslovenský boj. Sahovanie do Paría vak predchádzali
problémy so získaním francúzskych vstupných víz, preto dolo k nemu a vo februári roku 1940.
Pobyt v Juhoslávii otec vyuil na intenzívny písomný styk s rodinou a priate¾mi na Slovensku a na získanie cenných informácií. Výhodou bolo, e korepondencia zo Slovenska mohla chodi na adresy známych v Kovaèici, napr. obchodníka
Andreja Boboa. Touto cestou sa do zahranièia dostali satirické básnièky Janka Jesenského, ktoré potom knine vyli roku 1941 v Londýne bez udania mena autora
pod názvom Pred ohnivým drakom. Korepondenciu so Slovenskom cez Juhosláviu
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mali moji rodièia zabezpeèenú aj v Paríi. Ete v Juhoslávii nakúpili zásobu korepondenèných lístkov, ktoré po napísaní poslali v obálke do Juhoslávie a tam ich dôverníci posielali ïalej. Takéto zásielky, posielané z Juhoslávie, nevzbudzovali pozornos tunajích orgánov a bez problémov prili k adresátovi. Dokonca aj historik
dr. Jozef Jablonický cituje (Z ilegality do Povstania, Bratislava, 1969, s. 31) list J. Èaplovièa Elovi ándorovi z 2. mája 1940 ako písaný z Belehradu. V tom èase sme u boli dávno v Paríi. Takýto spôsob komunikácie fungoval a do kolapsu Francúzska 
asi do konca mája.
Na necelých pä mesiacov pobytu vo Francúzsku sme nemali príjemné spomienky. Prvé tri mesiace boli síce vcelku pokojné, ale po 10. máji dostali udalosti závratne rýchly spád. Ve¾mi rýchlo sa ukázalo nepríjemné prekvapenie, e na rozdiel
od 1. svetovej vojny sa zrejme nepodarí zastavi nemecký postup pred Paríom.
V celej krajine nastal nepredstavite¾ný zmätok a za takéhoto stavu sme opúali Parí
7. júna, len týdeò pred príchodom Nemcov. Nasledoval asi trojtýdòový nervózny
pobyt v juhofrancúzskom meste Béziers. Vynechám podrobnosti o dramatickom
lodnom transporte cez Gibraltar do Anglicka, ktorý znamenal záchranu. Pod¾a memoárovej literatúry, aj pod¾a dobových svedectiev, príchod do Anglicka zaèiatkom
júla z chaotických pomerov vo Francúzsku bol pre vetkých emigrantov druhým narodením. Priniesol aspoò na nieko¾ko týdòov oddych od bezprostredných vojnových útrap. Tie na nás do¾ahli koncom augusta, keï zaèali kadodenné (skôr kadonoèné) letecké útoky na Londýn. Na dennom poriadku bolo h¾adanie vhodných
protileteckých krytov (londýnske obytné domy boli väèinou bez pivníc), takmer do
konca zimy 1940/1941 sa nocovalo v krytoch a niekedy bolo treba sa sahova, keï ráno bol byt spustoený. Vyèítam naej historiografii, e sa pri túdiu zahranièného odboja zameriava výluène na rieenie (a zvelièovanie) rozporov medzi jednotlivými
osobnosami a skupinami a málo si víma pomery, za akých emigrácia ila a pracovala. Napríklad práca v rozhlasovom vysielaní, kde môj otec istý èas (aj za najaieho bombardovania) pôsobil, poèas náletov niesla znaèné nebezpeèenstvo pri návrate domov na londýnske predmestie neskoro veèer. Sú ve¾ké medzery aj v prameòoch
k histórii zahranièného odboja: nekompletnos v zahranièí vydávaných èasopisov
v èeských a slovenských kniniciach, nedostupnos archívu zahranièného vysielania
BBC (komentáre sa èasto písali priamo v túdiu na poslednú chví¾u pre zvýenie ich
aktuálnosti), neexistencia memoárov tamojích slovenských politických èinite¾ov.
Po odznení vlny intenzívneho bombardovania na jar roku 1941 a po zoznámení s anglickým prostredím nastal pre nau emigráciu pokojnejí ivot. Na toto obdobie 1941  1945 môj otec ve¾mi rád spomínal. Politicky ilo o kontinuitu s predmníchovskou republikou a spoloèenský ivot naej emigrácie sa tie snail vychádza z predvojnových zvyklostí. Od jesene 1940 bývali moji rodièia v juhozápadnej
londýnskej tvrti Putney, ktorá sa stala prechodným domovom mnohých emigrantov z Èeskoslovenska. Napríklad vo ve¾kom nájomnom bloku Ormond Court, kde
bolo asi 120 bytov, bývalo takmer 10 naich rodín. Táto skutoènos ve¾mi u¾ahèovala
a spríjemòovala kadodenný ivot emigrantov. Spomínam si, e môj otec ve¾mi èas-
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to navtevoval bývalého ministra Rudolfa Bechynì, bývajúceho v spomínanom dome o nieko¾ko poschodí niie ako moji rodièia, kde sa takmer kadý veèer stretávala politizujúca spoloènos.
Ako som spomenul, prvý do zahranièia odiiel z rodiny môj otec a takisto sa
prvý vrátil do ÈSR. Odchádzal s druhou skupinou naej politickej emigrácie v marci 1945 loïou cez Atlantický oceán a Stredozemné a Èierne more do Rumunska a ïalej vlakom do Koíc. Urèitý èas sme o òom nemali v Anglicku správy. A keï po skonèení vojny bolo moné rozliènými spôsobmi posiela aj súkromnú korepondenciu,
èakali sme vdy netrpezlivo na správy z domova. Mám nieko¾ko takýchto listov a sú
pre mòa najlepím dokladom o situácii a pomeroch v ÈSR bezprostredne po vojne.
S mojou matkou sme sa vracali v lete v rámci veobecnej repatriácie  dopravným prostriedkom bolo trochu upravené bombardovacie lietadlo. Otec sa stal
prednostom slovenského odboru na úrade predsedníctva vlády mono aj zásluhou
londýnskej známosti s vtedajím premiérom Zdeòkom Fierlingerom. Práca mu vak
evidentne nesedela a nevedel sa celkom zi s praským prostredím. Z dvoch rokov
preitých v Prahe strávil skoro polovicu èasu v Bratislave ako redaktor a od leta 1947
tu definitívne ostal. Po zmenách pomerov, ktoré priniesol rok 1948, sa stal riadite¾om
tunajej kninice, ktorá sídlila v starej budove Klarisea. Kritické obdobie v jeho ivote
nastalo zaèiatkom 50.-tych rokov, keï bol prepustený z Univerzitnej kninice. Stalo sa
to posledný pracovný deò pred Vianocami 1951. V nadchádzajúcom období jeho
existenènej neistoty som bol odlúèený od rodièov kvôli vojenskej slube v PTP. Domov som sa dostal len málokedy a v korepondencii bolo potrebné zachováva opatrnos. ¼utoval som, e som vtedy nemohol rodièom úèinne pomôc. Ve¾kou ú¾avou bolo, keï sa otec dostal do novozriadenej Ústrednej kninice Slovenskej akadémie vied
a tam dostal do opatery Lyceálnu kninicu. Po pracovnej stránke bol vo svojom ivle
a za daných pomerov, aj pri slabom finanènom ohodnotení jeho práce, bol spokojný.
Vetky sily sústredil na prácu na bibliografii starích tlaèí a na viaceré menie túdie.
O výsledkoch týchto prác budú hovori iní úèastníci tohto seminára.
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irí duchovný rozmer pôsobenia
Jána Èaplovièa
Duan Ondrejoviè

J

án Èaploviè pochádzal z uvedomelej evanjelickej a slovenskej rodiny. Jeho otec
Ján (1876  1925) bol evanjelickým farárom v Kovaèici a matka Mária rod. Bujnáková, pôvodom z Dolného Kubína, bola uèite¾kou. Roku 1903 bol jeho otec zvolený za evanjelického farára do Zárieèia, kde sa Ján Èaploviè 25. februára 1904 narodil. Pokrstený bol dòa 6. marca 1904 a ako jeho krstní rodièia sú zapísaní v matrike
tamojieho evanjelického cirkevného zboru: ¼udovít Vanoviè a Ilona Bujnáková.
Krstil ho evanjelický farár vehla.1
Jeho otec s rodinou vak u v tom istom roku odiiel do Kovaèice, kde navtevuje ¾udovú kolu. V správe dekana Michala Bodického za rok 1922/1923 èítame,
e Ján Èaploviè absolvoval 1.  3. roè. v Békeskej Èabe, 5. roè. v Sarvai a 6.  8. roè.
na tátnom reálnom gymnáziu v Liptovskom Sv. Mikulái, kde 13. júna 1922 zloil
maturitnú skúku s vyznamenaním. Prijatý bol za poslucháèa s podmienkou, e zloí maturitnú skúku aj z gréètiny. Zloil ju 2. mája 1923 s vyznamenaním.2
V roku 1922 sa zapísal na Evanjelickú vysokú teologickú kolu v Bratislave, ktorú absolvoval roku 1926, medzitým jeden tudijný rok 1924/1925 tudoval teológiu
v Prahe. tudoval aj filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde na základe
predloenej dizertaènej práce na tému K zaèiatkom literárneho ivota na Slovensku mu
bol v roku 1927 udelený titul doktor filozofie (PhDr.). U na túdiách teológie sa zapájal do tudentského spolku Hurbanovho kruhu, ktorý na fakulte existuje nepretrite a
dodnes. V tomto kruhu vyzýval tudentov teológie, aby èo najviac prispievali svojimi
príspevkami na zhromadeniach kruhu, rozumej: spolku. V správe dekana Júliusa
Bodnára sa okrem iného spomína, e Ján Èaploviè mal prednáky medzi teológmi
hneï po príchode na fakultu na témy Nae archívy a Zo ivota Jozefa Janèu.3
Pritom sám iel príkladom, keï na valnom zhromadení tohto spolku dòa
30. septembra 1925 bol urèený aj program práce v tudijnom roku 1925/1926.4 Pod¾a
tohto programu vidie teologické aktivity, ktoré Ján Èaploviè na fakulte vyvíjal. Dòa
15. októbra 1925 mal prednáku na tému: Evanjelický teológovia Slovenska a hneï
najbliiu prednáku na tému: Rozdelenie cirkevných dejín Slovenska. Ete v tom1
2
3
4

Matrika narodených a pokrstených Evanjelického cirkevného zboru Zárieèie, výpis
z matriky sprostredkoval br. farár Miroslav Etok.
Myjava, Daniel Paický 1923, str. 14.
Správa dekana za rok 1923/1924.
CL, str. 252
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to kolskom roku dòa 18. marca 1926 podal Ján Èaploviè na schôdzi Hurbanovho
kruhu veobecné poznámky o reforme teologického túdia5.
Na základe týchto prednáok vidie, aký hlboký a iroký záber mal u na fakulte Ján Èaploviè ako tudent.
Základnú závereènú skúku vykonal ako druhú tátnicu v dòoch 23. a 24. júna 1926. Pod jeho èiastkovými skúkami a samozrejme aj na závereèných skúkach
boli podpísaní títo profesori fakulty: Ján Kvaèala, svetoznámy komeniológ, Ján Bako, svetoznámy orientalista 6. Na fakulte prednáal hebrejèinu a predmety Starej
zmluvy, Starého zákona. Po druhej svetovej vojne odiiel na filozofickú fakultu, kde
sa venoval orientalistike. Zaoberal sa Ibn Sinom Avicenom. Svoje práce uverejòoval
vo francúztine. Jeho významným pokraèovate¾om bol Rudolf Macúch, absolvent
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty a potom kaplán v cirkevných zboroch
západného Slovenska. Bako Macúcha získal pre túdium orientalistiky a poslal ho
do Paría. Keï sa potom vrátil a urobil si u Bakoa doktorát, znovu mu vybavil tipendium na habilitaènú prácu v Paríi. Tu ho zastihol rok 1948 a po vyzvaní, aby sa
vrátil do Èeskoslovenska, volil cestu emigrácie. V Teheráne sa oenil. Na tamojej
univerzite prednáal osem rokov, potom odiiel do Oxfordu, kde vydal viaceré knihy o Mandejcoch, Samaritánoch i ich gramatike. Napokon sa stal profesorom orientalistiky na Freies Univerzität v Berlíne, kde pôsobil a do smrti roku 1993. Ovládal
ako jeden z mála Slovákov 46 svetových jazykov, náreèí a dialektov. Okrem uvedených profesorov fakulty sú na jeho závereènej tátnici podpísaní ïalí významní
profesori: prof. Osuský, ktorý neskôr vydal Prvé slovenské dejiny filozofie a prof. Ján
Jamnický, ktorý sa venoval praktickej teológii a biskup Zoch.
U sme spomenuli, e v dòoch 23.  24. júna 1926 boli závereèné tátnicové
skúky, pä kanditátov sa prihlásilo na vysviacku do evanjelickej cirkvi. Boli ordinovaní biskupom Zochom v nede¾u 27. júna 1926, medzi nimi aj Ján Èaploviè za farára
do Kovaèice.7 Po príchode do Kovaèice sa venoval okrem svojho kòazského pôsobenia aj histórii zboru. Prof. Kvaèala vyzýval svojich tudentov, aby v prípade pôsobenia v cirkevných zboroch, napísali a vydali ich dejiny. Tieto slová si vzal k srdcu aj Ján
Èaploviè, keï napísal Dejiny slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného
zboru v Kovaèici, ktoré vyli tlaèou v Petrovci 1928. Boli ete ïalí Kvaèalovi iaci, ktorí tie tak urobili, napr. tefan Adamoviè, rodák z Moravského Lieskového, ktorý bol
o rok neskôr 5. júla 1927 ordinovaný biskupom Janokom. Napísal a vydal Struèné dejiny evanjelického augsburského vyznania. cirkevného zboru Moravsko  lieskovského a neskôr, keï priiel do môjho rodného zboru Turíèky za farára vydal Dejiny evanjelického cirkevného zboru v Turíèkach.8
5
6
7
8

CL, 1. august 1926 èís. 13  14.
Po roku 1934 bol prvým dekanom tátnej Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave,
neskorí významný orientalista.
CL z 1. augusta1926, èís. 13  14.
Vyli tlaèou Rázusovcov roku 1936.
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Ján Èaploviè uzavrel manelstvo v Bratislave s O¾gou Drobnou (narodenou
2. júla 1909 v Prietri), dcérou bratislavského evanjelického farára Jána Drobného. Sobáil ich farár ¼udovít Mojmír Semian v Bratislave. Sobánymi svedkami boli Peter
Semian a ¼udovít Vanoviè.9 V roku 1933 sa vrátil znova do Bratislavy, aby sa habilitoval na univerzitného profesora v odbore starých èeských a slovenských literárnych
dejín. V Bratislave bol a do roku 1939, keï ostal bez zamestnania, a preto odiiel do
Juhoslávie, kde krátko pôsobil ako evanjelický farár. V tom istom roku odcestoval do
Paría a odtia¾ do Londýna, kde poèas druhej svetovej vojny bol v vymenovaný za
èlena tátnej rady Èeskoslovenskej republiky. Za kritiku politickej situácie na Slovensku bol v roku 1944 odsúdený Slovenským tátom v neprítomnosti. Po skonèení
druhej svetovej vojny sa vrátil na Slovensko. V prvých rokoch sa venoval redaktorským prácam, okrem iného aj cirkevným, redigoval napr. Evanjelického hlásnika
a Nový rod a do roku 1948. V rokoch 1948  1951 bol riadite¾om Univerzitnej kninice v Bratislave. Koncom roku 1951 z tejto funkcie ho odvolali a potom krátko pôsobil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte ako bibliograf a zároveò ako
dokumentátor Ústavu slovenskej literatúry SAV. Odtia¾to odiiel alebo lepie povedané zavàil svoju vedeckú èinnos v Lyceálnej kninici v Bratislave (1954  1976),
kde pôsobil a do svojej smrti. Jeho pohreb sa konal 1. októbra 1976 v bratislavskom
krematóriu. Pochovával ho bratislavský farár ThB. Ondrej Bartko, ktorému prednáal ete Kvaèala. Manelka O¾ga Èaplovièová zomrela v Bratislave 21. novembra
1992, pohreb vykonal brat. farár doc. ThDr. Ján Greo.
PhDr. Ján Èaploviè bol evanjelickým teológom s hlbokým náboensko-evanjelickým kultúrnym, historickým, sociálnym, ale aj politickým ponorom. Z poh¾adu
evanjelického historika ho zaujímali najmä Ján Silván, Daniel Krman, Ján Amos Komenský; ale aj jeho rovesník Juraj Tranovský. V zborníku Tranovského si podrobne
vímal vydania Tranovského kancionálu a v 30 stranovej práci s bohatou kritickou
dokumentáciou so 114 odkazmi svoj príspevok zameriava na rôzne opravy k predchádzajúcim pauálnym hodnoteniam, èo treba si vysoko ceni. Vetko, èo napísal, sa
muselo preosia cez rieèicu faktov. To bol on.
A ete jedna osobná spomienka. V roku 1952 bolo sté výroèie smrti Jána Kollára a Èaploviè pripravil výstavu v Lýceálnej kninici z jeho ivota. Aj ja ako tudent
fakulty som mu pri práci pomáhal. Dal mi podnet venova sa Kollárovi. Výstava bola sprístupnená po slubách Boích návtevníkom kostola.
Osobne si pamätám na mnohé diskusie s ním aj spolu s vtedajím naím asistentom, básnikom Milanom Krausom, dnes u nebohým.
Za vetko, èo vykonal mu patrí vïaka naej cirkvi, naej fakulty.

9

Pod¾a matriky Evanjelického cirkevného zboru v Bratislave br. farára Michala Zajdena.
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Novinárske pôsobenie
Jána Èaplovièa v emigrácii poèas
2. svetovej vojny
Bronislava Svobodová  Miriam Poriezová

P

opri zásluhách J. Èaplovièa ako bibliografa a historika treba spomenú aj ïalí
rozmer jeho bohatej èinnosti  jeho publicistické aktivity. J. Èaploviè si vytvoril u v tudentských rokoch kladný vzah k publikovaniu a urnalistike ako
takej, ktorý celý svoj ivot naïalej rozvíjal. Tridsiate a tyridsiate roky 20. storoèia tvorili vrchol jeho novinárskej tvorby. Mono ju rozdeli na publikaènú èinnos domácu
(v 30. rokoch), ktorej jadro tvorili periodiká vychádzajúce v Èeskoslovensku a publikaènú èinnos v emigrácii (1. pol. 40. rokov, obdobie 2. svetovej vojny)  v Juhoslávii,
ale najmä vo Francúzsku a Ve¾kej Británii.
J. Èaploviè il v emigrácii v rokoch 1939  1945. V marci 1939, krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky odiiel do Kovaèice v Juhoslávii, v januári 1940
priiel do Paría, z ktorého len krátko pred jeho obsadením (jún 1940) odcestoval do
Londýna. V emigrácii sa aktívne zapojil do organizovania èesko-slovenského zahranièného odboja a rozvíjal v òom organizaènú a publicistickú èinnos z poh¾adu
sociálno-demokraticky a proèeskoslovensky orientovaného èloveka. Tieto èrty mala
jeho publicistická èinnos v roku 1939 v Juhoslávii, kde prispieval do ilegálnych èesko-chorvátskych èasopisov, do týdenníka slovenských evanjelikov v Amerike Slovenský
Hlásnik (Slovak Herald), ale predovetkým do týdenníka juhoslovanských Slovákov
Národná jednota.
Národná jednota vychádzala v rokoch 1920  1941 v Petrovci, od roku 1934 a
do jej zániku v roku 1941 ju redigoval Andrej Sirácky. Týdenník (v rokoch 1938  1941
vychádzal kadú sobotu) bol tlaèovým orgánom protifaisticky orientovaných Slovákov v Juhoslávii. Rozposielali ho Slovákom do Èeskoslovenska a do Ameriky. J. Èaploviè tam prispieval najmä politickými èlánkami namierenými proti ¾udáckemu reimu reprezentovanému bratislavskou vládou, vyjadroval sa k hospodárskej, sociálnej
i spoloèensko-kultúrnej klíme na Slovensku.1 Týdenník Slovenský Hlásnik vychádzal od roku 1900 (v sledovanom období kadý tvrtok) v Pittsburgu ako ústredný
orgán Slovenskej Evanjelickej Jednoty a. v. v Amerike a prináal správy z politického,
1

Rubriky v Národnej jednote v roku 1939: Hlasy zo zahraniènej tlaèe, Èo nového vo svete?,
Týdenný preh¾ad udalostí, Chýry, Spolkové zprávy, Prednáky (od. è. 12),
Velièo zo sveta, Krátke zvesti, Hospodárstvo, Literatúra, Divadlá a zábavy, port,
Inzeráty a reklama a i.
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kultúrneho a spolkového ivota.2 V roku 1940 v òom J. Èaploviè uverejnil èlánok
o slovenskej komunite a jej ivote v Juhoslávii, najmä kultúrnych aktivitách a aj
kontaktoch s èeskou enklávou, výsledkom ktorých bolo zaloenie Èeskoslovenského sväzu (v Súpise èlánkov Jána Èaplovièa pozri è. 111).
Aktuálne politické dianie vo svete a doma bolo hlavným predmetom jeho
novinárskej èinnosti aj potom, keï sa presahoval do Francúzska a neskôr do Ve¾kej
Británie. V Paríi a Londýne  centrách èesko-slovenského zahranièného odboja vychádzalo mnostvo èeských i slovenských novín a èasopisov, vydávaných oficiálnymi orgánmi èesko-slovenskej emigrácie, rôznymi organizáciami a spolkami alebo
jednotlivcami.
V Paríi vychádzal v rokoch 1939  1940 týdenník Èeskoslovenský boj (La Causé Tchecoslovaque. Hebdomadaire) ako tlaèový orgán Èeskoslovenského národného výboru v Paríi a reprezentoval èesko-slovenský odboj na západe vlastne a do roku
1940, kedy bola uznaná Beneova vláda v Londýne. Jeho súèas tvorila príloha pod
názvom Èechoslovák v Anglii, z ktorej sa neskôr stal samostatný titul ako oficiálny tlaèový orgán èeskoslovenskej exilovej vlády. Prvý roèník vychádzal pod názvom Èesko-slovenský Boj s podtitulom Ústøední list zahranièních Èechù a Slovákù (La Causé Tchéco-slovaque. Hebdomadaire), mal 36 èísel, prvé vylo 28. 4. 1939, posledné 30. 12. 1939.
Druhý roèník  s mierne pozmeneným názvom (vypadla pomlèka, slovo boj sa prestalo písa s ve¾kým B)  mal 22 èísel, prvé vylo 12. 1. 1940, posledné 7. 6. 1940.
Èlánky boli písané v èeskom a slovenskom jazyku, ale aj vo francúztine. Rozposielali ho do Ve¾kej Británie a do vajèiarska. V jeho rubrikách sa hovorilo predovetkým o aktuálnych politických otázkach na medzinárodnej i domácej scéne, o vojnových udalostiach, o hospodárstve, sociálnych otázkach a o kultúre, samostatný priestor bol venovaný Èechom a Slovákom vo svete.3
V Paríi sídlila aj redakcia periodika Slovenský chýrnik, ktorý vychádzal v rokoch 1939  1940 a redigoval ho, súèasne i vlastnil, Theo H. Florin. V roku 1939 vychádzal kadý týdeò (v stredu) s podtitulom Bulletin Slovaque, v roku 1940 vychádzal ako mesaèník (10. deò v mesiaci) s podtitulom Revue Slovaque mensuelle. Redakcia v dvojèísle 1  2 z roku 1940 napísala, e Slovenský chýrnik, slovenská politická
a kultúrna revue, vychádza v novej úprave s rozíreným a bohatím obsahom. In2

3

Tematické èlenenie napåòali rubriky: Od naich spravodajcov, Politické udalosti,
Junior Herold, Správy o Slovensku, Správy Evanjelickej Jednoty a.v. (finanèné správy,
oznamy, inzeráty, záznamy èlenov atï.), Literárna príloha a i.
Rubriky v Èesko-slovenskom Boji v roku 1939: Zrnka, Kalendáø (neskôr premenovaná na ...
týden války), Ke koøenùm, Feuilleton [fejtón], Ètenáøùm, Nae èinnost, List z domova
(od. è. 2), Malý oznamovatel, Praský humor, O nás pro nás, Èeskoslovenský voják
(od è. 29), Z evanjelickej misie.
Rubriky v Èeskoslovenskom boji v roku 1940: Mezinárodní politika, Co pøinesl ... týden
války, Mluví protektorát, Z domova, Èeskoslovenský voják, Kultura, Hospodáøský
a sociální ivot, O nás a pro nás, Èechoslováci ve svìte, Malý oznamovatel, Okénko
krajanského tisku, Z evanjelickej misie, Feuilleton, ena a rodina, Hovory se ètenáøi,
Román na pokraèovanie.
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formoval o politickej situácii na Slovensku, zaoberal sa budúcim usporiadaním vzahov Èechov a Slovákov. Èasopis mal aj anglickú ústredòu v Londýne.
Po páde Francúzska sa stala novým strediskom zahranièného odboja Ve¾ká
Británia, konkrétne Londýn. Tu vychádzalo viac ako 20 periodík v èetine a slovenèine, medzi nimi v rokoch 1939  1940 aj Èechoslovák v Anglii. Nezávislý týdeník (The
Czechoslovak in England. Independent Weekly). Jeho vedúcou redaktorkou bola spoèiatku D. perková, neskôr spolupracovala so synovcom E. Benea Bohuom Beneom.
Od èísla 21 z roku 1940 vystupuje ako vedúci redaktor u len B. Bene. V prvom èísle je naznaèené poslanie týdenníka: Jeho posláním jest slouiti informacemi po otázkách
èeskoslovenské emigrace a o událostech politických a vojenských... Tento èasopis, který je prvním periodickým tiskem v jazyce èeskoslovenském na pùde Anglie, bude jednou velmi cennou
historickou památkou. (1940, è. 1). V priebehu roku 1940, keï sa Londýn stal sídlom
spojencami uznanej èeskoslovenskej vlády, týdenník premenovali na Èechoslovák.
Nezávislý týdeník. (The Czechoslovak. Independent Weekly) a vychádzal pravidelne v rokoch 1940  1945. Bol oficiálnym hovorcom novej vlády, obhajoval beneovskú koncepciu riadenia zahranièného i domáceho odboja, rovnako i jeho èechoslovakistickú
koncepciu budúceho usporiadania po vojne obnovenej Èeskoslovenskej republiky.
Èlánky v Èechoslovákovi boli písané s výraznou prevahou v èeskom, menej v slovenskom jazyku. Noviny venovali pribline rovnaký priestor vojnovým udalostiam,
medzinárodnej politike, osobitne situácii vo Ve¾kej Británii a pravidelne obsahovali
stranu, niekedy dvojstranu, nazvanú Zprávy z domova. Svoj vlastný priestor v nich
mala kultúra a umenie.4 Pod týmto názvom vychádzal týdenník a do apríla 1945,
kedy vylo èíslo 15 so zmeneným názvom Èechoslovák v zahranièí (The Czechoslovak
Abroad). Zmena názvu súvisela s premiestnením sídla èeskoslovenskej vlády spä do
Èeskoslovenska, èím sa zmenilo aj postavenie týdenníka. Prestal by tlaèovým
orgánom vlády, ktorá opä mala k dispozícii tlaè v republike. Týdenník si kládol teraz nový cie¾, a to  naïalej slúi ...Èechoslovákùm vude na svìte: jako nepolitický, informativní list, jako støedisko a spojka mezi krajanmi roztrouenými po svìte. (1945, è. 15, s. 1).
Od èísla 22 bola jeho súèasou nová príloha Slovanský pøehled. Literární a politická pøíloha Èechoslováka. Príleitostne vydávali aj peciálne anglické vydania Èechoslováka
vdy s mierne odliným názvom.5

4

5

Niektoré rubriky v Èechoslovákovi v roku 1941: Zprávy z domova (v nej takmer pravidelne
Èaplovièove èlánky), Vojna a nae armáda, Americana, British made, Kultura literatura
hudba umìní, Volná tribuna
Od è. 20 zmena rubrík: Mezinárodní události, Zprávy z ciziny, Nai vojáci a letci,
Vojenská hlídka (od è. 36), Kulturní hlídka, Zprávy z domova.
Rubriky v Èechoslovákovi v roku 1945: Kultura, Schùze, akce, projevy. Príleitostne boli
na stránkach tohto periodika uverejnené oznamy o vychádzaní nových periodík.
Mali sme k dispozícii tri èísla z roku 1942: No. 2  Independent Weekly Èechoslovák
Special English Edition, No. 3  Nezávislý týdeník Èechoslovák English Edition, No. 5
z októbra 1942  Èechoslovák English Edition.
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V Londýne vychádzal v rokoch 1942  1944 mesaèník Nové èasy (New Times,
Slovak monthly), jeho majite¾om a vydavate¾om bol Theo H. Florin. Nové èasy boli jediným èisto slovenským periodikom, ktorým chcel Florin nadviaza na Slovenský chýrnik. Mesaèník vychádzal za výraznej spolupráce Predsedníctva Slovenského seminára (Vladimír Clementis, J. Èaploviè, Ján Paulíny-Tóth a Juraj Slávik). Svoje príspevky v òom publikovali mnohí autori napr. V. Clementis, T. H. Florin, Milan Hoda,
Hviezdoslav, Daniel Rapant, Martin Rázus, J. Èaploviè a i. Písali najmä o politických
udalostiach, ale priestor tu mala aj slovenská próza a poézia. V roku 1944 vylo Slovenské povstanie ako peciálne vydanie mesaèníka Nové èasy venované udalostiam Slovenského národného povstania (pozri è. 110).
Skupina sociálnych demokratov vydávala v Londýne mesaèník Nová svoboda.
List pro Informaci politickou kulturní a hospodáøskou (New Freedom). V novembri 1942 pribudol podtitul Czech Monthly. Mesaèník nadväzoval na tradíciu rovnomenného èasopisu, ktorý vydávala od roku 1911 Dìlnická akademia. V roku 1941 vyiel 18. 
v emigrácii prvý roèník. O jeho vznik sa výrazne prièinili najmä Václav Patzak a Rudolf Bechynì, ktorí si kládli za cie¾ vydáva nezávislý socialisticky orientovaný èasopis. Spolupracoval s nimi V. Clementis a od roku 1943 aj predstavitelia oficiálneho vedenia londýnskej skupiny Komunistickej strany èeskoslovenskej. Vo svojich príspevkoch (písaných prevane v èeskom jazyku) informovala Nová svoboda jednak
o vojnových udalostiach na fronte, o èinnosti èeskoslovenských socialistov, o udalostiach v Sovietskom Zväze, jednak deklarovala pozitívny vzah k ZSSR. Obsahovala napr. aj rubriku Knihy s krátkymi recenziami a anotáciami. Mesaèník ostro kritizoval pravicovo orientovanú politiku èeskoslovenskej vlády v Londýne.6
Vzh¾adom na ve¾ké mnostvo èlánkov J. Èaplovièa v kadom zo spomenutých periodík, nie je moné venova im osobitný priestor, preto sa pokúsime len o ich
zoveobecòujúcu charakteristiku a ich zaradenie do istých tematických skupín. Skúmali sme ich v Univerzitnej kninici v Bratislave, v Slovenskej národnej kninici
v Martine, v Národní knihovnì v Prahe a v Památníku èeského písemnictví v Prahe.
Nieko¾ko výtlaèkov nám poskytol syn J. Èaplovièa Ing. Ján Èaploviè zo svojho súkromného archívu. Spolu sme vyexcerpovali viac ako 100 èlánkov podpísaných J. Èaplovièom. Zo ánrového h¾adiska boli to predovetkým komentáre a rozbory, potom
úvahy, menej fejtóny a túdie týkajúce sa nepolitických otázok. Tematicky mono
rozdeli èlánky na politické, hospodársko-sociálne a spoloèensko-kultúrne.
aiskom príspevkov J. Èaplovièa bolo politické dianie na Slovensku. Ve¾mi
kriticky sa v nich vyjadroval a hodnotil rozhodnutia, kroky a prejavy èlenov bratislavskej vlády, ich servilnos voèi poiadavkám Nemecka. Kritizoval jednotlivých
vládnych predstavite¾ov: Vojtecha Tuku (pozri napr. è.17, 21, 22, 65), Alaxandra Macha (pozri napr. è.18, 21, 27, 65), Jozefa Tisa (pozri è. 25, 29), Karola Murgaa (pozri
è. 10, 24, 40) a i., neustále zdôrazòoval ich podiel na rozbití Èeskoslovenskej republi-

6

Rubriky v Novej svobode z roku 1941: Knihy, Hlídka SSSR  øídí gría Sova, Diskuse, Dopisy
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ky. Napr. 30. augusta 1940 v èlánku Smutné slovenské výroèie v Èechoslovákovi v Anglii (pozri è. 2) písal: ...tisovci a tukovci li najprv proti Èechom a po predchádzajúcom popieraní národnej jednoty Slovákov s Èechmi, rozbili aj tátnu jednotu... (s. 9), alebo v Slovenskom chýrniku z marca 1940 v èlánku Výroèie zrady a potupy (pozri è. 113) hovorí:
Vynútili si najprv, aby im vydali podstatnú èas moci, s¾ubujúci... e obránia Slovensko pred
krutými stratami. (s. 7). Komentoval zahraniènú politiku Slovenska absolútne podriadenú vôli Nemecka a nepriaznivý obraz Slovenska vytvárajúci sa v zahranièí. Dátum 14. marec 1939 hodnotil ako násilné zvrátenie vývoja s následným nesprávnym posudzovaním udalostí a nesprávnymi predstavami zo strany zahranièia. Naopak, povstanie v auguste 1944 a jeho priebeh vyzdvihoval a chápal ako nie
náhodný alebo nový odpor, ale ako stav, ktorý bol prítomný v spoloènosti od poèiatku, hoci sa prejavil a teraz (pozri è. 110). J. Èaploviè sa vo svojich èlánkoch vyjadroval aj k nasadeniu slovenských vojenských jednotiek po boku nemeckej armády do bojov v Po¾sku a v ZSSR (pozri napr. è. 33, 36, 45, 48, 55, 64), k prichádzajúcim
správam o ich dezerciách a vytváraní sa partizánskych skupín (pozri è. 49, 109). Vo
svojich príspevkoch vdy zdôrazòoval nesúhlas Slovákov s reimom (pozri è. 15, 79,
80, 90) a nevyhnutnos obnovenia Èeskoslovenskej republiky (pozri è. 67, 71, 73).
Svojou publicistickou èinnosou upozoròoval na nepriaznivú ekonomickú situáciu, zlé hospodárske a sociálne pomery (pozri è. 11, 39, 43), rastúcu nezamestnanos (pozri è. 88), odchod obyvate¾stva na nútené práce do Nemecka (pozri è. 10, 31,
50), nedostatok surovín (pozri è. 41) a celkovo napätú sociálnu situáciu na Slovensku
(pozri è. 50, 60, 114). Jeho postoj k hospodárskym pomerom vystihuje kontatovanie
v èlánku Slovenské hospodárstvo do nemeckých rúk (pozri è. 12) publikovanom v Èechoslovákovi v Anglii v roku 1940: ...Slováci nie sú na samostatnom Slovensku pánmi
ani toho, èo majú (s. 7).
Skôr zriedkavo, ale predsa, písal na stránkach spomínaných periodík o nepolitických témach, najmä o spoloèensko-kultúrnych otázkach, zniujúcej sa úrovni
kolstva. Ve¾mi okrajovo sa venoval aj histórii, nie vak z vedeckého h¾adiska, ale kritizoval oficiálny výklad slovenských dejín preferovaný vládnymi kruhmi (pozri è. 28,
95). Skaza slovenského kolstva  tak nazval J. Èaploviè èlánok publikovaný v Nových
èasoch v roku 1943, v ktorom hodnotil úroveò kôl a vzdelávania na Slovensku po
roku 1938. Príèinu nepriaznivého stavu videl v klesajúcom poète slovenských kôl,
zniujúcej sa úrovni výuèby a v prièastom prekladaní vyuèujúcich. Tento stav poloil do protikladu k obdobiu po roku 1918, ktoré kolstvu prialo a prinieslo kvalitné
vzdelávanie a prepracovanú tudijnú truktúru (pozri è. 107).
Obsahovo ojedinelou je túdia O osudoch spisovnej slovenèiny po túrovi publikovaná v Nových èasoch v roku 1943 (pozri è. 108), napísaná pri príleitosti 100. výroèia prijatia spisovnej slovenèiny túrovcami, kde píe o premenách jazyka od jeho
kodifikácie roku 1843, v období 1848/49, spomína hodovsko-hattalovskú úpravu
roku 1852, matièné obdobie, situáciu po zruení Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií roku 1875, obdobie po roku 1918 a po súèasnos. Pozornos tu venuje Pravidlám slovenského pravopisu z rokov 1931  1932. Kontatuje, e slovenský
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pravopis bol a stále je politickou otázkou. Vyslovuje kritiku spisovnej slovenèine,
v ktorej vládne anarchia a odde¾uje Slovákov od Èechov: ...zá¾uba pouíva niektoré
slovenskejie výrazy ... neznamená ete krásnu slovenèinu., vzápätí vak kontatuje, e
...spisovná slovenèina je dnes faktom, o ktorého vhodnosti pekulova je len na kodu èeskoslovenskej veci (s. 31).
V tom istom roku uverejnil v Novej svobode filozofickú úvahu Spory a slová,
èi dohoda o veciach (pozri è. 97) o èechoslovakizme a budúcom pomere Èechov a Slovákov v novej republike. O urèitej individualite a odlinosti Slovákov nebude medzi nami
pochybnosti a sporu... Sú veci, ktoré nás rozde¾ujú a odliujú, ale sú aj, ktoré spojujú. ...nemono pomer Slovákov a Èechov oznaèi len za pomer dvoch slovanských národov. Je to preca
pomer nesporne uí. Vyslovuje svoju túbu obnovy spoloènej republiky a chce ju ma
... novou, zbavenou vetkých chýb a nedostatkov predolých.... (s. 143) Preh¾ad o èinnosti
Èeskoslovenského èerveného kría podal v sérii nieko¾kých kratích príspevkov
v Èechoslovákovi (pozri è. 4, 5).
Vetky príspevky uverejnené v uvedených periodikách nesú výrazný Èaplovièov rukopis, majú pecifický jazyk a týl s istými pre neho charakteristickými, èasto opakovanými slovnými spojeniami a zvratmi, ako napr.: samostatné Slovensko, oslobodené Slovensko, slovenská samostatnos. Slovensko nazýva èasto Tisovsko-tukovskou republikou, o vládnych predstavite¾och hovorí väèinou ako
o tisovcoch a tukovcoch tolerovaných nemeckými ochrancami, inokedy ostro kritizuje ...bezoh¾adný postup vydieraèov, ktorí... zaèali aj otvorene kona svoje zradcovské dielo (pozri è. 113, s. 7).
Z èlánkov J. Èaplovièa je badate¾ný absolútny nesúhlas s politickou situáciou
a pomermi na Slovensku v období rokov 1939  1945, nezriedka majú ironický a sarkastický podtón, ktorý prerastá do otvoreného výsmechu. V tomto duchu je napr.
èlánok Usmievavé Slovensko publikovaný v roku 1940 v Èeskoslovenskom boji (pozri
è. 91), v ktorom takýmto spôsobom reaguje na prejav a¾a  Macha predneseného
v iline zaèiatkom apríla 1940 o slovenských dejinách, vyvolávajúceho smutný
úsmev (s. 6). Na základe týchto pecifických prejavov mono vyslovi predpoklad, e
aj mnohé iné po slovensky písané, hoci nesignované èlánky publikované v týchto periodikách, sú autorstvom J. Èaplovièa.
J. Èaploviè je známy predovetkým ako historik, bibliograf a publicista, napriek tomu je jeho novinárska èinnos v emigrácii najmenej prebádanou oblasou. Iste si zaslúi hlbí záujem odborných kruhov, veï cez vyèerpávajúci rozbor jeho publikaènej èinnosti by sa naskytol nový, zaujímavý poh¾ad na osobnos J. Èaplovièa zasadenú v irokom kontexte historických udalostí.
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Súpis èlánkov Jána Èaplovièa
v sledovaných periodikách
Èechoslovák v Anglii. Nezávislý týdeník.

(The Czechoslovak in England. Independent Weekly).1939  1945.
Londýn: D. perková, od è. 21 (roè. 2., 1940) Bohu Bene. Týdenník.
Od è. 44 (roè. 2., 1940) zmena názvu na Èechoslovák. Nezávislý týdeník.
(The Czechoslovak. Independent Weekly), od è. 15 (roè. 7., 1945) zmena
názvu na Èechoslovák v zahranièí. (The Czechoslovak Abroad).
Vychádzali peciálne anglické vydania Èechoslováka.
Sign: UKBra 19 B 1121, 19 AA 173
SNK ÈSA 261, ÈB 3015
NK ÈR 50 A 2183
Památník èeského písomnictví O 31 A 16, O 31 A 18, O 31 A 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dr. Ján Èaploviè: Nemecký diktát na Slovensku rastie.
In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 32 (1940), s. 9-10.
Dr. J. È.: Smutné slovenské výroèie. In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2,
è. 35 (30. 8. 1940), s. 9.
è: Koniec samostatných ¾udových odborových organizácií.
In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 36 (1940), s. 6.
è: ÈS Èervený krí v zahranièí. In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 36 (1940),
s. 11.
è: ÈS Èervený krí. In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 38 (1940), s.6.
è: Sovietsky vyslanec opustil Bratislavu. In: Èechoslovák v Anglii. 
Roè. 2, è. 39 (1940), s. 8.
è: Výsledok gardistického reimu. In: Èechoslovák v Anglii. 
Roè. 2, è. 41 (1940), s. 8.
Dr. Ján Èaploviè: Rastúci teror na nespokojnom Slovensku.
In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 41 (11. 10. 1940), s. 8.
jè: Èulena u odstavili. In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 42 (1940), s. 8  9.
jè: Murgaovi kamarádi. In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 42 (1940), s. 8.
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jè.: Slovenská inteligencia na nútené práce. In: Èechoslovák v Anglii. 
Roè. 2, è. 42 (1940), s. 8.
Dr. Ján Èaploviè: Slovenské hospodárstvo do nemeckých rúk.
In: Èechoslovák v Anglii.  Roè. 2, è. 43 (1940), s. 7.
jè: Zavrhnutý 30. október. In: Èechoslovák.  Roè. 2, è. 44 (1940), s. 9.
Dr. Ján Èaploviè: Kletkovci vyhlásení za beneovcov. In: Èechoslovák. 
Roè. 2, è. 44 (1940), s. [10].
J.È.: Koice za Bratislavu?. In: Èechoslovák.  Roè. 2, è. 45 (1940), s. 5.
jè: Slovensko proti tukovskému reimu. In: Èechoslovák. 
Roè. 2, è. 47 (1940), s. 8.
Dr. Ján Èaploviè: Prívesky trojspolku. In: Èechoslovák. 
Roè. 2, è. 48 (1940), s. 2.
jè: Tuka s¾ubuje zvýi moc Nemcov na Slovensku.
In: Èechoslovák.  Roè. 2, è. 49 (1940), s.3.
Machova hrúzovláda na Slovensku. In: Èechoslovák.  Roè. 2, è. 50 (1940), s. 7.
jè: Sidor nesmie na Slovensko. In: Èechoslovák.  Roè. 2, è. 51  52 (1940), s. 8.
jè.: Nový nemecký vyslanec v Bratislave. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 1 (3. 1. 1941), s. 6.
jè.: Rok 1940 na samostatnom Slovensku. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 1 (3. 1. 1941), s. 7.
jè.: Tuka ohlasuje nové prevratné zmeny na Slovensku. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 2 (10. 1. 1941), s. 4.
jè.: Nový generálny sekretár HS¼S. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 3 (1941), s. 5.
jè.: Karmasin proti Murgaovi. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 3 (1941), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Hlinkova garda proti Tisovmu reimu.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 5 (31. 1. 1941), s. 4.
jè.: Na strá  Pán Jei Kristus? In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 5 (1941), s. 4.
jè.: Slovensko pred prevratnými zmenami. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 6 (7. 2. 1941), s. 4.
jè.: Na strá  Heil Hitler!. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 6 (1941), s. 4.
jè.: Tisovo posolstvo k národu. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 7 (14. 2. 1941), s. 6.
jè.: Nemci nespokojní s vývojom pomerov na Slovensku.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 11 (14. 3. 1941), s. 7.
jè.: Slovenský robotník v nemeckom otroctve. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 14 (4. 4. 1941), s. 10.
jè.: Pokus o nacistickú cirkev na Slovensku. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 15 (11. 4. 1941), s. 9.
(è.): Slováci do nemeckého vojska?. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 16 (1941), s. 7.
jè.: Nový otec Slovákov. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 17 (1941), s. 3.
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jè.: Zasedanie slovenskej tátnej rady. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 18 (2. 5. 1941), s. 9  10.
jè.: Krvavé bitky slovenských vojakov s nemeckými. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 19 (1941), s. 6.
jè.: Hleko v Tukovom objatí. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 20 (1941), s. 4.
jè.: [oprava k èlánku Hleko v Tukovom objatí]. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 21 (1941), s. 9.
jè.: Zmizol celý zlatý poklad Slovenskej republiky. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 21 (1941), s. 9.
jè.: Murga odstránený za vyslanca. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 22 (1941), s. 1.
jè.: Príera hladu nad Slovenskom. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 23 (1941), s. 7.
jè.: Slovensko bude krá¾ovstvom? In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 24 (1941), s. 11.
jè.: Slovensko nemeckou koloniou. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 25 (20. 6. 1941), s. 1.
jè.: Svádzanie amerických Slovákov do Hitlerovych sluieb.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 26 (27. 6. 1941), s. 10.
jè.: Odpor Slovákov proti vojne s Ruskom. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 27 (1941), s. 2.
jè.: Nový zloèin na slovenskom ¾ude. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 27 (1941), s. 9.
jè.: Ve¾ké zatýkanie na Slovensku. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 28 (1941), s. 7.
jè.: Pobúrenie na Slovensku pre obetovanie slovenských vojakov za
nemecké záujmy. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 31 (1941), s. 7.
jè.: Strie¾anie na slovenských vojakov za pokus dezercie.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 33 (15. 8. 1941), s. 9.
jè.: Oobraèovanie Slovenska na postupe. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 34 (1941), s. 9.
Dr. Ján Èaploviè: Nové mraky nad Slovenskom. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 35 (1941), s. 7.
jè.: Nemci si organizujú na Slovensku pracovnú slubu. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 37 (1941), s. 7.
jè.: Slovensko ako súèiastka Hitlerovej ríe. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 38 (1941), s. 7.
Dr. Ján Èaploviè: Maïarská hrozba nad Slovenskom. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 41 (10. 10. 1941), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Slovensko krváca pre Hitlera. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 42 (1941), s. 7.
Dr. Ján Èaploviè: Strach z Machovej berlínskej návtevy.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 43 (1941), s. 9.
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Dr. Ján Èaploviè: Nové Hitlerove rozkazy Slovensku.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 44 (31. 10. 1941), s. 9.
Dr. Ján Èaploviè: Vnútorné akosti a boje samostatného Slovenska.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 45 (1941), s. 9.
Dr. Ján Èaploviè: Karmasin volá po popravách i na Slovensku.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 46 (14. 11. 1941), s. 7.7
Dr. J.È.: Pohitlerèovanie Slovenska sa stupòuje. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 47 (1941), s. 10.
Dr. Ján Èaploviè: Nová cesta Tukova. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 48 (1941), s. 7.8
Dr. Ján Èaploviè: Berlín a Rostov. In: Èechoslovák. 
Roè. 3, è. 49 (5. 12. 1941), s. 1.
jè.: Krvavá cesta k novej Juhoslávii. In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 49 (1941), s. 3.
jè.: Obetovanie slovenských vojakov nestaèí Nemcom.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 50 (1941), s. 4.
Dr. Ján Èaploviè: Nový zloèin Tisovho a Tukovho reimu.
In: Èechoslovák.  Roè. 3, è. 51  52 (1941), s. 10  11.
Dr. Ján Èaploviè: Smutné slovenské Vianoce. In: Èechoslovák. 
Roè. 4, è. 1 (1942), s. 7.
jè.: S Rusmi a s Èechmi oslobodíme Slovensko! In: Èechoslovák. 
Roè. 4, è. 2 (1942), s. 1.
Dr. Ján Èaploviè: Rastúce slovensko-maïarské napätie.
In: Èechoslovák.  Roè. 4, è. 3 (1942), s. 4.
jè: Prípravy k slovenskej pracovnej slube. In: Èechoslovák. 
Roè. 4, è. 4 (1942), s. 4.
Dr. Ján Èaploviè: Prekáka mieru na Dunaji. In: Èechoslovák. 
Roè. 4, è. 29 (1942), s. 2.
Dr. Ján Èaploviè: Bratislavská ozvena londýnskeho rozhlasu.
In: Èechoslovák.  Roè. 4, è. 41 (1942), s. 7.
Dr. Ján Èaploviè: rozhodujúce dni náho národa. In: Èechoslovák. 
Roè. 5, è. 43  44 (1943), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Slovenské oèakávania. In: Èechoslovák. 
Roè. 5, è. 52 (1943), s. 4.
Dr. Ján Èaploviè: Slovenský 1. máj. In: Èechoslovák. 
Roè. 6, è. 17 (1944), s. 1  2.
Dr. Ján Èaploviè: Za dr. Ivanom Mackovièom. In: Èechoslovák. 
Roè. 6, è. 23 (1944), s. 6.

7
8

Dokonèenie èlánku v è. 48, s. 7.
Pokraèovanie èlánku z è. 46, s. 7
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Dr. Ján Èaploviè: So zbraòou v ruke. In: Èechoslovák. 
Roè. 6, è. 35 (1944), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Nemecké zámery na Slovensku. In: Èechoslovák. 
Roè. 6, è. 39 (1944), s. 3.
Dr. Ján Èaploviè: Pre seba i chceme. In: Èechoslovák. 
Roè. 6, è. 41 (1944), s. 3.

Èesko-slovenský Boj.
Ústøední list zahranièních Èechù a Slovákù.

(La Causé Tcheco-slovaque. Hebdomadaire). 1939  1940.
Parí . V 2. roè. (1940) zmena názvu na Èeskoslovenský boj
(La Causé tchecoslovaque. Hebdomadaire)
Sign.: SNK ÈSA 946
Památník èeského písomnictví O 26 B 13, M 15 8 B 7
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

(è): Rastúca protinemecká nenávis na Slovensku.
In: Èesko-slovenský Boj.  Roè. 1, è. 32 (1939), s. 2.
Dr. Ján Èaploviè: Nádej Slovenska. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 4 (1940), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Falovanie slovenských dejín.
In: Èeskoslovenský boj.  Roè. 2, è. 6 (1940), s. 5.
(è): Slováci nespáchajú samovradu. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 6 (1940), s. 6.
Dr. Ján Èaploviè: Korupèníci v úlohe sudcov. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 8 (1940), s. 7.
Ján Èaploviè: Reè naej armády. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 10 (1940), s. 1.
Dr. Ján Èaploviè: Tri dýky. In: Èeskoslovenský boj.  Roè. 2, è. 11 (1940), s. 5.
(jè.): O slovenskú krá¾ovskú korunu. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 11 (1940), s. 6.
(jè.): Bieda nezamestnaných na Slovensku. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è.12 (1940), s. 10.
Dr. Ján Èaploviè: Povinnos hovori. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 13 (5. 4. 1940), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Dve generácie na Slovensku. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 15 (1940), s. 5.
(jè.): Usmievavé Slovensko. In: Èeskoslovenský boj.  Roè. 2, è. 16 (1940), s. 6.
Dr. Ján Èaploviè: Hra so Slovenskom. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 18 (1940), s. 5.
Dr. Ján Èaploviè: Len jedna cesta. In: Èeskoslovenský boj. 
Roè. 2, è. 19 (1940), s. 5.
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Nová svoboda. List pro informaci politickou,
kulturní a hospodáøskou.

(New Freedom). 1941  1943.
Londýn: R. Bechyne a V. Patzak. Mesaèník.
V novembri 1942 (roè. 19.) pribudol podtitul Czech Monthly.
Sign.: NK ÈR 54D 26 309
94.
95.
96.
97.

Ján Èaploviè: K politickej situácii v naej vlasti. In: Nova svoboda. 
Roè. 20, è. 2  3 (február  marec 1943), s. 42  45.
Ján Èaploviè: Od alibizmu k darlanizmu. In: Nova svoboda. 
Roè. 20, è. 11  12, (november  december 1943), s. 237  239.
Ján Èaploviè: Maïari a protislovanský nápor Nemcov. In: Nova svoboda. 
Roè. 21, è. 4 (apríl 1944), s. 59  60.
Ján Èaploviè: Spory o slová, èi dohoda o veciach. In: Nova svoboda. 
Roè. 21, è. 9/10 (október  november 1944), s. 143  145.

Nové èasy. (New times  Slovak monthly).1942  1944.
Londýn: Theo. H. Florin. Mesaèník.
Sign.: UKBra SD 2299, 26 D 6007
SNK ÈSC 1135
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Ján È.: Návrat bez návratu. In: Nové èasy.  Roè. 1, è. 1 (1942  1943), s.14.
J. Èaploviè: Tukov spoloèník odhodil masku. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 2 (1942  1943), s. 30.
J. Èaploviè: Slovenská úèas na nemeckej vojne proti SSSR.
In: Nové èasy. Roè. 1, è. 3 (1942  1943), s. 37  41.
J. Èaploviè: Slabiny bratislavského reimu. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 4 (1942  1943), s. 49.
J. Èaploviè: Slovensko-maïarský pomer a Tuka Béla. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 5 (1942  1943), s.74  75.
J. Èaploviè: Dnený postoj slovenského evanjelictva. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 7 (1942  1943), s. 106  107.
J. Èaploviè: K slovenskej úèasti na vojne proti SSSR. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 8 (1942  1943), s. 124 126.
J. Èaploviè: Osud zahranièných Slovákov. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 9 (1942  1943), s. 134  135.
J. Èaploviè: Po 4 rokoch samostatnosti. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 10 (1942 1943), s. 154  155.
J. Èaploviè: Skaza slovenského kolstva. In: Nové èasy. 
Roè. 1, è. 11  12 (1942  1943), s. 169.
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108.
109.

Ján Èaploviè: O osudoch spisovnej slovenèiny po túrovi.
In: Nové èasy.  Roè. 2, è. 1  2 (august  september 1943), s. 25  31.9
Ján Èaploviè: Slovenskí partizáni v SSSR. In: Nové èasy. 
Roè. 2, è. 8  9 (marec  apríl 1944), s. 110  113.

Slovenské povstanie. È. 1  2. 1944.

Londýn: Theo. H. Florin.
Samostatné dvojèíslo k mesaèníku Nové Èasy.
Sign.: UKBra SD 2299, 26 D 6007

110.

Ján Èaploviè: Slovensko v pravom svetle. In: Slovenské povstanie. 
È. 1  2 (1944), s. 15  17.

Slovenský hlásnik. (Slovak Herald). 1900  .
Pittsburg: Emil Stankoviansky. Týdenník.
Sign.: SNK ÈSA 105
111.

Dr. Ján Èaploviè: Slováci, ktorí nezakolísali. In: Slovenský hlásnik. 
Roè. 35, è. 3 (1940), s. 3.

Slovenský chýrnik. (Bulletin Slovaque). 1939  1940.
Parí: Theo H. Florin. Týdenník.
Od r. 1940 (2. roè.) podnázov zmenený na Revue Slovaque mensuelle.
Mesaèník.
Sign.: UKBra SE 3477
SNK ÈSC 1214
112.
113.
114.

Dr. È.: Odbojná nálada Slovenska. In: Slovenský chýrnik. 
Roè. 2, è. 1  2 (1940), s. 14  16.
Dr. Ján Èaploviè: Výroèie zrady a potupy. In: Slovenský chýrnik. 
Roè. 2, è. 3 (1940), s. 7  9.
Dr. Ján Èaploviè: Èo vystojí úbohý poddaný. Hrs výmluvných
zprávièiek zo slovenských novín a listov zo Slovenska.
In: Slovenský chýrnik.  Roè. 2, è. 5 (1940), s. 24  29.

9

Tento príspevok vyiel aj v Èechoslovákovi, 1943, roè. 5, è. 37, s. 6.
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urnalistické aktivity
Jána Èaplovièa po 2. svetovej
vojne
Danua Serafínová

D

oktorovi Jánovi Èaplovièovi, od úmrtia ktorého uplynulo 26. septembra 2006
u 30 rokov, predurèil osud na jeho ivotnej púti viacero profesionálnych
dráh  dráhu evanjelického kòaza, dráhu sociálnodemokratického politika
a publicistu a napokon dráhu knihovníckeho pracovníka, autora bibliografií.
Nesporne najdlhou z uvedených dráh bola dráha publicistická. Ján Èaploviè zaèal zbiera novinárske skúsenosti u ako tudent. Rovnako poèas tudentských
rokov ako gymnazista v Liptovskom Mikulái po prvý raz priiel do kontaktu so sociálnymi demokratmi, ktorých idey slobody, ¾udskosti a bratstva prijal neskôr za vlastné, zostal im verný po celý svoj plnohodnotný ivot a podával ich irokej verejnosti
ïalej aj prostredníctvom svojich príspevkov v tlaèi sociálnodemokratickej a ïalej.
V priebehu vysokokolského túdia sa publicistike venoval u systematickejie. Pravidelne prispieval do mesaèníka evanjelickej mládee Nový rod 1. Publicistike sa neodcudzil ani v rokoch 1926  1933, ktoré u ako evanjelický kòaz strávil v Kovaèici,
kam sa po smrti svojho otca vrátil, aby sa postaral o matku a bratov. Profesionálne sa
vak publicistike zaèal venova a po svojom návrate do Bratislavy v roku 1933, keï
v rokoch 1933  1938 pôsobil ako redaktor, krátky èas dokonca ako éfredaktor,
Robotníckych novín 2 a sporadicky prispieval aj do sociálnodemokratického mesaèníka
Nový hlas 3. Svoje názory na situáciu v ÈSR i vo svete v tých rokoch vyjadril aj v tý-

1

2

3

Nový rod (1921/22  1937/38), Èasopis pre dorastajúcu mláde; od sept. 1924 Orgán sväzu
ev. mládee na Slovensku; od sept. 1937 Mesaèník slovenskej ev. mládee. Vychádzal
v Banskej Bystrici, od sept. 1925 v Bratislave.
Robotnícke noviny (1919  1938), Èasopis slovenskej soc. dem. strany
v Èeskoslovenskej republike; od 8. januára 1919; od 19. februára 1919 Ústredný orgán
slovenskej soc. dem. strany robotníckej v Èeskoslovenskej republike; od
1. apríla 1919 Ústredný èasopis èeskoslovenskej soc. dem. Strany robotníckej na Slovensku;
od 7. júna 1921 Denník èeskoslovenskej strany soc. dem. robotníckej na Slovensku;
od 17. apríla 1923 Èasopis èeskoslovenskej soc. dem. strany robotníckej na Slovensku;
od 21. mája 1927. Denník èeskoslovenskej soc. dem. strany na Slovensku;
od 1. mája 1934 Orgán èeskoslovenskej strany soc. dem. strany robotníckej na Slovensku;
od 4. novembra 1938 Èasopis slovenského pracujúceho ¾udu; od 11. novembra 1938 bez
podtitulu. Vychádzal v Bratislave.
Nový hlas (1933  1937), Revue pre sociálne a kultúrne otázky. Sociálnodemokratický
mesaèník, vychádzal v Bratislave.
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denníku Jednota 4, ktorého redakciu viedol v rokoch 1937  1938. Jeho profesionálnu
novinársku kariéru preruila vojna. Roky 2. svetovej vojny strávil v exile v Kovaèici,
Paríi a Londýne, kde sa politicky a publicisticky angaoval na strane exilovej èeskoslovenskej vlády. Ján Èaploviè uverejòoval svoje príspevky hlavne v prílohe periodika Èeskoslovenský boj 5 vychádzajúcej pod názvom Èechoslovák v Anglii, ktorá od
roku 1940 vychádzala ako týdenník èeskoslovenskej exilovej vlády pod názvom
Èechoslovák 6 a prispieval aj do mesaèníka Nové èasy 7 T. H. Florina. Popri exilovej periodickej tlaèi pôsobil aj ako hlásate¾, tvorca a s Dr. V. Clementisom aj ako spolutvorca slovenského programu vysielaného BBC.
Po druhej svetovej vojne, po návrate do Èeskoslovenska v roku 1945, sa
Dr. Ján Èaploviè okamite zapojil do obnovy sociálnodemokratickej strany, nako¾ko
predvojnová sociálnodemokratická strana sa v roku 1944 zlúèila s komunistickou
stranou, s èím vak mnohí, najmä starí èlenovia strany, nesúhlasili. Sociálnodemokratická strana na Slovensku sa znovu etablovala v januári 1946 ako Strana práce.
Mala slúi o. i. ako konsolidaèný èinite¾8 medzi demokratickou a komunistickou
stranou, tými dvoma ve¾kými polaritnými stranami, ktoré zostali na Slovensku po zákaze HS¼S a agrárnej strany. Ïalia strana, poètom a významom nepodstatná, Strana slobody, vznikla a v apríli 1946 z èasti èlenov Demokratickej strany.
Po krátkom pôsobení na vysokých úradníckych postoch v Prahe aj ako ministerský radca, poiadal Ján Èaploviè od 18. septembra 1946 o neplatenú dovolenku.
Vrátil sa do Bratislavy, aby tu aktívne pôsobil v Strane práce, ktorá sa 28. septembra
1946 premenovala na Sociálnu demokraciu na Slovensku. Sociálna demokracia na Slovensku je stranou demokratického socializmu, a je proti diktatúre ¾avej i pravej. To je hlavný
znak principiálnej a taktickej demokratiènosti sociálnej demokracie, túto definíciu sociálnej
demokracie na Slovensku priniesol jej denník Hlas práce 9 v utorok 1. októbra 1946 na
svojej titulnej strane. Od decembra 1946 do decembra 1947 bol Dr. Ján Èaploviè redaktorom v denníku Hlas práce a v januári a v apríli 1948 v Novom hlase 10. V rokoch
1946  1948, ktoré boli rokmi politických bojov o povojnové smerovanie Èeskoslo-

4

5
6
7
8
9

10

Jednota (1937  1938), Týdenník tefánikovej spoloènosti v Bratislave
a Èeskoslovenskej jednoty v Prahe; od 1. januára 1938 Týdenník pre otázky politické,
kultúrne a hospodárske, vychádzal v Bratislave.
Èeskoslovenský boj (1939 1940), týdenník, oficiálny orgán èeskoslovenského národného
výboru v Paríi s prílohou Èechoslovák v Anglii.
Èechoslovák (1940  1945), týdenník, tlaèový orgán èeskoslovenskej exilovej vlády
v Londýne.
Nové Èasy (1942 1945), mesaèník, vydával v londýnskom exile T. H. Florin.
HLAVOVÁ, V. Sociálna demokracia na Slovensku v rokoch 1945  1948 (Pokus o obnovu),
s. 313.
Hlas práce (1946  1947), denník (vychádzal denne okrem pondelka), ústredný orgán
Strany práce; ústredný orgán Sociálnej demokracie na Slovensku; orgán Èeskoslovenskej
sociálnej demokracie na Slovensku. Vychádzal v Bratislave.
Nový hlas (1948), denník (vychádzal denne okrem pondelka). Orgán èeskoslovenskej
sociálnej demokracie na Slovensku, pokraèovanie Hlasu práce. Vychádzal v Bratislave.
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venskej republiky sa publicistická dráha Dr. Jána Èaplovièa zavàila. Jeho polemická
inteligencia a kvality politického komentátora dosiahli vrchol. Z pera dr. Jána Èaplovièa vylo vo finálnej fáze jeho publicistickej dráhy vye 70 komentárov resp. úvahových statí èi u podpísaných celým menom alebo skratkou jè 11, v ktorých reagoval na politicky relevantné udalosti tých rokov.
Rovnako ako noviny mono najlepie spozna cez ne samotné, osobnos
publicistu mono najlepie spozna cez jeho príspevky.
Spoloèným menovate¾om príspevkov Dr. Jána Èaplovièa v uvedených rokoch (a nielen v nich) bolo jeho úprimné presvedèenie o tom, e najúspenejou cestou k socializmu je demokracia, demokracia úplná a úprimná, uplatòovaná na poli politického
ivota práve tak, ako aj v hospodárstve.12

Príspevky Dr. Jána Èaplovièa
v Hlase práce v roku 1946

Prvé príspevky Jána Èaplovièa sa objavili v Hlase práce u na jar roku 1946, teda ete skôr ako sa Ján Èaploviè stal jeho redaktorom. Po spomienkových príspevkoch na oslobodenie Bratislavy 4. apríla13 a sociálnodemokratické prvé máje14 nasledoval dòa 12. mája príspevok Ovzduie zakríknutosti 15, v ktorom Ján Èaploviè vyzval
vetkých spoluobèanov, aby sa nedali zastraova a manipulova komunistickou stranou a v blíiacich sa slobodných a tajných vo¾bách volili stranu, ktorá im vyhovuje.
Tento príspevok bol uverejnený na titulnej strane v blízkosti príspevku Preèo skonfikovali Hlas práce? Uvedený príspevok síce nepochádzal z pera Dr. Jána Èaplovièa, ale
bol zaujímavý tým, e rozoberal doruèenie èlenom Doèasného národného zhromadenia interpelácie poslanca Jozefa abrulu na ministra spravodlivosti, podanej
12. apríla toho roku vo veci konfikácie Hlasu práce za kritiku práce povereníctiev
SNR. Z interpelácie uverejnenej v Hlase práce z 12. mája v plnom znení sa èitate¾ dozvedel, e v úvodníku Pre koho sú povereníctva?, ktorý priniesol Hlas práce v èísle 16
v sobotu 30. marca na strane 1 scenzurovalo tátne zastupite¾stvo v Bratislave o. i.
prirovnanie povereníctiev k najväèiemu cintorínu, v ktorom, keï raz nieèo zapadne,
to je pochované tak dokonale, e u viac neuzrie svetlo boie... a kontatovanie, e povereníctva prestali slúi ¾udu a jeho potrebám. Ich postup bolo ako nenazva neuvedomelou sabotáou vlastnej ustanovizne... V závere interpelácie sa poslanec J. abrula pýtal ministra spravodlivosti, èo podnikne, aby sloboda tlaèe ako jedno zo základných práv a slobôd obèianskych bola repektovaná na celom území republiky. 16
11
12
13
14
15
16

Z nich 58 uvádza súpis príspevkov Dr. Jána Èaplovièa z rokov 1946  1948 v prílohe.
ÈAPLOVIÈ, Ján. Pod zástavami demokratického socializmu. In Hlas práce, 1946,
roè. 1, è. 39, s. 3. (streda, 1. mája).
ÈAPLOVIÈ, Ján. Deò zo vetkých najslávnejí. In Hlas práce, 1946, roè. 1, è. 20, s. 1.
(4. apríla).
ÈAPLOVIÈ, Ján. Pod zástavami demokratického socializmu. Ref. 12.
(jè) Ovzduie zakríknutosti. In Hlas práce, 1946, roè. 1, è. 47, s. 1 (nede¾a, 12. mája).
Preèo skonfikovali Hlas práce? In Hlas práce, 1946, roè. 1, è. 47, s. 1 (nede¾a, 12. mája).
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Vo vo¾bách v máji 1946 na Slovensku, ako je veobecne známe, vyhrala Demokratická strana. To sa neobilo bez útokov komunistov. Strana práce získala len
3,11 % , èo predstavovalo 50 079 volièov17. Po neúspechu strany vo vo¾bách sa Dr. Ján
Èaploviè na nieko¾ko mesiacov publicisticky odmlèal.

Pôsobenie Dr. Jána Èaplovièa
v Hlase práce v roku 1947

Po nástupe do redakcie Hlasu práce v decembri 1946 sa pozornos Jána Èaplovièa v prvom rade sústredila na politickú krízu vleèúcu sa u od volieb. Výhra Demokratickej strany bola pod¾a Jána Èaplovièa Pyrrhovým víazstvom. Nebola to väèina zjednotená na jednom programe, ale dral ju dovedna skôr len spoloèný odpor, na ktorom
ako ïalej budova. 18 Nepriate¾ov demokratického vývoja videl predovetkým v komunistickej strane a v èlenoch zruenej HS¼S. Nepáèilo sa mu vak ani rozvirovanie
protièeských nálad v denníku Demokratickej strany Èas 19 nepodloenými tvrdeniami, e slovenskí robotníci v Èechách dostávajú nerovnaké mzdy s Èechmi.20 Rovnako kriticky ako protièeské nálady v denníku Èas hodnotil aj èasto skreslené informovanie èeskej tlaèe o dianí na Slovensku. Neinformovanos je zlá vec, nesprávne informácie vak ete horie, 21 napísal. Vítal kadú návtevu èeských novinárov na
Slovensku, lebo oko dobrého novinára predsa nevidí len to, èo mu nároèky ukazujú. Dúfal
e aj èeskí novinári tvoria si svoju vlastnú predstavu o pomeroch na Slovensku, tým sloitejích, e aj demokraticko-komunistický boj o pozície èasto ich zatemòuje. Slovenskému politickému vývoju môe len prospie, keï sa bude dia za sústavného, chápavého, ale i kritického sledovania na èeskej strane. 22
V hádke o právomoci SNR a ïalích slovenských intitúcií ako Zbor povereníkov23 sa Ján Èaploviè zasadzoval za ich jasné vymedzenie. Právomoc SNR pod¾a
neho nebola a nesmela by v protiklade so záujmami tátu, ale mala vyplynú práve
z nich. Sám nebol  pod¾a vlastných slov  stúpencom ani praského, ba ani bratislavského centralizmu a povaoval za nesprávne, aby ministerstvá rozhodovali
o kadej veci ako o veci celotátneho a zásadného významu24. Slovensko pod¾a neho
nepotrebovalo ma drahé nezávislé orgány, ktoré by z neho tvorili tát v táte. Èeskoslovenská vláda je i vládou Slovenska,25 napísal. V svojich príspevkoch opakovane zdô-

17
18
19
20
21
22
23
24
25

HLAVOVÁ, ref. 8, s. 320.
ÈAPLOVIÈ, Ján. O slovenskej politickej kríze. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 28, s. 1 (nede¾a,
2. februára).
ÈAPLOVIÈ, ref. 18.
ÈAPLOVIÈ, Ján. O slovenskej politickej kríze. Ref. 18.
(jè) Návteva èeských novinárov. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 10, s. 1.
(jè) Návteva èeských novinárov, ref. 21.
ÈAPLOVIÈ, Ján. Hádka o SNR a jej právomoc. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 130, s. 1
(nede¾a, 8. júna).
ÈAPLOVIÈ, ref. 23.
ÈAPLOVIÈ, ref. 23.
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razòoval ideu a potrebu èeskoslovenskej jednoty26. Veï u prvé socialistické noviny
Zora a Napred boli ovocím spoloènej práce èeského kotlára Frantika Tupého a slovenského robotníka Gustáva véniho v Budapeti, podotkol v jednom z nich 27. Jednota nie je uniformita. Èeskoslovenská jednota nie je a nebude popretím slovenskosti, ako èo
niet ani plnej slovenskosti bez èeskoslovenskosti. A to repektova by mali aj tvorcovia ústavy,28 kontatoval na inom mieste. V príspevku DS a nová ústava tlmoèil elanie Klubu demokratických èlenov SNR, aby slovenský ústavný návrh bol jednotný, aby si
ho osvojili aj ostatné politické strany na Slovensku a bol prijate¾ný aj pre Èechov.29
Slovenský národ pod¾a Jána Èaplovièa mohol by samobytný len v rámci èeskoslovenského celku, inak by sa mohol sta korisou cudzích záujmov. Dúfal, e túto ideu
si osvoja aj obe slovenské ve¾ké politické strany.30 V kontexte obrany èeskoslovenskej
spolupatriènosti polemizoval Ján Èaploviè aj s odborárskym denníkom Práca, ktorému vyèítal, e miesto obrany záujmov odborovo organizovaných zamestnancov slepo slúi komunistom. Prirovnal ju k nevidomému, s ktorým nemá zmysel hovori
o farbách.31
V priebehu roku 1947 Jána Èaplovièa, presvedèeného sociálneho demokrata,
ve¾mi roztrpèovala politická kríza umelo vyvolaná za úèelom oslabi pozície Demokratickej strany na Slovensku. Nemono taji, e stranícke boje posledných èasov, vrhajú
tiene aj do prítomnosti...Tie dve ve¾ké strany vedú medzi sebou bezoh¾adný boj a niet tu predbene ete nikoho, kto by mohol dos úèinne vyrovnáva tie rozpory a presadzova záujmy národa a tátu tam, kde výhradné oh¾ady na zisky a straty tých dvoch strán enú Slovensko do
nepokoja, rozvratu a skazy.
Bude treba, aby aj na Slovensku duch spolupráce a dôvery sa obnovoval a aby slovenský ¾ud dal najavo, e má dos útokov, osoèovaní a výlevov nenávisti medzi stranami... 32
Skonèí sa terajia politická kríza víazstvom Republiky? Po búrke v NF vo vláde vyjasòovanie  Napätie cez noc povolilo a vo vláde zavládla smierlivejia nálada  Väèina usnesení o slovenských veciach jednomyse¾ná  Aj ÚRO èaká uspokojenie  Predseda vlády zaèína
rokova o novom Sbore povereníkov, pýtal sa a zároveò upozoròoval Ján Èaploviè èitate¾ov Hlasu práce prostredníctvom titulkového bloku na celostránkový príspevok
k vánej kríze slovenského politického ivota na titulnej strane denníka Hlas práce 33.
26
27
28
29
30
31
32
33

ÈAPLOVIÈ, Ján. Sociálna demokracia a èeskoslovenská jednota.
In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 136, s. 1 (nede¾a, 15. júna).
ÈAPLOVIÈ, ref. 26.
ÈAPLOVIÈ, Ján. Èeskoslovenský vývoj sa nezastaví. In Hlas práce, 1947, s. 1
(nede¾a, 3. august).
(jè) DS a nová ústava. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 195, s. 1 (utorok, 26. august).
(jè) Beznádejná reè s Prácou. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 224, s. 1
(utorok, 30. septembra).
(jè), ref. 30.
ÈAPLOVIÈ, Ján. aká je cesta z krízy. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 223, s. 1
(nede¾a, 28. septembra).
(jè) Po búrke v NF a vo vláde vyjasòovanie. In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 255, s. 1
(7. novembra).
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Ján Èaploviè nevynechal iadnu príleitos, aby pripomenul èitate¾om, e
slovenská politika má demokratické korene. Pri príleitosti 100. výroèia túrovej reèi na bratislavskom sneme uverejnil príspevok Demokratická tradícia slovenskej politiky,
v ktorom na príkladoch z histórie slovenskej politiky èitate¾om Hlasu práce ukázal, e
slovenská politika má hlboké demokratické tradície a vtepená do due ¾udu je i zárukou zachovania slovenskej demokracie. 34
V atmosfére dusna, ktoré zavládlo na slovenskej politickej scéne, keï kadý
hlas podporujúci demokratov bol potrebný, Ján Èaploviè v príspevku Piata strana 
bezpartajní vyjadril nesúhlas s postojom kòaza a redaktora Jura Kozu Matejova a jeho
radami slovenským katolíkom v Katolíckych novinách  radami, aby zostali politicky
neviazaní, aby preli do politickej pasivity. Bezpartajní sa pod¾a neho mohli sta akousi piatou kolónou.35

Pôsobenie Dr. Jána Èaplovièa
v Novom hlase v roku 1948

V dòoch 17. a 19. októbra 1947 sa v Bratislave konal zjazd slovenskej sociálnej demokracie, ktorý sa vyslovil za prièlenenie strany k Èeskoslovenskej strane sociálnodemokratickej. Zlúèenie sa formálne uskutoènilo 14. novembra na 21. zjazde
Èeskoslovenskej strany sociálnodemokratickej v Brne. Tlaèovým orgánom strany
na Slovensku sa od 1. januára 1948 stal denník Nový hlas.
Zaujímavý príspevok z pera Jána Èaplovièa Sme pripravení na vo¾by, v ktorom
vyzýval stúpencov sociálnej demokracie, aby ili voli, sa objavil na titulnej strane u
18. januára 1948. Autor v òom vyjadril presvedèenie v lepie výsledky strany vo vo¾bách, ako tomu bolo v roku 1946. Je dnes nesporné, e sympatie pre nau stranu pre èeskoslovenský a demokratický socializmus na Slovensku hodne vzrástli a sú skoro vade, 36 napísal.
V príspevku Ústava a vo¾by z 1. februára 1948 vyslovil presvedèenie, e republika potrebuje novú ústavu a do volieb by u mala ís s òou. Ústava mala by dielom Národného frontu, celého národa, nemalo by sa pri nej pekulova na nejaké 
vlastne aj dos neisté  prípadné volebné zisky. Nová ústava pod¾a Jána Èaplovièa by
pomohla upevni jednotu republiky a bola by dobrou odpoveïou na nástrahy zahranièných nepriate¾ov pekulujúcich s domácou rozháranosou.37
Postupne, ako sa vo¾by pribliovali, stávali sa príspevky Jána Èaplovièa k uvedenej téme frekventovanejími. V príspevku Predvolebné nálady a nádeje zo dòa 8. februára vyjadril J. Èaploviè svoje rozhorèenie nad odkladaním termínu volieb a rovnako nad neochotou politických strán k spolupráci, ktorú republika vo svojich po34
35
36
37

ÈAPLOVIÈ, Ján. Demokratická tradícia slovenskej politiky. In Hlas práce, 1947,
roè. 2, è. 293, s. 1 (nede¾a, 21. decembra).
(jè) Piata strana  bezpartajní? In Hlas práce, 1947, roè. 2, è. 245, s. 1 (piatok, 24. októbra).
(jè) Sme pripravení na vo¾by. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 14, s. 1 (18. januára).
ÈAPLOVIÈ, Ján. Ústava a vo¾by. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 26, s. 1 (nede¾a, 1. februára).
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vojnových akostiach tak ve¾mi potrebovala38. V príspevku Vyjasòovanie i chmáry
v Prahe jasne dal najavo svoje presvedèenie, e plánovaný celotátny zjazd závodných rád má by len ohnivkom v predvolebnej komunistickej kampani. Nepovaoval to za astný krok, pretoe jednotnej odborovej organizácii by neprospelo, keby
sa jednostranne postavila na stranu komunistov.39
Jeho optimizmus vak èoskoro vystriedalo rozèarovanie. Dòa 22. februára,
v èase, keï sa schy¾ovalo k demisii èasti èlenov vlády, sa na prvej strane denníka Nový hlas objavil príspevok Jána Èaplovièa pod názvom Kríza vyvrcho¾uje 40, kde o. i. napísal Komunistický straiak 51 % i keï mu ani jedna strana neverí, vniesol medzi strany Národného frontu zvýenú nedôveru, ktorá sa ete stupòovala po náznakoch, e komunisti chceli by predsa len dosiahnu to, èo pod vlastnou firmou nemôu, prípadne pod firmou nejakého
obrodeného, nového opravdovejieho èi akého Národného frontu...
V nede¾u 29. februára, t. j. deò po tom, èo komunistická strana strhla moc na
svoju stranu sa na titulnej strane Nového hlasu objavil príspevok Jána Èaplovièa Príkaz
jednoty, t. j. jednotného postupu, pri ktorom nepôjde len o výmenu nieko¾kých osôb, ale
o hlbie a ïalekosiahlejie zmeny, o odstránenie z verejného ivota vetkého, èo patrilo k starému svetu, k minulosti. 41
V èase, keï Ján Èaploviè písal tieto riadky, ani vo sne mu nenapadlo, e v apríli toho istého roku sa minulosou stanú aj sociálnodemokratická strana a jej tlaèový
orgán Nový hlas. Riadená demokracia sa zmenila na diktatúru jednej politickej
strany, ktorá po abdikácii Edvarda Benea a následnom zvolení za prezidenta 14. júna 1948 Klementa Gottwalda zaèala s prebudovávaním Èeskoslovenska pod¾a sovietskeho modelu.42
Publikaèná èinnos Dr. Jána Èaplovièa po tejto zmene ila do stratena, do útlmu. Posledné príspevky pred nástupom na post riadite¾a kninice Slovenskej univerzity v poète okolo 11 uverejnil v mesiacoch máj a september 1948 odborárskom
periodiku Práca, kde pôsobil ako vedúci vnútropolitický redaktor, spravidla na strane druhej. Boli to väèinou apolitické resp. reminiscenèné state. V príspevku kola ¾udovej správy43 zmapoval situáciu v správe od monarchie a po pofebruárovú ¾udovú
správu. V príspevku Po revoluèných úlohách budovate¾ské 44 sa zamý¾al nad návrhom
38
39
40
41
42

43
44

ÈAPLOVIÈ, Ján. Predvolebné nálady a nádeje. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 32, s. 1
(nede¾a, 8. februára).
ÈAPLOVIÈ, Ján. Vyjasòovanie i chmáry v Prahe. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 38, s. 1
(nede¾a, 15. februára).
(jè) Kríza vyvrcho¾uje. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 44, s. 1 (nede¾a, 22. februára).
(jè) Príkaz jednoty. In Nový hlas, 1948, roè. 1, è. 50, s. 1 (nede¾a, 29. februára).
Práca vyhradila tejto udalosti celú titulnú stranu èísla 158 zo dòa 15. júna 1948 s titulkami
ako Nový kormidelník na kapitánskom mostíku. NS jednomyse¾nou vo¾bou postavilo
najpresvedèivejieho na èelo tátu.
ÈAPLOVIÈ, Ján. Po revoluèných úlohách budovate¾ské. In Práca, 1948, roè. 3, è. 168, s. 2
(tvrtok 24. júna).
ÈAPLOVIÈ, Ján. kola ¾udovej správy. In Práca, 1948, roè. 3, è. 187, s. 2
(nede¾a, 17. júla).
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na obnovenie SNR ako kontruktívneho èinite¾a v tátnom a národnom ivote. Príspevok Mali by by svedomím národa 45 bol úvahou o poiadavke vytvorenia jednotnej
odbojovej organizácie.
Symbolickú bodku za povojnovými urnalistickými aktivitami Dr. Jána Èaplovièa dal jeho príspevok Slovensko pri rakve Dr. Benea, ktorý vyiel v denníku Práca
4. septembra 1948. Doktor Ján Èaploviè mal k bývalému prezidentovi Èeskoslovenskej republiky kladný vzah. Vo svojich príspevkoch sa nezriedka odvolával na jeho
slová. V odchode bývalého prezidenta videl urèité znamenie. Edvard Bene odiiel,
keï splnil dejinnú úlohu. Politická demokracia sa rozírila a prehåbila v demokraciu hospodársku.... 46 Komunistickým prevzatím moci v ÈSR vo februári 1948 sa vak vetko zmenilo. Ideu demokratického socializmu, v ktorý Ján Èaploviè veril, a ktorému prepoièal svoje pero, zlikvidoval socializmus totalitný. V jeho tlaèi pre demokraticky
zmý¾ajúcich ¾udí, ako bol Ján Èaploviè, nebolo miesta.
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(jè) Mali by by svedomím národa. In Práca, 1948, roè. 3, è. 231, s. 2 (utorok, 31. augusta)
ÈAPLOVIÈ, Ján. Slovensko pri rakve dr. Benea. In Práca, 1948, roè. 3, è. 245, s. 1
(4. septembra).
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Pe r i o d i k á
Hlas práce
Hlas práce
Nový hlas
Práca

1946, roè. 1, è. 3  47.
1947, roè. 2, 296 èísiel.
1948, roè. 1, è. 1  50.
1948, roè. 3, è. 96  252.

P r í s p e v k y D r. J á n a È a p l o v i è a
uverejnené v denníkoch Hlas práce (1946  1947), Nový hlas (1948),
Práca (1948)

Hlas Práce (1946), roèník 1
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Deò zo vetkých najslávnejí, è. 20, s. 1 (4. apríla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Pod zástavami demokratického socializmu, è. 39, s. 3
(streda, 1. mája).
(jè) Ovzduie zakríknutosti, è. 47, s. 1 (nede¾a, 12. mája).
Hlas Práce (1947), roèník 2

ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Ve¾ká odpovednos sklamaných demokratov, è. 1, s. 1
(nede¾a, 5. januára).
(jè) Návteva ès. novinárov, è. 10, s. 1 (nede¾a, 12. januára).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. O slovenskej politickej kríze, è. 28, s. 1.
(nede¾a, 2. februára).
(jè) Boli sme v Paríi medzi víazmi, è. 36, s. 1 (streda, 12. februára).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. ¼udácki vlkodlaci upozoròujú na seba, è. 52, s. 1
(nede¾a, 2. marca).
(jè) Po bratislavskej manifestácii, è. 70, s. 1 (nede¾a, 23. marca).
(jè) Ohováranie slovenského spriemyselnenia, è. 84, s. 1 (piatok, 11. apríla).
(jè) Sklamanie z moskovskej konferencie, è. 97, s. 1 (sobota, 26. apríla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Na 1. mája pod nae zástavy, è. 98, s. 1 (nede¾a, 27. apríla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Úvahy oneskorené a predsa èasové, è. 108, s. 1
(nede¾a, 11. mája).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Socialistická spolupráca a Socialistická internacionála,
è. 112, s. 1 (piatok, 16. mája).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Tiene ¾udového súdnictva na Slovensku, è. 114, s. 1
(nede¾a, 18. mája).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Trhliny v slovenskom Národnom fronte, è. 120, s. 1
(nede¾a, 25. mája).
(jè) O samobytnosti a imperializme, è. 127, s. 1 (streda, 4. júna).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Hádka o SNR a jej právomoc, è. 130, s. 1 (nede¾a, 8. júna).
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ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Sociálna demokracia a èeskoslovenská jednota, è. 136, s. 1
(nede¾a, 15. júna).
(jè) akosti maïarskej demokracie, è. 139 (tvrtok, 19. júna).
(jè) Móda, koèiská dohoda a starosti Èasu, è.162, s. 1 (tvrtok, 17. júla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Jasná a jednoznaèná politika, è. 165, s. 1 (nede¾a, 20. júla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Èeskoslovenská manifestácia na Javorine, è. 171, s. 1
(nede¾a, 27. júla).
(jè) Spoloèná cesta ès. sociálnych demokratov, è. 172, s. 1 (utorok, 29. júla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Ès. vývoj sa nezastaví, è. 177, s. 1 (nede¾a, 3. augusta).
(jè) DS a nová ústava, è.195, s. 1 (utorok, 26. augusta).
(jè) Dos u agitácie s oèistou, è. 201, s. 2 (streda, 3. septembra).
(jè) Nebezpeèie rozdvojovania národa, è. 208, s. 1 (tvrtok, 11. septembra).
(jè) Pekelné stroje v Prahe, è. 210, s. 1 (sobota, 13. septembra).
(jè) Pán prezident na Slovensku, è. 212, s. 1 (utorok, 16. septembra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Zfalovaná revolúcia a iné zvádzanie, è. 214, s. 1,
(tvrtok, 18. septembra).
(jè) Ide sa utvori nový NF na Slovensku. Výsledok povýenectva a nezáujmu
DS  Nový NF utvoria komunisti pod rozliènými firmami?, è. 216, s. 1
(sobota , 20. septembra).
(jè) Skúka Národného frontu, è. 222, s. 1 (sobota, 27. septembra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. aká je cesta z krízy, è. 223, s. 1 (nede¾a, 28. septembra).
(jè) Beznádejná reè s Prácou, è. 224, s. 1 (utorok, 30. septembra).
(jè) Kde sú záujmy slovenského robotníctva, è. 226, s. 2 (tvrtok, 2. októbra).
(jè) Piata strana  bezpartajní?, è. 245, s. 1 (piatok, 24. októbra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. O nový Sbor povereníkov a o viac, è. 251
(sobota, 1. novembra).
(jè) Po búrke v NF vo vláde vyjasòovanie, è. 255, s. 1 (piatok, 7. novembra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Pouèenie z Èatloovho procesu, è. 281, s. 1
(nede¾a, 7. decembra).
(jè) Vlastnou cestou za svojím cie¾om, è. 284, s. 1 (tvrtok, 11. decembra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. aký boj s predsudkami, è. 287, s. 1
(nede¾a, 14. decembra).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Demokratická tradícia slovenskej politiky, è. 293, s. 1
(nede¾a, 21. decembra).

Nový hlas (1948), roè. 1

(jè) Sme pripravení na vo¾by?, è. 14, s. 1 (nede¾a, 18. januára)
(jè) Èo èaka od zjazdu DS, è. 20, s. 1 (nede¾a, 25. januára).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Ústava a vo¾by, è. 26, s. 1 (nede¾a, 1. februára).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Predvolebné nálady a nádeje, è. 32, s. 1
(nede¾a, 8. februára).
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(jè) Ústava a vo¾by, è. 35, s. 1 (tvrtok, 12. februára).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Vyjasòovanie i chmáry v Prahe, è. 38, s. 1
(nede¾a, 15. februára).
(jè) Kríza vyvrcho¾uje, è. 44, s. 1 (nede¾a, 22. februára).
(jè) Príkaz jednoty, è. 50, s. 1 (nede¾a, 29. februára)
(jè) Dvojaká oèista, è. 66, s. 1.(19. marca).
(jè) Na rozlúèku, è. 94, s. 1. (23. apríla).

Práca (1948), roè.3

(jè) Sociálni demokrati za jednotnú kandidátku, è. 96, s. 1 (piatok, 9. apríla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Po revoluèných úlohách budovate¾ské, è. 168, s. 2
(tvrtok, 24. júna).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. kola ¾udovej správy, è. 187, s. 2 (sobota, 17. júla).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Skryté poklady sa otvárajú, è. 208, s. 2 (7. augusta).
(jè) Ústredné úrady treba zreorganizova, è. 209, s. 1 (8. augusta)
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Ako zabíjajú dobrú mylienku, è. 223, s. 2
(nede¾a, 22. augusta)
(jè) Mali by by svedomím národ, è. 231, s. 2 (utorok, 31. augusta).
ÈAPLOVIÈ, Ján, Dr. Slovensko pri rakve dr. Benea, è. 245, s. 1
(4. septembra).
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Ján Èaploviè na èele Kninice
Slovenskej univerzity
Kamila Fircáková

P

ôsobenie PhDr. Jána Èaplovièa ako riadite¾a Kninice Slovenskej univerzity 
dnenej Univerzitnej kninice v Bratislave  tvorí pomerne krátku a tie pomerne málo známu etapu v jeho ivote. Zapåòa v òom èosi viac ako trojroèné
obdobie, menovite obdobie od 1. októbra 1948 do 31. decembra 1951.
Za riadite¾a kninice priiel J. Èaploviè z Úradu predsedníctva vlády Èeskoslovenskej republiky, po takmer dvojroènej neplatenej dovolenke (18. 12. 1946 a
30. 9. 1948), ktorú mu udelil predseda vlády na jeho vlastnú iados a poèas ktorej sa
venoval politickej a novinárskej èinnosti. Post riadite¾a kninice, uprázdnený takmer
pred rokom, po odchode jeho predchodcu Igora Hruovského na univerzitu, zaujal
v hodnosti radcu archívnej a kniniènej sluby.
Univerzitná kninica nebola pre J. Èaplovièa intitúciou neznámou. Navtevoval ju a vyuíval jej sluby u v èase univerzitných túdií a neskôr vo svojej bádate¾skej, novinárskej a inej práci. Predsa vak vstup do tejto kninice v deò, keï sa ujímal funkcie jej riadite¾a, bol preò vstupom novým. Smeroval do oblasti profesionálnej kniniènej práce, jej riadenia, zabezpeèovania podmienok na úspené plnenie
poslania a úloh kninice. Privádzal aj k ïalím problémom, ktoré naliehavo vyadovali rieenie. Najzávanejie z nich boli: nedostatok vhodných priestorov a starostlivos o mnohopoèetné konfikované fondy. Pri rieení odborných i ïalích problémov
sa riadite¾ J. Èaploviè mohol opiera o renomovaných odborníkov a ïalích obetavých pracovníkov zo 48-èlenného pracovného kolektívu kninice. Úèinnou pomocníèkou mu bola najmä jeho zástupkyòa Mária tefanovièová.
Veobecne J. Èaploviè zastal na èele kninice, ktorá mala za sebou takmer
tridsaroèný vývoj.1 V priebehu tohto vývoja sa vyprofilovala ako kninica s rozvetvenou odbornou èinnosou a spolu s klasickými úlohami univerzitnej kninice plnila aj irie úlohy národnej kninice. Vedenia kninice sa ujímal v èase, keï sa u nás
po prevzatí moci komunistickou stranou vo februári 1948 zaèínal proces masívnych
politicko-spoloèenských zmien. Tieto zmeny zasiahli prirodzene aj oblas knihovníctva a kniníc. U v máji 1948 sa na 1. celotátnom zjazde ès. knihovníkov v Brne
vytýèili zásady politiènosti práce kniníc a ich plného nasadenia do sluieb budova1

Vznikla r. 1919 ako Knihovòa Univerzity Komenského, po zmene názvu univerzity
v r. 1938 sa nazývala (a do r. 1954) Kninicou Slovenskej univerzity; súbene sa po celý
èas pouíval aj názov Univerzitná kninica. Napriek svojmu názvu mala kninica
vo vzahu k univerzite autonómne postavenie, nebola jej súèasou.
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nia socializmu. Uvádza tieto zásady do ivota a práce Univerzitnej kninice bolo súèasou úloh jej riadite¾a.
Tridsaroèný vývoj kninice a výsledky jej èinnosti sa bilancovali a hodnotili
pri príleitosti 30. výroèia vzniku kninice (10. októbra 1949). Na jubilejnej slávnosti
sa zúèastnili povereník kolstva, vied a umení Ladislav Novomeský, povereník informácií a osvety Ondrej Pavlík, predstavitelia Slovenskej univerzity, zástupcovia
praskej a brnianskej univerzitnej kninice i ïalích kniníc, zakladajúci a ïalí zaslúilí pracovníci kninice. Pre chorobu sa na slávnosti nemohol zúèastni prvý riadite¾ kninice Jan Emler, úèastníkov pozdravil osobným listom. Na osobitnom zhromadení si výroèie pripomenul pracovný kolektív kninice.
Z príleitosti výroèia J. Èaploviè pripravil na vydanie zborník Z bratislavských kniníc 2. Spolu s jubilujúcou Univerzitnou kninicou boli v òom predstavené aj
ïalie historické a súèasné kninice Bratislavy, ich vzácne zbierky a diela, ich èinnos.
Sám J. Èaploviè prispel do zborníka túdiou Vzácne Comeniana evanjelickej cirkevnej
kninice 3. Zborník sa stretol so záujmom odbornej i irej verejnosti; písalo sa o òom
v domácej tlaèi, referát priniesol aj po¾ský èasopis Pamiêtnik s³owiañski.4
V èase príchodu J. Èaplovièa Univerzitná kninica, po oivení èinnosti utåmenej v rokoch 2. svetovej vojny, prechádzala do etapy extenzívneho rozvoja.
Extenzia sa prejavovala najmä v budovaní kninièného fondu, do ktorého
roène pribúdalo okolo 20 tis. kninièných jednotiek (kn. j.) resp. zväzkov. Od r. 1948
do konca r. 1951 fond kninice vzrástol z 295 tis. kn.j. na 365,2 tis. kn.j. 5 Ukazovala sa
potreba skvalitni jeho doplòovanie a zlepi i samotný systém akviziènej práce.
S týmto cie¾om sa v rokoch 1949  1951 uskutoènili viaceré inovácie.
Akvizièná práca, vykonávaná v nieko¾kých oddeleniach (na jazykovom princípe), sa sústredila v novovytvorenom oddelení akvizície a pre výber literatúry sa zaviedol tzv. referentský systém, zaloený na odborovej pecializácii; zapájali sa doò aj
pracovníci z iných oddelení. Pristúpilo sa k pravidelnému výberu literatúry v kníhkupectvách, antikvariátoch a k objednávaniu pod¾a vydavate¾ských plánov. K dvom
exemplárom povinného výtlaèku, ktoré kninica dostávala od r. 1947 z celej Èeskoslovenskej republiky (dovtedy len v jednom exemplári zo Slovenska), sa pod¾a potreby prikupovali ïalie exempláre. V oblasti doplòovania zahraniènej literatúry sa
úsilia zamerali na rozvinutie výmeny so zahraniènými intitúciami. Zriadil sa osobitný referát pre výmenu publikácií, ktorý zabezpeèoval výmenu aj pre iné slovenské kninice.  Po tom, ako sa r. 1950 Univerzitná kninica stala depozitnou kninicou OSN, zaèal sa budova fond vydaní OSN.
2
3
4

5

Z bratislavských kniníc. 1950.
ÈAPLOVIÈ, J. Vzácne Comeniana evanjelickej cirkevnej kninice.
In Z bratislavských kniníc, s. 58  64.
KUZMÍK, J. Z bratislavských kniníc. In Kninica, 1950, s. 125  128; J. H. Pekná knioèka
o kniniciach. In ¼ud, 3.2.1951; MAGIERA, J. Z bratislavských kniníc. In Pamiêtnik
s³owiañski, 1952, s. 345  346.
Univerzitná kninica v Bratislave 1914  1919  1959, s. 76.
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Procesom opaèným k doplòovaniu kninièného fondu bola jeho pokraèujúca tzv. oèista  vyraïovanie diel, propagujúcich faizmus, rasizmus a pod. Spolu s týmito dielami sa vyraïovala aj ïalia ideologicky a politicky nevyhovujúca a neiadúca literatúra. (Výnimku tvorili len konzervaèné fondy.)
Spolu s extenziou fondov vzrastali aj poiadavky na sluby kninice. Tak
napr. výpoièky v rokoch 1948  1951 vzrástli zo 14 tis. na 24,3 tis. roène. Poèet návtev sa v tom istom období pohyboval medzi 15,7 tis. a 18,6 tis. roène.6 Monosti prezenèného túdia v kninici vak obmedzoval èoraz väèmi pociovaný deficit priestorov. Namiesto pôvodných troch tudovní mali pouívatelia od leta 1948 k dispozícii u len jednu tudovòu s 80 tudijnými miestami. Sluby kninice vyuívali
najmä pedagógovia a poslucháèi univerzity.
Významnou aktivitou, urèenou pre irokú verejnos, bolo usporiadanie výstavy k storoènici narodenia P. O. Hviezdoslava (1949). Jej príprava bola predmetom
osobitnej pozornosti riadite¾a kninice J. Èaplovièa, ktorý sa propagácii Hviezdoslavovho výroèia venoval aj irie. Výstava sa konala pod zátitou povereníkov Ladislava Novomeského a Ondreja Pavlíka. Slávnostne ju sprístupnili 6. februára 1949
v miestnosti Spolku slovenských spisovate¾ov v bratislavskej Redute, trvala do 27.
februára. Vystavilo sa na nej okolo 200 exponátov: obrazových materiálov viaucich
sa k ivotu P. O. Hviezdoslava, vydaní jeho diel, hudobných diel inpirovaných jeho
tvorbou, publikácií o òom.7 V spolupráci s Èeskoslovenskou spoloènosou a pod jej
zátitou bola výstava prenesená do Prahy. Stretla sa tam s neobyèajným záujmom.
V liste zo 7. septembra 1949 vedenie Èeskoslovenskej spoloènosti do Bratislavy oznamovalo: K Vaí laskavé informaci dovolujeme si sdìliti, e Hviezdoslavovu výstavu
navtívilo za 93 dní celkem 82 244 osob. Je to nejvìtí úspìch, jaký v minulosti dosáhla literární výstava v Praze.8
Pozoruhodný materiál, predstavený na výstave, èerpal J. Èaploviè predovetkým z fondov Univerzitnej kninice, bohatých na slovenskú a iriu slovacikálnu
literatúru  súèasnú i stariu, domácu i zahraniènú. Zhromaïovaním slovenskej
a slovacikálnej literatúry a budovaním jej fondov Univerzitná kninica plnila funkciu
národnej kninice. V tejto úlohe sa pokraèovalo pod¾a pôvodnej koncepcie aj v sledovanom období rokov 1948  1951.  Ako významnejie celky sa získali kninica spisovate¾a, vydavate¾a a kníhkupca Jána Gaparíka Letinského (1030 zv.; 1949) a zbierka rukopisných a tlaèených hudobnín s dielami slovenských skladate¾ov z pozostalosti hudobného pedagóga a zbormajstra Miloa Ruppeldta (172 zv.; 1950). Jednotlivo
pribúdali diela z konfikovaných fondov.
Kontinuálne pokraèovala aj práca na ïalej úlohe  na tvorbe národnej bibliografie. Nosite¾om a realizátorom tejto úlohy bol Bibliografický ústav pri KSU, zriadený r. 1945. Dokonèilo sa spracovanie bibliografie kninej tvorby z obdobia sloven6
7
8

Univerzitná kninica v Bratislave 1914  1919  1959, ref. 5, s. 76.
J. È. Hviezdoslavova výstava v Bratislave. In Kninica, 1949, è .3, s. 60  62.
FABIÁN, F. Novinár, politik a literárny vedec Dr. Ján Èaploviè, 2003, s. 108.
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ského tátu. Súbená bibliografia slovenskej kninej tvorby sa uverejòovala v rámci
celotátneho Bibliografického katalógu Èeskoslovenskej republiky ako jeho osobitná
èas (Èas B. Slovenské knihy, resp. Knihy slovenské). Do r. 1949 sa vydávala v Prahe,
od r. 1950 (od roèníka 17.1949) vydával ju sám Bibliografický ústav. Pokraèovala tie
spolupráca na celotátnom retrospektívnom projekte Knihopis èeských a slovenských tlaèí od najstarích èias a do konca 18. storoèia.
Ïalou z okruhu celoslovenských úloh kninice bolo vybudovanie ústredného (súborného) katalógu. Mal by pokraèovaním tzv. Centrálneho (súborného)
katalógu slovenských kniníc, zaloeného r. 1923 riadite¾om Janom Emlerom. Do
roku 1936, keï sa budovanie tohto katalógu preruilo, zhromadili sa v òom údaje
o fondoch 12 historických kniníc. Riadite¾ J. Èaploviè o òom prednáal na mesaènom kurze pre pracovníkov kniníc, ktorý r. 1949 organizoval Zväz slovenských
knihovníkov. Na projekt budovania ústredného katalógu získal r. 1950 od povereníctva kolstva, vied a umení mimoriadnu dotáciu vo výke 500 000 Kès. Realizácia
projektu sa vak odloila vzh¾adom na mimoriadne úlohy, spojené so zvozom konfikovaných kniníc; na tieto úèely sa predisponovala aj èas pridelenej dotácie.9
K práci na Ústrednom katalógu slovenských vedeckých kniníc sa pristúpilo a
dlho po odchode J. Èaplovièa a pod¾a zmenenej koncepcie (budoval sa v rokoch
1958  1965).10
Osobitný okruh úloh Univerzitnej kninice, siahajúci za rámec jej základného poslania, predstavovala práca s konfikovanými fondmi. Konfikované kninice
a fondy (tie konfikáty alebo záborové fondy) boli jednak ¾achtické (zámocké)
kninice, zväèa opustené majite¾mi po 2. svetovej vojne a iné kninice svetských
majite¾ov (spolkov, politických strán a pod.), ktoré pripadli tátu11; jednak to boli
kninice náboenských reholí a ich klátorov, zruených na jar roku 1950.12 Problematika konfikovaných kniníc je ve¾mi iroká a zaslúila by si osobitné spracovanie.
Práca s týmito fondmi bola pre Univerzitnú kninicu vo viacerých smeroch zaaujúca a vykonávala sa na úkor jej základných úloh; zváanie konfikátov zhorovalo
u i tak napätú priestorovú situáciu kninice.
¾achtické a ïalie svetské kninice zverilo Univerzitnej kninici na spracovanie povereníctvo kolstva, vied a umení ete v r. 1946. Bola medzi nimi kninica rodiny Erdõdiovcov z Hlohovca, Esterháziovcov z Bernolákova, v archívnych dokumentoch sa uvádzajú väèie-menie kninice z Dolnej Krupej, Èerveného Kameòa,
9
10
11

12

Riadite¾ KSU Povereníctvu kolstva, vied a umení. Úhrada výdavkov na akciu klátorných
kniníc z mimoriadnej dotácie.
FRATRIÈOVÁ, M.  DOSTALOVÁ, D. Katalógy, kartotéky a evidencie Univerzitnej
kninice v Bratislave, s. 59  60.
Podrobnejie pozri KUJOVIÈOVÁ, M. Osudy ¾achtických kniníc vo fonde UKB 
kninica Pálfiovcov z hradu Èervený Kameò. In Studia Bibliographica Posoniensia I/2006,
s. 108  109, s. 112  114.
Podrobnejie pozri DUBOVSKÝ, J. M. Akcia klátory, s. 245  247, 255  257;
VNUK, F. Akcie K a R, s. 59  60.

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 59

Ján Èaploviè (1904  1976)  ivot, dielo, èlovek

59

Voderád, Tovarník, Brunoviec, Biskupíc, Peèeòád, amorína, Ve¾kého Légu (Lehníc),
kninica bratislavského spolku Kunstverein a i.13 Uloené boli na viacerých miestach
 napr. v Univerzitnej kninici, v Slovenskom národnom múzeu. Vyhotovenie súpisu celého tohto nieko¾ko stotisíczväzkového súboru kníh, ktoré mala kninica zabezpeèi, sa ukázalo ako úloha nerealizovate¾ná; spracovalo sa len nieko¾ko èiastkových súpisov. V èase príchodu J. Èaplovièa boli u tieto konfikáty sústredené zväèa na hrade Èervený Kameò. Univerzitná kninica bola poverená ich vytriedením,
výberom diel pre vlastné fondy a pre ïalie kninice. Triedenie vykonali pracovníci
kninice v lete a na jeseò roku 1951. Vytriedený materiál sa následne previezol z Èerveného Kameòa do kninice ako tzv. rezervné fondy (spracovali sa a v 60-tych
a 70-tych rokoch). Do fondu kninice sa dostala ako celok spomínaná Erdõdiovská
kninica (okolo 6,5 tis. zväzkov kníh v luxusných väzbách, s dielami zo 16.  19. stor.)
a poèetné staré a vzácne tlaèe.
Triedeniu ¾achtických kníníc na Èervenom Kameni v r. 1951 predchádzala,
resp. paralelne s ním prebiehala iná rozsiahla úloha týkajúca sa konfikátov. Bol to
zvoz kniníc zo zruených klátorov z celého Slovenska. Táto akcia sa zaèala u vo
februári 1950 a prebiehala do konca r. 1951.14 Konfikované fondy sa sústredili
v klátoroch v Marianke (okolo 300 tis. zväzkov) a Jasove (50 tis. zväzkov), èas z nich
(pribline 60 tis.) v Bratislave  v Univerzitnej kninici a na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte.
V èlánku Kniné bohatstvá slovenských klátorných kniníc, uverejnenom r. 1950
v èasopise Kniha, o tom J. Èaploviè písal: Slovenský úrad pre veci cirkevné sveril slovenské klátorné kninice do opatery a uívania Kninici Slovenskej univerzity, ktorú splnomocnil predovetkým, aby z nich vetky diela sústredila ... Kninica Slovenskej univerzity niektoré kninice najvzácnejie (ako frantikánska kninica provinciálna v Bratislave, klátorná v Skalici a Beckove) chce postavi znova v celosti
a v pôvodnom poradí v klariskom kostole, ktorý... pouíva ako sklad. Preto ich hneï
ta aj previezla. Iné sviezla do klátora, ktorý jej na ten cie¾ pridelil Slovenský úrad pre
veci cirkevné, a zaèala u aj prácu, súvisiacu s pretudovaním týchto kniníc. Pritom
chce najvzácnejie knihy (rukopisy, prvotlaèe a starie tlaèe vôbec, èeskoslovenské
knihy alebo vzácne a vedecké diela) pre ich lepie zaistenie a sprístupnenie rovnako
uloi vo svojich skladoch, vyhotovi a postupne vyda tlaèou aj ich soznamy... Kninica Slovenskej univerzity chce postupne svedomite prezrie vetok svezený materiál
a sprístupni ho. Keïe i mnohé vzácne diela zastúpené sú v slovenských klátorných
kniniciach aj vo viacerých exemplároch (aj v 20  50), po prvom kroku akéhosi
zcentralizovania vetkého materiálu bude moné prikroèi aj k jeho rozmiestneniu
do ostatných slovenských vedeckých kniníc, aby tak skutoène bol èo najprístupnejí
a slúil naozaj najirím potrebám vedeckým a tudijným.15
13
14
15

Výkaz súpisu kníh v Slov. Muzeume vo dòoch 19. 2.  25. 3. 1946.
BÁNSKY, J. Na okraj zvozu a triedenia klátornych kniníc na Slovensku. [1956].
ÈAPLOVIÈ, J. Kniné bohatstvá slovenských klátorných kniníc. In Kniha, 1950, s. 266  267.
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Takýto bol teda pôvodný zámer. ia¾, rovnako ako v prípade ¾achtických
kniníc sa ho nepodarilo zrealizova. Predbene sa zo zvezených kníh vytriedili rukopisy, ktoré prevzal archív Slovenského národného múzea v Martine, a èas prvotlaèí  inkunábul, ktoré sa skatalogizovali a zaradili do fondov Univerzitnej kninice.
K vlastnému triedeniu fondov klátorných kniníc sa pristúpilo a v r. 1952 za spolupráce ïalích kniníc, neskôr správu týchto fondov prevzala Matica slovenská.
Zvoz a triedenie záborových fondov boli nároèné akcie a J. Èaploviè k nim
pristupoval s plným vedomím zodpovednosti za záchranu kultúrneho bohatstva
minulosti  ako riadite¾ kninice poverenej ich uskutoènením i ako odborník v oblasti
dejín kninej kultúry. Ich výsledky boli ovplyvnené viacerými nepriaznivo pôsobiacimi okolnosami (rozdrobenie historických celkov, zlá opatera kníh ete v èase do ich
prevozu , resp. roztriedenia, nedostatoèné a nevyhovujúce priestory na uloenie
zvezených a vytriedených fondov) a nezodpovedali vynaloeným úsiliam zo strany
riadite¾a i pracovníkov kninice. Prísun konfikátov výrazne zhoroval u aj tak zlú
priestorovú situáciu kninice. Kninica od svojho vzniku sídlila v Klariseu  bývalom
klátore klarisiek. Priestory klátora, od zaèiatku málo vhodné pre èinnos kninice
(tak z h¾adiska architektonického rieenia, ako aj z h¾adiska hygienického  boli tmavé, chladné a vlhké) sa postupne ukazovali èoraz väèmi aj ako nepostaèujúce. Akútne sa pocioval najmä nedostatok priestorov na uloenie fondov. Po skonèení vojny
sa obnovili úvahy (spred dvadsiatich rokov) o výstavbe nového objektu pre kninicu a v apríli 1946 Zbor povereníkov dal na òu súhlas.16 Termín zaèatia stavby novej
budovy, pre ktorú sa pod vedením architekta Emila Bellua zaèali spracúva projekty, sa vak stále odsúval. Ako doèasné rieenia sa na sklady a na pracovne adaptovali chodby Klarisea, zruila sa samostatná èitáreò periodík a tzv. profesorská tudovòa.
V apríli 1949 J. Èaploviè poiadal Ústredný národný výbor mesta Bratislavy (magistrát) o poskytnutie klariského kostola na uloenie konfikátov. 17
Zároveò sa usiloval získa pre kninicu dajaký ïalí objekt. Jeho úsilia sa
zintenzívnili potom, keï sa (r. 1950) definitívne ukázalo, e nová budova sa pre kninicu stava nebude. Na jar 1951 sa obrátil na Zbor povereníkov u so iadosou
o konkrétne priestory: iadal menovite pridelenie priestorov po likvidovanom
Správnom súde v paláci Uhorskej komory (uhorského snemu) na Michalskej ulici è. 1.
Súèasne poiadal Slovenský úrad pre veci cirkevné, aby túto iados podporil (dôvodil tým, e v novozískaných priestoroch by sa umiestnila prevádzka kninice a do
uvo¾nených priestorov v Klariseu by sa mohli previez konfikované klátorné fondy
z Marianky)18. iadosou sa napokon zaoberali aj vo vrcholnom politickom orgáne 

16
17
18

FIRCÁKOVÁ, K. Knihovòa Univerzity Komenského  Kninica Slovenskej Univerzity 
Univerzitná kninica v Bratislave v Klariseu, s. 76  77.
Klariský kostol pouívala kninica u aj predtým  v r. 1919  1940 a potom
v r. 1949  1959.
Riadite¾ KSU Slovenskému úradu pre veci cirkevné (IV. odboru). Klátor v Marianke
a nové miestnosti pre KSU.
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v Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska. 13. októbra 1951 Predsedníctvo ÚV KSS rozhodlo o pridelení paláca Uhorskej komory Univerzitnej kninici.
Ete za riadite¾ovania J. Èaplovièa sa do nových priestorov premiestnilo oddelenie
akvizície a oddelenie katalogizácie. (Formálne, resp. administratívne bol palác kninici odovzdaný mestským národným výborom a v júni 1952. V r. 1953  1955 sa rekontruoval pod¾a projektu architekta Alojza Daøíèka st. a stal sa hlavným sídlom
Univerzitnej kninice.)
Do ivota a práce kninice postupne vstupovali nové procesy a prvky, spojené s politickým a spoloèenským vývojom po februári 1948. Premietali sa v nich poiadavky na aktívnu úèas kniníc na realizácii novej kultúrnej politiky tátu. V praxi to bolo napr. doplòovanie politickej literatúry vo väèom poète exemplárov; osobitná pozornos sa zaèala venova nadobúdaniu sovietskej literatúry; rozírili sa
kritériá vyraïovania literatúry pri u spomínanej tzv. oèiste fondov; zaèali sa budova kartotéky socialistickej a protisocialistickej literatúry; do plánov bibliografickej
èinnosti sa zaèali (r. 1951) zaraïova tzv. bibliografické aktuality  rozsahom neve¾ké
súpisy literatúry s aktuálnou, najmä politickou tematikou.
Napriek tomu premena kninice v duchu vytýèených zásad nenapredovala
tak, ako sa to vyadovalo. Vyplýva to napr. z hodnotenia obdobia rokov 1948  1951
v literatúre nasledujúcieho obdobia, menovite v zborníku o kninici, vydanom na
40. výroèie jej vzniku: Bude sa zda neuverite¾né, ale je to tak, e v ivote kninice
zapadli takmer bez ohlasu výsledky I. celotátneho sjazdu ès. knihovníkov v máji
1948 v Brne, hoci i z kninice sa na òom zúèastnili dvaja delegáti. A I. celotátny sjazd
ès. knihovníkov vytýèil, ako vieme, ve¾mi váne poiadavky. Vyslovil sa za politiènos
a straníckos knihovníckej práce... vyzval, aby sa fondy vedeckých kniníc sprístupnili irokej verejnosti a aby knihovníci pri styku s èitate¾om preli do irokej politickej
ofenzívy. No po tejto ofenzíve nie je v análoch kninice do roku 1951 takmer iadna
stopa.19 Aj v tom mono vidie príèinu odvolania J. Èaplovièa z funkcie riadite¾a
Univerzitnej kninice. Jeho nástupcom sa stal pracovník aparátu ÚV KSS.
V èase svojho pôsobenia v Univerzitnej kninici venoval sa J. Èaploviè intenzívne bádate¾skej práci. Nepochybne vtedy u pracoval na svojom fundamentálnom diele Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700.20 Spracoval a publikoval viaceré túdie z dejín kniníc a kninej kultúry. Okrem tých, ktoré sme u spomenuli, to boli túdie Poh¾ad do slovenských klátorných kniníc, najmä jezuitských,
Z osudov starích slovenských súkromných kniníc, Bibliografické zaujímavosti a problémy,
Bornemiszova tlaèiareò a Slováci.21  S pouitím materiálov zo spomínanej výstavy
19
20
21

Univerzitná kninica v Bratislave 1914  1919  1959, ref. 5, s. 50.
ÈAPLOVIÈ, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700. 1  2. 1972  1984.
ÈAPLOVIÈ, J. Poh¾ad do slovenských klátorných kniníc, najmä jezuitských.
In Kninica, 1950, s. 54  59; Tene. Z osudov starích slovenských súkromných kniníc.
In Kninica, 1951  52, s. 25  42; Tene. Bibliografické zaujímavosti a problémy.
In Kninca, 1951  52, s. 74  102; Tene. Bornemiszova tlaèiareò a Slováci.
In Kninica, 1951  52, s. 144  145
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o P. O. Hviezdoslavovi v r. 1949 pripravil publikáciu ivot a dielo Pavla Országha Hviezdoslava vo fotografii.22
Krátke, nieèo vye trojroèné obdobie, poèas ktorého J. Èaploviè stál na èele
Univerzitnej kninice ako jej riadite¾, bolo pre kninicu a jej ïalí vývoj ve¾mi významné. Prvoradú dôleitos malo vyrieenie priestorových problémov. Zaèal sa proces vnútorných premien  obsahových a organizaèných, ktorý intenzívnejie pokraèoval v nasledujúcich rokoch a ktorý popri prvkoch, poplatných dobe, niesol v sebe pozitívne prvky, smerujúce ku skvalitneniu a racionalizácii èinnosti kninice.
Pripomenú treba aj úsilie J. Èaplovièa o primeranú reprezentáciu kninice ako kultúrnej intitúcie, ku ktorej sám prispieval svojou osobnosou, profesionálnou angaovanosou a vedeckou prácou.
Pre J. Èaplovièa znamenal príchod do Univerzitnej kninice vstup do oblasti knihovníctva. Kninica sa stala platformou, z ktorej rozvíjal svoje irie aktivity, èi
u vo Zväze slovenských knihovníkov, v zápase o zriadenie vysokokolského túdia
knihovníctva, alebo pri rieení ïalích aktuálnych problémov.
S úctou si jeho prácu pripomíname.
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Ján Èaploviè a vysokokolské
túdium knihovníctva
Petronela Bulková  Lívia Kurucová

V

estrannú osobnos Dr. Jána Èaplovièa poznáme ako významného slovenského bibliografa, literárneho historika, urnalistu a knihovníka. V nasledujúcom príspevku budeme informova o jeho úsilí zaèleni knihovníctvo medzi vysokokolské tudijné odbory a zároveò priblíi charakter výuèby knihovníctva
na Univerzite Komenského v poèiatoènom období svojho formovania.
O potrebe vysokokolského túdia sa prvýkrát písalo v roku 1946.1 Slovenské
knihovníctvo v èase svojho vzniku ete nemalo vytvorený systematický súbor vedeckých poznatkov a èiastkových disciplín. Situáciu komplikovala aj skutoènos, e
toto túdium dovtedy nebolo vysokokolským odborom, a tak tu neexistovala kontinuita s prechádzajúcim obdobím.2
V roku 1949 pôsobil Dr. Ján Èaploviè ako podpredseda a neskôr v rokoch
1950  1951 ako predseda Zväzu slovenských knihovníkov. V tejto funkcii sa snail o
sformovanie odborného knihovníckeho kolstva.
Ete pred zriadením vysokokolského túdia knihovníctva pripravil Zväz
slovenských knihovníkov v marci 1949 jednomesaèný základný knihovnícky kurz pre
knihovníkov vedeckých, ¾udových, podnikových a odborárskych kniníc, ktorý sa
konal v rozsahu 32 vyuèovacích hodín. Ukonèilo ho 178 poslucháèov.3 Ján Èaploviè
na tomto kurze hovoril o kninici ako tudijnej pomôcke.4
Následne sa v rokoch 1950  1951 realizoval prvý jednosemestrálny kurz pre
pracovníkov tudijných, ústavných a ¾udových kniníc v spolupráci Zväzu slovenských knihovníkov a Dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prednáate¾mi boli zväèa zamestnanci5 Univerzitnej kninice.6

1
2
3
4
5

6

IBRITOVÁ, G. Pädesiat rokov vysokokolského túdia kniniènej a informaènej vedy
na Slovensku.
GONDOVÁ, D. 50 rokov túdia knihovníctva na Slovensku.
MALÝ, . O prvom zväze slovenských knihovníkov, s. 63.
MALÝ, . Na okraj knihovníckeho kurzu SSK, s. 139.
Dr. Ján Miianik prednáal Preh¾adné dejiny písma, knihy a kníhtlaèe; Dr. Zlatan Sýkora 
Správa kninice a vlastné kninièné práce a predmet Úvod do katalogizácie; Dr. Jindra Huková:
Katalogizácia; Dr. Elemír Terray: Katalogizácia èasopisov; Mária tefanovièová: Doplòovanie
kninice a nákup kníh; Albeta Haspelová: Literárna sluba.
ÈERNÁ, M. L. Univerzitná kninica v Bratislave a knihovnícke vzdelávanie, s. 162.
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V 50-tych rokoch sa komplex vedných odborov na univerzite postupne rozíril na vedy filozofické, filologické, historické, politické a sociálne, psychologické, pedagogické, vedu o umení, knihovníctvo a vedecké informácie. 7
Katedry sa zaèali organizova na konci kolského roku 1949/1950 súèasne
s koneèným prerokovávaním Zákona è. 58/1950 o vysokých kolách.8 Na Slovenskej
univerzite9 boli katedry organizaène dobudované na zaèiatku kolského roku
1950/1951. V rámci reformy vysokokolského túdia sa túdium rozdelilo na fakulte
(FFUK) na uèite¾ské a odborné. Knihoveda patrila v tomto období pod¾a uèebného
plánu do skupiny odborného túdia a bola jednoodborová.10
Na základe podnetu Dr. Èaplovièa sa v r. 1950 schválilo zaradenie odboru
knihovníctva medzi vysokokolské tudijné odbory na Filozofickej fakulte vtedajej
Slovenskej univerzity.11
Odbor knihovedy bol schválený fakultnou radou 2. 2. 1951.12 Ján Èaploviè sa
stal èlenom peciálnej komisie pre rieenie otázky vysokokolského knihovníckeho
túdia a zaoberal sa aj otázkami jeho osnov. Za jeho prítomnosti sa v októbri 1951
otváralo túdium knihovníctva na FFUK, ktorého výuèba sa zaèala realizova v kolskom roku 1951/1952 v rámci Katedry slovenského jazyka a literatúry.13 Dr. Ján Èaploviè v rámci nej predniesol prednáku pod názvom Úvod do túdia knihovníctva.14

Charakter vysokokolskej výuèby knihovníctva
v kolskom roku 1951/1952  1955/1956

V prvom kolskom roku 1951/1952 prebiehalo túdium knihovníctva ako
dvojroèné a jednoodborové. tudijný plán bol stanovený jednotne so tudijným
plánom knihovníckeho lektorátu na Karlovej univerzite v Prahe. Vedením knihovníckeho túdia bola poverená Dr. Marie Ludmila Èerná.

7
8

9
10
11
12
13
14

Univerzita Komenského 1919  1994, s. 46.
V publikácii Univerzita Komenského 1919  1994 sa uvádza, e systém riadenia
a truktúra vysokokolských univerzitných a fakultných orgánov, ktoré zákon zaviedol,
znamenali zruenie relatívnej nezávislosti a rozsiahlej samosprávy vysokokolskej obce
a nastolenie prísneho centralistického riadenia, ktoré prakticky spoèívalo v rukách
straníckych orgánov. Od základov sa zmenila organizaèná truktúra fakúlt. Ako ich
základné pracoviská vznikali katedry, kde sa zdruovali profesori, docenti a asistenti
prísluného vedného odboru.
Pôvodný názov Univerzita Komenského jej pri príleitosti 35. výroèia vzniku Univerzity
vrátila èeskoslovenská vláda svojím nariadením è. 49/154 z 2. novembra 1954.
FABINI, I. Spôsob túdia na jednotlivých fakultách, s. 22.
50 rokov Univerzity Komenského, s. 348.
Ref. 11, s. 348.
BOLDI, J. Profily  z histórie náho zväzu: vestranná osobnos predsedu náho
prvého zväzu, s. 57.
RUTTKAYOVÁ, K. Zaèiatky vysokokolského túdia knihovedy a knihovníctva.
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Odborné túdium knihovníctva sa sústredilo do 12 hodín týdenne.15 Poslucháèi absolvovali prednáky o úvode do knihovníctva, týkajúce sa rozdelenia knihovedy, jej dejín, katalogizácie, jednotlivých typov katalógov, knihovníckeho vzdelávania, socializácie kniníc, zberate¾stva, bibliografie a exlibrisov. Medzi ïalie prednáky patrili  technika a organizácia práce v kniniciach, akvizícia, inventarizácia,
stavanie fondov a pod. Mimoriadna pozornos sa venovala katalogizácii  konkrétne
napr. popisu èasopisov, èi popisu starých tlaèí, máp a hudobnín.
V prvom semestri prednáala Dr. Jindra Huková a v druhom semestri Dr. Èerná.
Dejinami písma, knihy a tlaèe sa zaoberali Dr. Boris Bálent a Prof. Dr. A. Húèava. V letnom semestri sa zaviedli dvojhodinové prednáky o vydavate¾stve a nakladate¾stve,
ktoré vyuèoval Dr. Bálent.16 Napriek tomu upozornil Dr. Garaj z vydavate¾stva Slovenská kniha, na nedostatok spracovania a túdia nakladate¾stva a distribúcie ako
predmetov v rámci vysokokolského túdia, prièom navrhoval knihovedu ako predmet vysokokolského túdia chápa ako prácu s knihou vôbec17, nielen v slubách
kninice.18 V rámci túdia sa usporadúvali exkurzie do bratislavských kniníc a kníhtlaèiarní.19 V poèiatoènom období urèitý èas na katedre prednáal poslucháèom aj
Dr. Ján Èaploviè, ktorý sa stal aj dlhoroèným externým spolupracovníkom Katedry knihovníctva a vedúcim diplomových prác poslucháèov tohto odboru.20
Katedra spolupracovala s Univerzitnou kninicou nielen v rámci personálneho zastúpenia na katedre, ale aj v oblasti poskytovania priestorov na výuèbu. V prvom
kolskom roku sa uskutoènili vetky prednáky v budove Univerzity na afárikovom
námestí, v dôsledku nedostatku miesta sa vak neskôr konal seminár knihovedy aj
v priestoroch Univerzitnej kninice na Michalskej ul. è. 1.21
Významnou zmenou v organizácii túdia v druhom kolskom roku 
1952/1953 sa stalo jeho prièlenenie ku Katedre novinárstva, èím sa vytvorila spoloèná
Katedra novinárstva a knihovedy, na èele ktorej stál Doc. Chorváth a po òom Prof. Dalibor Krno.22 V tomto tudijnom roku sa do odboru zapísalo spolu 15 poslucháèov,
ktorí tudovali v dvoch roèníkoch, prièom obsah prednáok prvého roèníka sa
v podstate nezmenil.23 Medzi vyuèujúcich sa zaradili aj Jozef Kuzmík, Ján Irmler
a Ján Miianik.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

HUKOVÁ, J.  KUZMÍK, J. túdium knihovedy na Filozofickej fakulte Slovenskej
univerzity, s. 211.
HUKOVÁ  KUZMÍK, ref. 15, s. 212.
Napr. kniha ako súèas výroby : spisovate¾  vydavate¾stvo a pod.; èi distribúcie,
kde zohráva dôleitú úlohu èitate¾.
GARAJ, J. Èo chýba Katedre novinárstva a knihovedy, s. 36  37.
HUKOVÁ  KUZMÍK, ref. 15, s. 212.
BOLDI, ref. 13, s. 57.
ÈERNÁ, ref. 6, s. 163.
HUKOVÁ  KUZMÍK, ref. 15, s. 213.
Zmena nastala v tom, e Dr. Bálent prednáal Dejiny písma, knihy a tlaèe sám
a pri prednákach o vydavate¾stve a nakladate¾stve ho nahradil Ivan Kupec.
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V roku 1953 Povereníctvo kolstva, vied a umení schválilo rozírenie dvojroèného túdia na tvorroèné, èím bol tento odbor zrovnoprávnený s ostatnými odbormi vysokokolského túdia. Poslucháèi ho mohli ukonèi po dvoch alebo tyroch rokoch závereènými skúkami. V tomto roku nastala aj ïalia úprava, a síce  rozírenie na 4  5
roèné, dvojpredmetové túdium, prièom sa zaviedla aj jeho dia¾ková forma.24 Táto sa
realizovala vdy 2 dni v mesiaci formou konzultácií a informovania o látke, ktorú si
mali poslucháèi natudova.25
V kolskom roku 1953/1954 bola dia¾ková forma túdia urèená knihovníkom
z Bratislavy a z bratislavského kraja. V ïalom kolskom roku sa mala rozíri aj pre
ostatných záujemcov z celého Slovenska.
Knihovníctvo predstavovalo hlavný predmet s ved¾ajím predmetom slovenèiny. Poslucháèi sa uèili okrem rutiny ete jeden svetový jazyk. Z knihovníckych
predmetov sa vyuèovali: katalogizácia, bibliografia, technika a organizácia práce v kniniciach, práca s èitate¾mi, kultúrna politika, dejiny písma, knihy, tlaèe, kniníc a iné. Vo vetkých roèníkoch boli prednáky doplnené praktickými cvièeniami a v èase polroèných
a hlavných prázdnin povinnou praxou v kniniciach.26 V roku 1954 nastúpila na katedru ako odborná asistentka Mária tefanovièová z Univerzitnej kninice.27
V ïalom kolskom roku 1954/1955 sa prednáalo na katedre celkom v tyroch roèníkoch, take konèili práve absolventi, ktorí nepokraèovali v pecializovanom túdiu v piatom roèníku. Celkovo bolo zapísaných vo vetkých tyroch roèníkoch 24 poslucháèov. Vedúcim Katedry bol doc. Vladimír Klime. Odbornou asistentkou pre odbor knihovníckych disciplín bola Mária tefanovièová a asistentkou
knihovníckeho seminára Dagmar Kukuèová. Väèiu èas predmetov z odboru knihovníctva a bibliografie vyuèovali externí prednáajúci.
V prvom roèníku prednáala Dagmar Kukuèová  Úvod do túdia knihovníctva a Dr. Marie Ludmila Èerná  Úvod do túdia bibliografie. Medzi odborné predmety v nasledujúcich roèníkoch patrili katalogizácia a prax z katalogizácie v kniniciach; dejiny písma, knihy a tlaèe; práca s èitate¾om, technika a organizácia práce
v kniniciach; bibliografia. Pribudli prednáky Dr. tefana Pasiara o kultúrnej politike
v prvom aj druhom roèníku a Dr. M. Potemru o bibliografii sociálnych vied. Okrem
toho sa realizovala prax poèas túdia a knihovnícky proseminár. Ing. Mayerhöfer
hovoril o technickej bibliografii. O dia¾kových tudentov sa starali predovetkým
interní zamestnanci katedry.28

24
25
26
27
28

Katedra novinárstva a knihovníctva, s. 401  405.
KUKUÈOVÁ, D. Vývoj a terají stav knihovníckeho kolstva, s. 73.
KUKUÈOVÁ, ref. 25, s. 73.
ÈERNÁ, ref. 6, s. 163.
KUZMÍK, J. Knihovnícke prednáky na FF v tudijnom roku 1954/1955, s. 274.
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Koncom tudijného roku 1954/1955 nastala zmena v osobe vedúceho katedry, keï po odchode Doc. Dr. Vladimíra Klimea na katedru novinárstva Univerzity Karlovej v Prahe prevzal vedenie bratislavskej katedry Doc. Dalibor Krno.29
V kolskom roku 1955/1956 sa prvýkrát realizovali prednáky aj pre piaty výberový roèník. tudovala v òom aj Katarína Ruttkayová, ktorej bolo zverené vedenie seminárnych kniníc oboch smerov  knihovníckeho aj novinárskeho. túdium absolvovala ako prvá poslucháèka päroèného túdia. tudijný plán sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom radikálne nezmenil, v treom roèníku pribudli peciálne prednáky
z bibliografie technickej literatúry vedené Ing. Vilémom Götzom, riadite¾om Vysokej
koly technickej v Prahe. Piaty roèník mal z odboru len diplomový seminár, ktorý
viedli Dr. Èerná a Dr. Miianik. Poèet poslucháèov knihovníckeho smeru bol 33.30
Medzi prvé témy obhájených diplomových prác prvých poslucháèov vysokokolského túdia knihovedy v kolskom roku 1951/52 patrili:
n ivot a dielo ¼. V. Riznera autorky Kataríny Ruttkayovej, práca bola obhájená v r. 1956.
n Dejiny a význam kníhtlaèiarstva v Skalici od Jozefa petka, obhájená
v r. 1957.
V nasledujúcich rokoch spracovávali poslucháèi katedry historické témy,
otázku legislatívy èi knihovníckeho zákonodarstva; v pomerne ve¾kej miere sa zameriavali na otázky bibliografické  ako napr. súpisy a analýzy vychádzajúcich èasopisov, diplomových prác alebo vzahov známych osobností k bibliografii a v neposlednom rade aj na záleitosti katalogizácie. Najmenej pozornosti sa v prvých rokoch
venovalo slubám.
Na záver by sme zdôraznili, e túdium knihovníctva u nás sa muselo v období 50-tych rokov vyrovna s mnostvom problémov. Katedra spolupracovala 
nielen v oblasti personálneho zabezpeèenia  s Maticou slovenskou, Slovenskou
akadémiou vied, Univerzitnou kninicou a kolegami z Èiech. Situáciu komplikoval aj
nedostatok domácej odbornej literatúry, uèebníc, neustále presuny odboru knihovníctva v rámci viacerých katedier, èi neujasnená terminológia odboru. To si vyiadalo zmeny v profilovaní túdia a organizaèné premeny spojené so zaèlenením knihovníctva do rámca katedier slovenèiny a neskôr novinárstva. Samostatná Katedra
knihovedy a vedeckých informácií kvôli mnohým komplikáciám mohla vzniknú a
v kolskom roku 1960/1961. Napriek uvedeným skutoènostiam sa vak podarilo vytvori tradíciu knihovníckeho kolstva u nás, a to aj vïaka nemalému úsiliu Dr. Jána
Èaplovièa.

29
30

TEFANOVIÈOVÁ, M. Prednáky z knihovníctva na FIFUK : Zpráva za tudijný
rok 1955/1956, s. 37.
TEFANOVIÈOVÁ, ref. 29, s. 37.
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Pôsobenie Jána Èaplovièa
v bratislavskej Lyceálnej kninici
Mária Vieriková

I

nformáciu o èinnosti dr. Jána Èaplovièa v Lyceálnej kninici zaèínam kontatovaním, e ide o osobnos mimoriadne vestrannú, èinnú vo viacerých vedných
odboroch. Poèas svojho profesionálneho ivota pôsobil ako farár, novinár, historik, literárny vedec, znalec starej slovenskej kultúry, komeniológ, no predovetkým
ako knihovník a bibliograf.
Úspech vo vetkých týchto oblastiach bol podmienený prieskumom kninièných a archívnych zbierok. Preto sa nemono divi, e nakoniec v jednej z kniníc
zakotvil a strávil v nej podstatnú èas svojho profesionálneho ivota. Samozrejmé je
aj to, e vo svojich túdiách upozoròoval odbornú verejnos na Slovensku i v zahranièí na skutoènos, e v slovenských kniniciach sú ukryté mnohé poklady, ktoré èakajú na svojich objavite¾ov.
Knihovníctvu sa upísal 1. 10. 1948, keï sa stal riadite¾om bratislavskej Univerzitnej kninice. Hoci toto miesto opustil v pomerne krátkom èase, riadite¾om bol
do 31. 12. 1951, s knihovníctvom sa u nerozlúèil. V nasledujúcich rokoch prechodne
pôsobil v kninici Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty a externe aj v Slovenskej akadémii vied, v Ústave slovenskej literatúry. Je preto pochopite¾né, e evanjelická cirkev v Pamätnom spise zo dòa 21. 4. 1954, na základe ktorého sa Lyceálna
kninica stala depozitom Ústrednej kninice Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV),
iadala, aby spolu s kninicou prevzala SAV do stavu svojich zamestnancov aj dr. Jána Èaplovièa a jeho spolupracovníka Duana Osuského.
V ÚK SAV pôsobil od mája 1954 a do svojho odchodu z naich radov, do
26. 9. 1976. Jeho pracovnú náplò urèovala jednak dohoda Slovenskej akadémie vied
so Slovenskou ev. a. v. cirkvou, jednak v nemalej miere aj záujmové oblasti dr. Èaplovièa. Predovetkým mal riadi práce na usporiadaní, katalogizovaní a propagovaní
zbierok Lyceálnej kninice. Na túto úlohu bolo aké nájs vhodnejieho pracovníka.
Dr. Èaploviè bol toti jeden z mála bádate¾ov, ktorí vyuívali zbierky Lyceálnej kninice aj v období, keï bola kninica pre bádate¾ov ako dostupná. Z toho vyplýva, e
jej fondy dobre poznal a je teda pravdepodobné, e mal eminentný záujem na oivení týchto zbierok a ich opätovnom sprístupnení bádate¾skej verejnosti.
Pripomeòme si, e Lyceálnu kninicu prevzala SAV vo ve¾mi zlom stave. Na
budove, v ktorej boli a aj dnes sú uloené zbierky Lyceálnej kninice nebola v rokoch
1922  1954 vykonávaná iadna údrba. Priestory kninice i samotné knihy boli silne
zneèistené, do budovy zatekalo, nefungovala elektrina, chýbalo kúrenie. Situácia
nebola lepia ani s katalógmi kninice. Èas zbierok (imkova kninica a Ve¾ká lyceál-
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na kninica) mali síce tlaèou vydané katalógy, tie vak vyli v r. 1869  1873, a teda nemohli obsahova vetky kniné jednotky, ktoré sa tam nachádzajú dnes. Èas imkovej kninice  odbor numizmatika a celá Ve¾ká lyceálna kninica boli toti doplòované aj po roku vydania tlaèeného katalógu. Tretia èas Lyceálnej kninice  Ve¾ká
teologická kninica mala zväzkový, rukou písaný katalóg, rovnako ako aj rukopisná
zbierka. Èas zbierok  kolské správy a mnostvo monografií, drobných tlaèí a periodík, ktoré sa v priestoroch Lyceálnej kninice nahromadili v rokoch 1923  1953,
neboli spracované vôbec. Preto bolo prvoradou úlohou ÚK SAV opravi budovu, vyèisti a rekatalogizova vetky èasti fondov Lyceálnej kninice.
Pracovnú náplò dr. Èaplovièa v r. 1954  1976 predstavovali dva okruhy èinnosti. Prvým okruhom boli knihovnícko-bibliografické povinnosti, katalogizácia, odborné konzultácie o starej literatúre a propagácia zbierok Lyceálnej kninice. S rekatalogizáciou sa vak mohlo zaèa a v r. 1958, po ukonèení prác na oprave budovy
a vyèistení zbierok. Rekatalogizaèné práce riadil dr. Èaploviè, ktorý urèil aj poradie,
v akom budú jednotlivé fondy rekatalogizované. Ako prvá bola spracovaná imkova kninica. Po nej nasledovala Ve¾ká lyceálna kninica a napokon Ve¾ká teologická
kninica. Z vyhotovených záznamov bol budovaný menný a systematický lístkový
katalóg. Schéma triedenia má 113 triednikov a je dielom dr. Èaplovièa. Z kópií záznamov pre menný katalóg bol vytvorený aj zväzkový inventár.
Druhý okruh predstavovala organizaèno-publicistická a výskumná práca.
Skúmaniu starej slovenskej literatúry sa venoval u poèas vysokokolských túdií,
o èom svedèí aj téma jeho dizertaènej práce s názvom K zaèiatkom literárneho ivota na
Slovensku, ktorá je spracovaná ako bibliografický preh¾ad slovenskej kninej produkcie do konca 16. storoèia. Tejto téme sa venoval aj ako pracovník ÚK SAV.
Z predchádzajúcich skúseností vedel, e slovenská kniná produkcia minulých storoèí je nedostatoène spracovaná. Priviedlo ho to k názoru, e je potrebný podrobný
prieskum vetkých historických kniníc na Slovensku a od vyslovenia tohoto názoru
nebolo ïaleko k tomu, aby sa podujal túto medzeru v slovenskej bibliografii vyplni.
Prvé náznaky zaujatia pre túto prácu mono vidie v príspevku Vrcholné
dielo èeskoslovenskej bibliografie, ktorý uverejnil v Kultúrnom ivote v r. 1954. Vyjadril v òom svoj obdiv nad bibliografiou èeských a slovenských tlaèí do r. 1800. Za ve¾kú chybu tohto diela povaoval jeho základný nedostatok, ktorý sa pod¾a jeho
mienky prejavoval v tom, e popisuje len tie diela, ktoré sú písané úplne alebo aspoò èiastoène v národnej reèi. V tomto príspevku sa nachádza aj jeho návrh na
spracovanie úplnej bibliografie slovenskej kninej produkcie a urèil v òom aj základné etapy prác na takomto súpise. Jeho návrh sa vak v Matici slovenskej (MS),
ktorá v tom èase sama pripravovala návrh na spracovanie slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, nestretol s porozumením. A tak zaèal s vyh¾adávaním
najstarích slovacikálnych tlaèí sám. Výsledkom jeho prieskumu bol v r. 1972 vydaný prvý zväzok Bibliografie tlaèí vydaných na území Slovenska do r. 1700, vydaný
Maticou slovenskou v roku 1972. Predchádzala mu skromná publikácia, ktorú vydala ako rozmnoeninu ÚK SAV v r. 1963 pod názvom Tlaèe vydané na Slovensku do
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r. 1700 v Lyceálnej kninici1. ia¾, vydania druhého zväzku svojej bibliografie sa nedoil. Druhý zväzok vyiel a v r. 1984 a vydavate¾om bola opä Matica slovenská.
I keï sám autor v úvode Bibliografie upozoròuje, e dielo je neúplné a nedokonalé, jednak pre nespracovanos slovenských historických kniníc, jednak aj pre
nedostatoèný prieskum kniníc zahranièných, môeme súhlasi so slovami recenzenta, ktorý hovorí, e dielo zasahuje hlboko do slovenských dejín, je svojimi základnými informáciami smerodajným súhrnom súèasných vedomostí o existencii
a typológii najprvích slovacikálnych tlaèí. Je to dielo, ktoré vzbudzuje obdiv a zaslúilo by si... potlesk. 2
V období medzi rokom 1955, keï napísal príspevok Ako pripravova novú bibliografiu starích sloveník a rokom 1972, keï vyiel 1. zväzok jeho Bibliografie, napísal
rad èlánkov, ktoré súviseli alebo priamo vyplynuli z generálneho súpisu. V Kninici
to bol príspevok Zaèiatky tlaèenej knihy na Slovensku3, v zborníku Mikulá Bakalár tetina4 to bol príspevok Kniha a vzdelanos na Slovensku koncom stredoveku, v Letopise Pamätníka slovenskej literatúry5 písal o význame slovenských kniníc pre bibliografický výskum starích období, v zborníku Bratislava6 uverejnil túdiu O zaèiatkoch bratislavského tlaèiarstva, v èasopise Magyar Könyvszemle7 mal príspevok Huszár Gál három
ismeretlen mûve.
Príprava bibliografie slovacikálnych tlaèí do r. 1700 ho presvedèila, e zbierky
bratislavskej Lyceálnej kninice sú v mnohých smeroch neúplné. Táto neúplnos
bola do znaènej miery spôsobená tým, e kninica bola doplòovaná prevane darmi
a len zriedkavo cie¾avedomou kúpou. Z toho potom vyplynulo, e èas fondov je
duplicitná a mnohé, èasto i základné diela, chýbajú. To viedlo dr. Èaplovièa k návrhu
na dobudovanie zbierok Lyceálnej kninice. Toto dobudovanie si predstavoval
tak, e ÚK SAV získa do depozitu staré a vzácne tlaèe, prípadne aj rukopisy z ïalích
evanjelických cirkevných kniníc a pod¾a moností aj nejakú historickú katolícku
kninicu a umiestni v budove bývalého bratislavského lýcea aj svoje historické fondy a rukopisy, prièom bude tieto zbierky aj naïalej doplòova nákupmi v antikvariátoch, mikrofilmami, foto- a xerokópiami. Okrem toho chcel vybudova zbierku rukopisných i tlaèou vydaných prameòov k dejinám slovenského národného obrodenia, komeniologickú zbierku, Ústav dejín knihy na Slovensku a i.
1
2
3
4
5
6
7

Tlaèe vydané na Slovensku do r. 1700 v Lyceálnej kninici. Bratislava : SAV, 1963. 64 s.
Pozn. red.: Pod¾a recenzie Dezidera Kormútha, uverejnenej v èasopise Èitate¾ :
mesaèník pre prácu kniníc, roè. 22, 1973.
Zaèiatky tlaèenej knihy na Slovensku. In Kninica : èasopis pre kninú kultúru. 1958,
roè. 10, è. 1, s. 4  9.
Mikulá Bakalár tetina: túdie a materiály o ivote a diele slovenského prvotlaèiara
v Plzni. Bratislava : SAV, 1966. 151 s.
Letopis pamätníka slovenskej literatúry 1968. Zost. Juraj Chovan. Martin :
Matica slovenská, 1968. 323 s.
Bratislava: zborník Mestského múzea. Bratislava : Mestské múzeum v Bratislave, 1970.
Èaploviè, Ján. Huszár Gál három ismeretlen mûve. In Magyar Könyvszemle, 1972,
3  4 sz., 181  192.
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Boli to vak návrhy, ktoré presahovali monosti ÚK SAV. Preto sa podarilo
realizova len ve¾mi malú èas. Do zbierok Lyceálnej kninice pribudli iba dva celky.
Boli to vybrané tlaèe a rukopisy z kninice banskobystrického lýcea (majú signatúru
zaèínajúcu písmenami BB) a vybrané tlaèe z kninice Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty (ich signatúra zaèína písmenami BF).
Popri drobnej, mravèej práci knihovníka-bibliografa sa dr. Èaploviè venoval
aj organizaèno-publikaènej práci. Aj v tejto oblasti sa mu darilo uplatni výsledky
prieskumnej a bibliografickej práce i svoje ve¾ké vedomosti o slovenskej literárnej
a kultúrnej minulosti. Podie¾al sa na èinnosti knihovníckych, literárnych i iných organizácií, napr. vo Zväze slovenských knihovníkov, v Slovenskej literárnovednej
spoloènosti, v Komisii pre stariu slovenskú literatúru, v Komisii pre súpis diel J. A.
Komenského, v poradnom zbore Knihopisu èeských a slovenských tiskù, v redakènom kolektíve pre vydanie diela J. A. Komenského, v redakènej rade èasopisu Acta
Comeniana, vo vedeckej rade Slovenskej národnej kninice. Spolupracoval aj s Katedrou kniniènej a informaènej vedy FF UK. Podie¾al sa na príprave aj takých podujatí ako bola výstava J. A. Komenský a Slovensko, ktorá bola v Bratislave v r. 1958.
Zo spolupráce s redakciou Knihopisu napr. vznikal súpis knihopisných tlaèí z fondov
bratislavskej Lyceálnej kninice, ktorý obsahoval takmer 1000 poloiek, medzi nimi
aj tlaèe unikátne alebo dovtedy úplne neznáme. koda, e sa mu nepodarilo tento
súpis dokonèi.
Významný je aj jeho príspevok k poznávaniu a vydávaniu diel J. A. Komenského na Slovensku. Jeho komeniologické túdie vyplynuli jednak z blízkeho vzahu
ku Kvaèalovi, jednak z prieskumu fondov bratislavskej Lyceálnej kninice a z prieskumu fondov slovenských kniníc pri príleitosti organizovania výstavy Komenského v r. 1958, ale aj z práce vo vládnej komisii pre redakciu vydávania diel J. A. Komenského v Èechách a na Slovensku. Väèinu komeniologických príspevkov uverejnil v èasopise Acta Comeniana8, ale aj v zborníku Z bratislavských kniníc9
a v èasopise Kninica10.
Ján Èaploviè bol jeden z hlavných organizátorov výstavy, ktorá sa konala pri
príleitosti 300. výroèia vydania Komenského diela Opera didactica omnia a 300.
výroèia 1. vydania Komenského diela Orbis pictus. Mal na starosti prieskum slovenských kniníc a spolu s dr. Novákom aj zhromadenie vetkých exponátov. Po ukonèení výstavy sa usiloval o to, aby práca, ktorú organizátori vynaloili na zhromadenie komeniologických materiálov z celej republiky, nevyla nazmar. V liste, adreso8

9
10

Zborník Acta Comeniana. Praha : Filosofia. Ján Èaploviè v tomto zborníku uverejnil
nieko¾ko príspevkov : Z komeniologického prieskumu slovenských kniníc (1959, 1961),
Komenský a Slovensko (1960), Vydávanie Komenského uèebníc na Povaí (1961),
Komenského potocká tlaèiareò (1962).
Vzácne Comeniana ev. cirkevnej Kninice. In Z bratislavských kniníc : sborník
k 30. výroèiu Kninice Slovenskej univerzity. Bratislava : Tatran, 1950. 135 s.
Komenského výstava v Bratislave. In Kninica : èasopis pre kninú kultúru, 1958, roè. 10,
è. 6, s. 293  296.
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vanom vtedajiemu Povereníctvu kolstva a kultúry, navrhoval, aby niektorá z ve¾kých bratislavských kniníc bola poverená zhromaïovaním komeniologických materiálov. Súèasne odporúèal, aby sa pokraèovalo v prieskume slovenských kniníc
a archívov a po ukonèení prieskumu chcel vyda katalóg Komenského diel v slovenských kniniciach a archívoch. Navrhoval tie, aby bol na Slovensku utvorený
krúok komeniologických pracovníkov, aby do prednáok Univerzity Komenského
boli zaradené pravidelné prednáky o Komenskom, aby bol vydaný súbor najdôleitejích komeniologických túdií J. Kvaèalu. Stanovisko Povereníctva k týmto návrhom nepoznáme, mono vak predpoklada, e bolo záporné, lebo z uvedených
návrhov sa realizovala len èas o prieskume slovenských kniníc a archívov a aj to
len v súvislosti s vydaním Soupisu dìl J. A. Komenského v èeskoslovenských knihovnách,
archivech a museích11, pre ktorý Èaploviè pripravil podstatnú èas materiálov zo Slovenska.
Novinára v sebe nezaprel ani v èase pôsobenia v Lyceálnej kninici. Svedèia
o tom túdie k dejinám novinárstva na Slovensku uverejnené v Slovenskej literatúre
v r. 1955 pod názvom Cenzurovanie Palkovièovej Tatranky a Pozvanie M. V. Krameria za redaktora do Bratislavy, Prvý pokus o slovenské noviny12, èi príspevok Prvý pokus o noviny
pre slovenských ro¾níkov publikovaný v periodiku Agrikultúra (1964) i reedícia zachovaných èísiel periodika Nova Posoniensia 1721  1722.13
Pôsobenie v Lyceálnej kninici mu poskytlo aj materiál k dejinám kolstva,
najmä bratislavského lýcea.14
Èo doda na záver? Snáï len to¾ko, e dr. Ján Èaploviè po celý svoj ivot vytrvalo skúmal kultúrnu a literárnu minulos slovenského národa a pre nás knihovníkov-bibliografov je radostné poznanie, e práve práca v kninici a bibliografická
metóda výskumu mu umonila dosiahnu také bohaté výsledky.

11
12
13
14

URBÁNKOVÁ, Emma a kolektiv. Soupis dìl J. A. Komenského v èeskoslovenských
knihovnách, archivech a museích. Praha : SPN, 1959. 469 s.
Prvý pokus o slovenské noviny. In Kninica : èasopis pre kninú kultúru, 1958,
roè. 10, è. 4, s. 169  172.
Nova Posoniensia 1721  1722. Martin : Matica slovenská, 1972. 316 s.
Bratislavské lýceum a slovenské národné obrodenie. In K poèiatkom slovenského
národného obrodenia : sborník túdií Historického ústavu SAV pri príleitosti 200 roèného
jubilea narodenia Antona Bernoláka. Bratislava: SAV, 1964. 477 s. Na túto tému uverejnil
aj ïalie príspevky : Príspevky k dejinám slovenského kolstva v Ambroziho análoch
(Jednotná kola, 1954), Bratislavské lýceum (Vlastivedný èasopis, 1964), Vyuèovanie práva
na bratislavskom lýceu do r. 1848 (Právny obzor, 1968).
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Ján Èaploviè: Bibliografia
tlaèí vydaných na Slovensku
do roku 1700
Gabriela ibritová

B

ibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 od Jána Èaplovièa je dobre
známe dielo, vetci, ktorí pracujú v oblasti dejín kninej kultúry, ho takmer
denne berú do ruky. Prvý diel vyiel roku 1972, druhý 1984. Dielo sa na kninom trhu u nevyskytuje vôbec, aj v antikvariátoch je ve¾mi zriedkavé.
Medzi vydaním oboch dielov uplynul nezvyèajne dlhý èas. Ján Èaploviè roku 1976 zomrel, druhý zväzok ani celkom nedokonèil a ani sa  bohuia¾  nedoil
kompletného vydania svojho ivotného diela. Dlho sa nedarilo dokonèi dos rozsiahle redakèné práce, ktoré tento zväzok ete èakali, nakoniec sa ich ujal dr. Jozef Telgársky. Na jeho podiel na týchto prácach sa èasto neprávom zabúda.
Pri príleitostných akciách venovaných J. Èaplovièovi1 odznelo mnoho hodnotení  dielo je významné, základné, neopakovate¾né, neprekonané, inpirujúce.

Bibliografická tradícia pred Èaplovièom
Ak sa chceme pri hodnotení významu bibliografického diela vyvarova príli
veobecných kontatovaní, je dôleité analyzova, aké vzory mal bibliograf, èo predchádzalo tomuto dielu, na èo mohol nadviaza. Otázka teda je, aká bola bibliografická tradícia na Slovensku pred Èaplovièom, presnejie povedané, aká bola tradícia
bibliografickej práce na Slovensku v etape do 30. rokov 20. storoèia.
Ak neberieme do úvahy latinské bibliografie 18. a 19. storoèia, tak za základné dielo mono povaova Riznerovu Bibliografiu písomníctva slovenského od najstarích
èias do konca roka 1900. V uhorskom, resp. rakúsko-uhorskom období priiel ako prvý
s koncepciou vyèlenenia slovenského písomníctva. Materiál si zaèal zapisova od
roku 1870.2 Slovenskos chápal ve¾mi iroko, v jeho bibliografii sú i zahranièné vydania v mnohých jazykoch, pokia¾ ich autorov povaoval za Slovákov v tom najirom chápaní. Bibliografia obsahuje aj rozpisy èasopiseckých èlánkov i vecné heslá.
Dielo narástlo na nieko¾ko zväzkov.
¼. V. Rizner si za svoje dielo zaslúi ve¾ký obdiv, tvoril ho v etape zvýenej
maïarizácie, v skromných podmienkach ivota vidieckeho uèite¾a vyuívajúc najmä
1
2

IBRITOVÁ, G. Na margo významného jubilea Dr. Jána Èaplovièa, s. 548  549.
RUTTKAYOVÁ, K., KÁBRT, J. Bibliografia, s. 112.

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

78

Page 78

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2007

korepondenciu na získavanie údajov i tlaèí. Po akostiach s vydávaním bibliografie
po jej vzniku bolo dielo ako celok vydané v rokoch 1929  1934 Maticou slovenskou.
Je to dôleitý dátum i pre prácu Jána Èaplovièa.
Druhou ve¾kou bibliografiou, ktorá vznikala takmer paralelne s Riznerovou
bibliografiou, bola Régi magyar könyvtár (Stará maïarská kninica, ïalej RMK) Károlya Szabóa vydaná v troch èastiach a tyroch zväzkoch v rokoch 1879  1898.
Szabó Károly3 pracoval v diametrálne odliných podmienkach ako V. Rizner,
jeho prácu podporovala akadémia, spolky, vedecká verejnos. Mal spolupracovníkov,
mal monos robi výskum v poèetných historických kniniciach, aj na území dneného Slovenska. Koncepcia RMK je uhorská, resp. maïarská, sú v nej popísané
diela v maïarèine, diela v iných jazykoch vydané v Uhorsku a diela uhorských autorov vydané v cudzine, spolu 9076 tlaèí. Bibliografia registruje teda vetko, èo bolo vytlaèené aj na území dneného Slovenska. Dielo Károlya Szabóa tie zostalo nedokonèené, dokonèili a doplnili ho iní autori. J. Èaploviè vo svojej bibliografii RMK vyuil, dôsledne na túto bibliografiu odkazuje.
Bibliografické aktivity, ktoré sa realizovali v druhej polovici 19. storoèia skoro v tom istom èase  mohli by sme poui i po¾ský príklad Estreicherovej bibliografie  jednoznaène dokumentujú, e retrospektívna bibliografia bola súèasou národno-uvedomovacieho procesu, formovania národného povedomia. V koncentrovanej
podobe dokumentuje intelektuálnu vyspelos a tvorivos niektorého národa.
Uvedená bibliografická prax potvrdzuje, e vznik takýchto komplexných,
rozsiahlych bibliografií bol naozaj silne determinovaný politickou situáciou, rozvinutosou tátov, postavením národov v rámci tátov, finanènými i spoloèenskými
monosami. V prípade Slovákov je výsledkom obrovského nasadenia jednotlivcov.

Èaplovièova práca pred druhou svetovou vojnou
Bola ve¾mi rôznorodá, prípravné bibliografické práce tvorili iba jednu jej
èas. Keï v 30. rokoch 20. storoèia Ján Èaploviè èiastoène u aj realizoval výskum starej, resp. najstarej slovenskej literatúry, Riznerovu bibliografiu u mal celú k dispozícii. Zrejme pochopil, e táto nebude postaèova pre potreby výskumu najstarej
slovenskej literatúry a pravdepodobne vtedy sa zrodila mylienka, e treba zaèa od
zaèiatku, t. j. bibliograficky nanovo spracova výsledky tlaèiarenskej èinnosti v najstarom období.
Slovensko sa stalo súèasou prvej Èeskoslovenskej republiky a v nových politických, spoloèenských i hospodárskych podmienkach sa principiálne zmenili
3

Szabó Károly (1824  1890), vytudoval právo, preiel rôznymi povolaniami. Od roku
1858 bol èlenom-korepondentom, od roku 1871 riadnym èlenom Uhorskej akadémie
vied. Roku 1859 ho zakladajúce zhromadenie Spoloènosti sedmohradského múzea
zvolilo za knihovníka, vtedy sa presahoval do Kluu a venoval sa retrospektívnej
bibliografii. Bol aj pedagogicky èinný na rôznych kolách, od roku 1873 bol univerzitným
profesorom, v rokoch 1882  83 aj rektorom univerzity.
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i monosti bibliografickej práce. Celospoloèenské monosti boli priaznivé, ale intitucionálny stav nebol na Slovensku zïaleka ideálny, iadna intitúcia neorganizovala
a nepodporovala rozsiahlejie bibliografické práce.
Mala som monos vypoèu si rozprávanie J. Èaplovièa o tom, ako vlastne
vznikala  najskôr iba mylienka  vytvorenia bibliografie a ako v praxi vyzerala
bibliografická a výskumná práca. Napriek tomu, e v tých rokoch pracoval ako novinár, èo mu poskytovalo obivu, v lete cestoval po vidieckych farách a vyh¾adával
staré knihy. To boli pramene jeho bohatých vedomostí o historických kniniciach.
Vtedy neboli vysielajúce intitúcie, ani sluobné cesty, nie vade chodili autobusy,
take èiastoène sa ilo i peo. Prespával na farách, kde ho i zaopatrili  ako sa sám
vyjadril  a robil si poznámky o knihách, na ktoré narazil.
Vojna preruila tieto práce, záujem o stariu slovenskú literatúru ustúpil do pozadia. ivot mu pripravil vo vojnových i povojnových rokoch mnohé aké chvíle
a uvaovanie o starej slovenskej literatúre i bibliografii na dlhé roky prekryli iné práce. K prácam na bibliografii sa Ján Èaploviè vrátil a v 50. rokoch, keï u najmä vïaka
aktivitám v oblasti maïarskej národnej retrospektívnej bibliografie bolo ve¾a zmien.

Maïarská retrospektívna bibliografia
Pre bibliografiu 16.  17. storoèia mali a majú ve¾ký význam práce maïarských bibliografov. Vydavate¾ská a tlaèiarenská èinnos sa v uvedených storoèiach
realizovala v rámci jedného tátneho útvaru a tým bolo Uhorsko. Z toho vyplýva, e
bibliografická práca na Slovensku mala aj urèitý irí kontext.
U na zaèiatku 50. rokov sa v Maïarsku otvorila otázka prepracovania, resp.
doplnenia bibliografie RMK. Na zaèiatku 60. rokov sa v kompetencii tátnej Széchényiho kninice v Budapeti (Országos Széchényi Könyvtár  ïalej ako OSzK) zaèali
práce na novom vydaní maïarskej národnej retrospektívnej bibliografie za obdobie
1473  1700 (1711). Ide o prepracovanú a doplnenú verziu vyie spomínanej bibliografie Régi magyar könyvtár. Nová bibliografia vychádza pod názvom Régi magyarországi nyomtatványok  RMNy. Prvý zväzok vyiel roku 1971, v súèasnosti je k dispozícii tretí zväzok  tlaèe do roku 1655, v OSzK sa intenzívne pracuje na ïalích zväzkoch. Tvorcovia bibliografie deklaratívne nadviazali na RMK, na koncepciu Károlya
Szabóa a vlastne spracúvajú bibliografiu uhorskú, to znamená, e bibliografia registruje vetky tlaèe vydané kdeko¾vek na území bývalého Uhorska, vrátanie územia
dneného Slovenska. Odborné kvality tejto bibliografie sú nesporné. Ve¾ké èasové
odstupy medzi vydaním jednotlivých zväzkov dokazujú, e je to ve¾mi nároèná
práca vyadujúca vysokokvalifikovaných odborníkov i ve¾a èasu.
Keï sa J. Èaploviè v 50. rokoch vrátil k bibliografickej práci, k dispozícii bolo
i nieko¾ko zväzkov Knihopisu èeských a slovenských tiskù, prvý diel vyiel roku 1925
a dielo bolo dokonèené iba nedávno. Zdôraznila by som známu skutoènos, e registruje iba èeské a slovenské tlaèe. Ján Èaploviè sa významnou mierou podie¾al na
spracúvaní tejto bibliografie.
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Bibliografia tlaèí na území Slovenska do roku 1700
Bibliografická práca Jána Èaplovièa
v druhej polovici 20. storoèia

V druhej polovici 20. storoèia sa v rámci teoretických diskusií týkajúcich sa
najmä vymedzenia knihovedy (v tom èase pouívaný termín na oznaèenie dejín knihy, kniníc, kninej kultúry) uvaovalo o vzahu dejín literatúry a knihovedy, najmä
o tom, ktorá disciplína je podradená, ktorá nadradená. Tieto diskusie súviseli s h¾adaním miesta knihovedy v systéme vied. Aký logický je tento vzah, bez podradenosti a nadradenosti, dokumentuje Èaplovièova útla, 111 stránková knika O túdiu
starej literatúry slovenskej (1953). Kniha nie je celkom o literatúre, je o knihách, predovetkým o prameòoch, z ktorých by sa pri výskume a túdiu literatúry malo
a mohlo èerpa.
Kniha dokumentuje, e jej autor vedel ve¾mi ve¾a o fondoch historických
kniníc i o výskumných monostiach, ktoré poskytujú. Ïalej upozoròuje na rôzne
druhy prameòov  testamentárne súpisy, katalógy kniníc, kníhkupecké katalógy
a mnohé iné pramene, presne, vecne a jasne píuc, o èom sú schopné tieto pramene
vypoveda a v èom sú závané aj pre tvorbu bibliografie. Mono iba obdivova
ohromnú predvídavos autora knihy. V súèasnosti sme u aj my pochopili potrebu
mnohodimenzionálnych prameòov pre dejiny kninej kultúry, publikujú ich vak
nai maïarskí kolegovia.
Ale vráme sa k Èaplovièovej bibliografii. V roku 1954 predniesol na porade
o retrospektívnej bibliografii prednáku Ako pripravova novú bibliografiu starích
slovacík. Bola publikovaná roku 1955 v èasopise Kninica a je akousi metodikou, ako
postupova, èo excerpova. 4 V tomto období u pracoval na bibliografii.
Keï Ján Èaploviè zaèal pracova na bibliografii, u bola istá tradícia bibliografickej práce, ako sme ju u spomenuli. Nebol tu vak iadny projekt, do ktorého by bol mohol zapoji, v nieèom pokraèova, prípadne prebra nejakú koncepciu.
Vytvoril si ju sám, pracoval u aj v iných spoloèenských a politických podmienkach
ako jeho predchodcovia.
Bibliografická práca nebola pre neho akousi automatickou tvorbou popisov,
ale iroko koncipovanou intelektuálnou prácou.

Koncepcia
Zvolil územný princíp, t. j. materiál je v bibliografii rozdelený pod¾a miest,
ktorých tlaèe vyli v rámci kadého mesta pod¾a rokov vydania nezávisle od jazyka
tlaèe. Vymedzil územné slovaciká, prvýkrát je to vlastne slovenská národná retrospektívna bibliografia v pravom zmysle slova. Automaticky vznikli malé monografie
o tlaèiarstve v jednotlivých mestách. Dlhodobá bibliografická èinnos mu umonila

4

KOVAÈKA, M. Ján Èaploviè  bibliograf a historik.
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spozna dejiny slovenského kníhtlaèiarstva. Je koda, e napísal iba nieko¾ko meních
príspevkov o dejinách tlaèenej knihy. Svoje hlboké znalosti zhrnul do úvodnej túdie
k bibliografi. Je tým najlepím, èo sa o dejinách kníhtlaèiarstva na Slovensku kedy napísalo.
V bibliografii nenájdeme iadnu násilnú slovacitu. J. Èaploviè bol ve¾mi kritický, údaje mnohonásobne preveroval, v bibliografii sú zaradené iba tlaèe, pri ktorých
si bol absolútne istý, e spåòajú stanovené kritéria. Bibliografia registruje aj sporné
tlaèe, tieto záznamy sú oznaèené rímskymi èíslami (nazývam ich vyluèovacími). V zázname sú uvedené argumenty, preèo tlaè nemohla v uvedenom èase vyjs, prípadne
jej skutoèné miesto vydania. Pri komplikovanom, èasto medzerovitom materiáli 16.
a 17. storoèia je to ve¾mi prínosný spôsob.5 Práve tieto záznamy sú najmarkantnejím dôkazom jeho ojedinelého, ve¾mi fundovaného prístupu k materiálu, ku knihe,
nie iba ako k nejakému objektu popisu. Bibliografický záznam bol u neho výsledkom
zdåhavého túdia, uvaovania, porovnávania, vyraïovania. RMNy vo vetkých doteraz vydaných zväzkoch dôsledne odkazuje na Èaplovièovu bibliografiu.
Ak vo svojej knike O túdiu starej literatúry slovenskej (1953) uvádza potrebu
túdia starých katalógov, súpisov a pod., usiloval sa takéto pramene i sám vyuíva.
Jeho monosti boli obmedzené, ale bibliografia registruje nieko¾ko unikátov, o ktorých je u len záznam v katalógu.
Ako sú trukturované záznamy, je veobecne známe. Významné miesto v popise majú osobnosti, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s tlaèou, tieto potom
vstupujú do registrov. Èaplovièov výskum takto odkryl mnohé osobnosti súvisiace
s intelektuálnym ivotom na území dobového Slovenska. Plasticky vystúpili zo záznamov v bibliografii a zobrazili sa v poèetných registroch. Spomedzi nich práve register vydavate¾ov je doteraz nevyuitým prameòom. V istej etape vzniku tlaèe sa
vydavate¾ stáva dôleitým a práve Èaplovièova bibliografia prináa dos materiálu na
to, aby sme si tento fakt fundovane vimli.
Kadá bibliografia, i retrospektívna, je ivý organizmus. V tom je jej krása
a zradnos. Doplnky k Èaplovièovej bibliografii publikované v druhom zväzku urobil
J. Telgársky a sú to, bohuia¾, jediné doplnky. Pravdepodobne u nemono oèakáva
podstatnejie a rozsiahlejie doplnky, aj keï výskum historických kniníc ete nemono povaova za celkom ukonèený. Najväèie zmeny budú zrejme v dostupnosti
jednotlivých exemplárov, nepochybne bude ve¾mi ve¾a zmien v signatúrach a miestach uloenia.

Záver
Bibliografia tlaèí vydaných na území Slovenska do roku 1700 Jána Èaplovièa výrazne ovplyvnila výskum dejín kninej kultúry v naej republike. Z analýzy odbornej literatúry je zrejmé, e je najviac preskúmané 16. a 17. storoèie, málo preskúma-

5

Tento spôsob pouíva aj RMNy, èi sa inpirovali Èaplovièom, nie je známe.
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né je 18. a najmenia odborná pozornos sa venovala 19. storoèiu. Èaplovièova bibliografia vytýèila koridory, výskumník, bádate¾, autor sa môe o òu oprie, poskytne mu základné informácie. V pozitívnom zmysle slova nás toto dielo poznaèilo.
Dve ve¾ké bibliografie  Riznerova i Èaplovièova  sú výsledkom úsilia vzdelaných a zanietených jednotlivcov, ktorí takmer bez podpory vytvorili diela, ktoré nie
sme schopní prekona. Zdá sa, e osobné schopnosti, nasadenie a zanietenos sú väèou devízou ako informaèné technológie.
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I. Az 1531-tõl 1711-ig megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve.
Budapest, 1879.
II. Az 14731711-ig megjelent nem magyar nyelvû hazai nyomtatványok jegyzéke.
Tame 1885.
III  IV. A magyar szerzõktõl külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar
nyelvû nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Szerk. Szabó, Károly 
Hellebrant Árpád. Budapest, 1896, 1898.
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Bibliografia tlaèí vydaných
na Slovensku do r. 1700
v elektronickej podobe
Lucia Lichnerová

O

dbornej verejnosti je známe, e okrem tlaèenej Èaplovièovej bibliografie
(Èaploviè, 1972, 1984), máme dnes k dispozícii aj jej elektronickú podobu.
Jej vznik súvisel s 2. etapou programu retrokonverzie Národného bibliografického ústavu SNK v Martine, do ktorej bol prepis bibliografických záznamov
z klasickej kninej podoby do elektronickej zaradený v r. 2002. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do r. 1700 je tak editovaná prostredníctvom Slovenskej národnej
bibliografie na CD-ROMe a dostupná napr. aj v sieti Akademickej kninice Univerzity Komenského na serveri CD-ROM server UK.
Tento jedineèný sekundárny dokument zásadným spôsobom roziruje monosti vyuitia Èaplovièovej bibliografie. Bezpochyby netreba peciálne upozoròova
na obrovské pozitíva akejko¾vek elektronickej bibliografie oproti jej kninej podobe
v súvislosti s rýchlosou vyh¾adania informácií, úsporou èasu pri informaènom prieskume a kvantitou pouívate¾ov, ktorá je v dôsledku niieho nákladu kninej verzie
bibliografie v urèitom èasovom rozpätí obmedzená. Nezanedbate¾ný význam má
elektronická bibliografia aj pre pouívate¾a spracujúceho urèitú tému vyadujúcu si
tvorbu bibliografického súpisu. Vïaka existencii elektronickej verzie nie je pouívate¾ odkázaný na prepis bibliografických záznamov (ktoré nie sú, okrem iného, v tlaèenej podobe spracované pod¾a súèasných pouívaných tandardov), ale môe vyh¾adané záznamy prebra dokonca u aj v medzinárodne akceptovanej truktúre
pod¾a ISBD (A) (1995). Z h¾adiska prieskumu a aj vyuívania záväzných (autoritatívnych) foriem mien musíme elektronickej verzii takisto pripísa obrovský predstih
pred jej tlaèenou podobou: selekèné prvky (najmä mená autorov) sú v elektronickej
verzii vytvorené v súlade s medzinárodnými tandardmi AACR2 (Anglo, 2003)
a zjednotené do podoby, v akej by pouívate¾ mal staré mená uvádza aj v celej svojej historickej práci. V tejto súvislosti má v prípade prieskumu elektronická verzia aj
ove¾a iriu kálu moností vyh¾adávania: a to nemáme na mysli len poèet selekèných prvkov, ale aj otázku viacdimenziálnej reere pod¾a viacerých selekèných
prvkov naraz upresnených prostredníctvom operátorov alebo h¾adaním v slovných
kmeòoch.
Nezanedbate¾ný význam má elektronická verzia aj v zmysle aktualizácie
retrospektívnej bibliografie Jána Èaplovièa: v rámci neskorích výskumov sa toti
preukázali mnohé nové skutoènosti týkajúce sa niektorých vydaní registrovaných
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v klasickej bibliografii. Práve moným zaradením týchto zistených skutoèností do
elektronickej verzie môe jej pouívate¾ predís konfrontácii so zastaralými a neplatnými údajmi v klasickej verzii. Aktualizova je moné podstatné údaje o signatúrach jednotlivých vydaní, ako aj napr. o mnohých zahranièných vydaniach s faloným slovenským impresom, ktoré sú v klasickej verzii povaované za slovacikálne vydania. Z toho vyplýva, e v tomto smere nemusí by pouívate¾ elektronickej
databázy nútený siahnu aj po inej doplòujúcej literatúre. Podobnou výhodou je aj
monos prilinkovania záznamov na zdigitalizované èasti vydaní alebo plné texty,
ako aj previazanie súvisiacich bibliografických záznamov (napr. originál a preklad),
ktoré môu pouívate¾ovi klasickej verzie ¾ahko uniknú.
Po struènom vymenovaní výhod, ktoré môe elektronická databáza pouívate¾ovi poskytnú, sa napokon dostávame k bodu, ktorý bol hlavným stimulom
pre uvedenie tohto krátkeho príspevku. Viedla ma k nemu jednak vlastná skúsenos,
ktorá zaèínala pri kninej verzii Èaplovièovej Bibliografie tlaèí vydaných na Slovensku do
roku 1700, ako aj zahranièné aktivity smerujúce k zamysleniu sa nad preferenciou len
jedného typu média retrospektívnej bibliografie  v tomto prípade elektronického
média. Je nespochybnite¾né, e suma výhod, ktorú so sebou prináa elektronická bibliografická databáza je bezpochyby vyia, ako mnou naèrtnuté krátke pemzum.
Napriek tomu je predsa len podnetné zareagova na mylienku, ktorá zaèala v Nemecku a v Rakúsku prenika na povrch v polovici 90. rokov 20. storoèia, a tou je zamyslenie sa nad, aj keï nízkym, ale predsa len relevantným mnostvom nevýhod
pouívania elektronickej bibliografickej databázy. Vo veobecnej rovine sa musí elektronickej verzii ako prvý pripísa nedostatok súvisiaci s pouívaním akýchko¾vek
elektronických katalógov èi bibliografií. V porovnaní s klasickou kninou verziou
môe, nazvime ho, neknihovnícky pouívate¾, menej pozitívne hodnoti selekènú
efektívnos. Ak berieme do úvahy pouitú reernú stratégiu závisiacu od informaènej gramotnosti samotného pouívate¾a (a teda jeho schopnosti formulova informaènú poiadavku v závislosti od jeho informaènej potreby), dostávame sa k pojmom relevancia a pertinencia. Pri vyh¾adávaní v elektronickej databáze nemusí by
nájdený dokument pre pouívate¾a vdy relevantný (tzn. nemusí subjektívne zodpoveda jeho informaènej poiadavke) a rovnako pertinentný, teda nemusí zodpoveda jeho informaènej potrebe. Otázny zostáva aj rozsah a presnos výberu, pretoe pouívate¾ nemôe ma vdy istotu, èi systém naiel vetky relevantné dokumenty a naopak, nevyh¾adal aj tie, ktoré relevantné nie sú. Odstránenie uvedených
negatív v podstate záleí od dnes pomerne èasto skloòovaného pojmu a tým je informaèná gramotnos pouívate¾ov elektronických katalógov a bibliografií. Mnostvo
selekèných prvkov tie nemusí by znakom kvality bibliografickej databázy. Nie kadý pouívate¾ je schopný orientova sa vo vyh¾adávacích maskách pod¾a bibliografických kritérií a napokon vo výsledkoch vyh¾adávania, èo v òom môe vyvola informaèný chaos. Pri vyh¾adávaní v klasickej Èaplovièovej bibliografii je tento problém znaène eliminovaný, nako¾ko pouívate¾ nemusí h¾ada pomocou registrov, ale
môe len jednoducho listova v bibliografii a vybera priamo poadované biblio-
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grafické záznamy zodpovedajúce jeho informaènej potrebe a neskôr ich prípadne
podrobi ïalím kritériám výberu. Takýto postup je urèite èasovo nároènejí a náchylný na prehliadnutie záznamov, je vak nenároèný na informaènú gramotnos
pouívate¾a.
Ove¾a podstatnejie vak z mojej strany bude upozornenie na moné riziká
pouívania elektronických databáz, najmä ak ide o retrospektívnu bibliografiu a jej
pouitie pre historicky orientovaný výskum. Hoci sa malé nevýhody èrtajú pri akejko¾vek elektronickej databáze, pri retrospektívnej bibliografii sa toto pemzum môe
ete rozíri a elektronické spracovanie bibliografie môe bádate¾a mierne hendikepova. V tejto oblasti sa stanoveným problémom, ako som u spomenula, zaèali zaobera zahranièní (nemeckí a rakúski) bibliografi. Nastolili otázku, do akej miery sa
bádate¾ môe spo¾ahnú len na elektronickú verziu retrospektívnej bibliografie.
K mylienke upozorni na moné riziká preferencie elektronického zdroja retrospektívnej bibliografie ma priviedli výsledky výskumov realizovaných v dvoch zahranièných intitúciách: na Westfálskej Univerzite v Münsteri a vo Vorarlberskej
Krajinskej kninici v Bregenzi. Prvý výskum sa týkal medicínskych kniníc v elektronickej spoloènosti (vedený riadite¾om èiastkovej lekárskej kninice v Univerzitnej
kninici v Münsteri Dr. Oliverom Obstom) a pouívania elektronickej databázy
MEDLINE (na CD-ROMe a online od r. 1964/66) a lekárskej bibliografie monografií,
periodík a èlánkov z medicínskych èasopisov Index Medicus, vychádzajúcej od
r. 1879 v tlaèenej podobe v 11 nemeckých a v jednej rakúskej kninici1. Druhý prieskum bol zacielený na pouívanie vorarlberskej bibliografie pôvodne tlaèenej verzie
od Josepha Zehrera (Zehrer, 1971  1982) a neskôr elektronického katalógu Vorarlberskej Krajinskej kninice, ktorý prebral suplovanie pôvodnej tlaèenej bibliografie.
Výsledky boli pozoruhodné a zhodujú sa s aspektmi, na ktoré som v tomto príspevku chcela upozorni.
Napriek irokému spektru výhod elektronickej retrospektívnej bibliografie,
pri výskume orientovanom historickým smerom predsa len z urèitých dôvodov nie
je opodstatnené zanevrie na klasickú kninú podobu bibliografie. Pre výskum dejín
kninej kultúry zaloený na excerpovaní údajov z retrospektívnej bibliografie je
v tlaèenej podobe podstatné práve pevné miesto záznamu. Predovetkým pre pouívate¾ov s vizuálnou pamäou má táto výhoda nenahradite¾ný význam. Jej relevantnos sa prejavuje predovetkým monosou návratu k bibliografickému záznamu, prièom výhodou nie je len jeho pevné miesto v bibliografii, ale aj jeho miesto
medzi ostatnými záznamami, ktoré pouívate¾ kninej verzie chtiac-nechtiac do-

1

Konkrétne ilo o tieto kninice: Zweigbibliothek der Medizin der TH Aachen,
Zentralbibliothek der Charite Berlin-Ost, Universitätsbibliothek Bielefeld,
Universitätsbibliothek Düsseldorf, Universitätsbibliothek Essen, Universitätsbibliothek
Heidelberg, Universitätsbibliothek Jena, Zentralbibliothek der Medizin Köln, Zentrale
Bibliothek der Medizinischen Akademie Magdeburg, Fakultätsbibliothek Psychologie &
Pädagogik der UB München, Universitätsbibliothek Münster, Universitätsbibliothek Graz.
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stane do oka. Hoci tieto bibliografické záznamy nemusia by súèasou jeho terajieho záujmu, predsa len udávajú miesto konkrétneho záznamu, a teda aj vydania
medzi inými vydaniami prísluného miesta, tlaèiara a roku. V tomto smere je výhodou tlaèenej podoby neviazanos bibliografie na techniku. Monos neobmedzeného prenáania knihy a jej listovania kedyko¾vek a kdeko¾vek má za následok, e
niektoré záznamy si pouívate¾ jednoducho MUSÍ preèíta. Predovetkým pri výskumoch historického typu, ako je aj výskum dejín kninej kultúry, má práve bené
listovanie kdeko¾vek a kedyko¾vek v niektorých prípadoch obrovský význam. Bezpochyby sa tak môe vynori nieko¾ko historických objavov, nespracovaných bádate¾ských moností, na ktoré sa prilo práve takýmto náhodným spôsobom. Ove¾a
podstatnejia je ale ïalia rovina tohto javu a tou je vynútený preh¾ad spolu súvisiacich okolností, ïalích aspektov aj mimo spracovávanej témy, èo nenároèným
spôsobom roziruje obzor poznania pouívate¾a.
Uvedené javy reflektovali aj na výsledky realizovaných výskumov, postavených na hypotéze K. Salomona (1988): kniha má obrovský informaèný potenciál,
ktorý umoòuje ponecha v zornom poli pouívate¾a, kým pri obrazovke a jej rolovaní to nie je moné. Výskumy, ktoré som uviedla, reagovali aj na výsledky, ktoré
uverejnil v r. 1990 Bernd Preuss z Centra pre psychologické informácie a dokumentáciu na Univerzite v Trieri. Preuss (1990) realizoval výskum pomocou 14 otázok týkajúcich sa vyh¾adávania v elektronických a klasických sekundárnych zdrojoch a dospel k prekvapivému záveru, e medzi nimi nebol podstatný rozdiel. Ove¾a závanejí ale bol fakt, e pri mechanickom h¾adaní boli objavené a následne pouité aj
iné zdroje a tak boli pri náhodnom h¾adaní zistené aj ïalie spolusúvisiace skutoènosti (Preuss, 1990). Resumé viedlo ku skontatovaniu, e preferencia len jedného
zdroja znamená jednoznaène stratu informácií.
Vetky uvedené výsledky viedli ku skontatovaniu, e obe verzie netreba
chápa ako konkurenèné, ale ako doplòujúce a obohacujúce sa navzájom. Pri kadom druhu média môeme sledova jeho pozitívne a negatívne konzekvencie. O to
dôleitejie je uvedomova si ich, aby sme sa tým negatívnym mohli vyhýba. Kniha má ivotnos, ktorá v podstate nie je nároèná na personál, techniku, intitúciu,
kým elektronická databáza sa musí neustále kontrolova a spravova. Kniha má aj
fixaènú funkciu, pretoe fixuje stav poznania z epochy, v ktorej vznikla, kým databáza je neustále v toku. Knihu netreba tartova, je schopný ju vníma kadý
s vrodeným zmyslom, kým na prácu s databázou treba ma aj istú zrelos  informaènú gramotnos. Kniha je hmotný dôkaz kultúrnosti národa, kým elektronická
databáza bude vdy len virtuálna. Tlaèené bibliografie preto nemôeme nazýva len
obyèajnými anachronistickými predchodcami ich elektronických verzií. Dôkazom
je, napokon aj skutoènos, e Vorarlbergská Krajinská kninica zaèala spomínanú
Vorarlbergskú bibliografiu vydáva od r. 1997 znova v tlaèenej podobe, pretoe
kým v elektronickej verzii sa objaví len cielene h¾adaná informácia, tlaèená kniha
podáva celkový poh¾ad aj na iné publikácie, tak ako by to elektronická databáza nebola schopná (Feuerstein, 1997). V prípade uvedomenia si aj tejto malej negatívnej
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stránky bude elektronická verzia v kombinácii s klasickou bezpochyby ideálnym
sekundárnym zdrojom pre súèasných a budúcich aktívnych bádate¾ov v oblasti
dejín kninej kultúry.
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Najvzácnejie tlaèe z Èaplovièovej
bibliografie zachované vo fonde
SNK a jej majitelia
Klára Komorová  Helena Saktorová

Úvod
Najzáslunejím poèinom Jána Èaplovièa  ako bibliografa  je jeho dielo Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700 (Martin : Matica slovenská, 1972,
1984). Poèas celého svojho ivota zbieral, popisoval a nakoniec publikoval v tomto
diele záznamy o tlaèiach 15.  17. storoèia, ktoré vyli v slovenských tlaèiaròach.
Rozvoj kníhtlaèiarstva na Slovensku kladieme a do druhej polovice 16. storoèia,
100 rokov po vynájdení kníhtlaèe Jánom Gutenbergom. Hoci Slovensko malo u
v 15. storoèí výhodné duchovné i materiálne podmienky pre vlastnú produkciu
kníh  malo vlastných vzdelancov, literátov i podmienky pre vznik tlaèiarní, v rokoch
1467  1490 tu existovalo vysoké uèenie Academia Istropolitana a v mnohých mestách, najmä v hospodársky dobre prosperujúcich banských mestách, boli skvelé
podmienky na zakladanie tlaèiarní  tlaèiarne nevznikali. Zakladanie kníhtlaèiarní
v Uhorsku, ktorého súèasou v tom èase bolo aj Slovensko, nepodnietil ani humanisticky orientovaný budínsky dvor Mateja Korvína, nezaváili ani blízke univerzity
v Krakove, vo Viedni, ani praská univerzita. Pravdepodobne nevznikali tlaèiarne na
Slovensku v 15. storoèí preto, lebo jednak tlaèiarne okolitých i európskych krajín staèili dostatoène zásobova svojou kninou tlaèenou produkciou i ná domáci trh, jednak Ostrihomská arcidiecéza si dávala tlaèi knihy potrebné pre celebrujúce úèely
hlavne prostredníctvom budínskych kníhkupcov alebo priamo v renomovaných tlaèiaròach v Benátkach, Norimbergu a inde. Bolo podstatne výhodnejie i lacnejie dováa knihy zo zahranièia. So zakladaním tlaèiarní súviselo i budovanie papierní, zabezpeèovanie odborného personálu a vybavenie tlaèiarní technickými prostriedkami, èo v tom èase bolo mimoriadne nákladné.
Najstarou tlaèiaròou, ktorá fungovala na území Slovenska v 15. storoèí, je
tlaèiareò známa v odbornej literatúre ako typographia Confessionalis, ktorá pravdepodobne pracovala v Bratislave v rokoch 1477  1480. Z tejto tlaèiarne sa vo fonde
SNK nachádzalo dielo Antonina Florentina Confessionale [1477] a nieslo provenienèné zápisy piaristickej kninice z rumunskej Bistrite. Roku 1996 v rámci retitúcií sa tlaè prinavrátila piaristom a v súèasnosti je uloená v piaristickom klátore
v Nitre.
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Bardejov
Kníhtlaè na Slovensku výraznejí rozvoj zaznamenala a v 16. storoèí, po bitke pri Moháèi. Boli to tlaèiarne, ktoré vznikali predovetkým vo východnej, junej,
západnej a severnej èasti historického Uhorska, pretoe ústredná èas bola obsadená
Turkami. Zakladanie a chod tlaèiarní boli väèinou podmienené podporou ¾achtického dvora, na ktorom tlaèiareò pôsobila. Väèina ¾achticov vak bola materiálne vyèerpaná tureckými vojnami, nemali dostatok prostriedkov na podporovanie a udriavanie tlaèiarne na svojich majetkoch. V poslednej tvrtine 16. storoèia vzniklo
viacero tlaèiarní, z ktorých vak mnohé nemali dlhé trvanie, pretoe sa orientovali na
protestantskú cirkev a boli prenasledované. Preto sa èasto premiestòovali z miesta na
miesto  boli to putovné tlaèiarne. Prvú kníhtlaèiareò na území Slovenska, ktorá
mala dlhie trvanie, zaloil v Bardejove roku 1577 Dávid Gutgesel. Dávid Gutgesel sa
narodil okolo roku 1540 v Bardejove v protestantskej rodine (zomrel v roku 1599
v Bardejove). Uèite¾om mu bol na bardejovskej kole známy humanista Leonard
Stöckel a za kníhtlaèiara sa vyuèil vo Viedni. Bol váeným obèanom mesta a vydával
väèinou uèebnice, kalendáre a také teologické práce, ktoré vykladali Sväté písmo.
Poèas 20-roèného pôsobenia tejto tlaèiarne vylo z nej okolo 80 tlaèí. Boli to diela v latinèine, nemèine a maïarèine. Okrem príleitostných spisov a kalendárov vydával aj
uèebnice, gramatické kompendiá, polemické diela luterskej orientácie.
Najstarím zachovaným vydaním bardejovskej tlaèiarne, ktoré sa nachádza
v SNK, je dielo Axiochus, seu De contemnenda morte, ktoré sa neprávom pripisuje Platonovi. Pod¾a kolofónu sa dielo zaèalo tlaèi u Dávida Gutgesela roku 1577, teda v roku zaloenia tlaèiarne a bolo dokonèené v roku 1578. Ná exemplár je konvolútom so
spisom Davida Chytraea De ratione discendi (Wittenberg, 1586). V chronologickom radení ïalou tlaèou tejto tlaèiarne zachované v naej kninici je v roku 1579 vytlaèená
zbierka maïarských kázní Györgya Kulcsára Postila, v ktorých sa podáva výklad
evanjélií. Tento exemplár nesie rukopisný záznam Mateja Holku st. z roku 1767, jedného zo zakladate¾ov Malohontskej uèenej spoloènosti (Sibi, suis, aliisq3, vti legitime
volentib9, comparauit Matthias Holko Tiszoltzensis, V.D.M. in vtroq3 Szkalnok & Zak. 11.
8bris 1767). Za jeden z najvýznamnejích produktov Gutgeselovej tlaèiarne sa pokladá preklad malého Lutherovho Katechizmu z roku 1581. Dielo patrí k základným
slovenským literárnym a jazykovým pamiatkam  text je v slovakizovanej èetine
s prvkami východoslovenského náreèia. Z roku 1586 sa zachovalo polemické dielo
Examen thesium et regularum Zvingliniarum de Coena Domini, ktorého autormi sú Martin Wagner, Tomá Fabri a Severín kultéty. Podnetom na uvedený spis boli diela
Gapara Pilca, ktorý po smrti svojho mecéna Jána Ruebera, sa stal zástancom kryptokalvinizmu na Slovensku a vo svojich prácach hlásal odklon od luterskej ortodoxie.
Uhorskí luteráni iadali Pilca, aby odvolal svoje názory a postoje, èo vak Pilc neurobil a jeho odpoveïou boli v 79 bodoch zhrnuté Propositiones. Bardejovská cirkev
i kola poverili predstavite¾ov luteranizmu Wagnera, Fabriho a kultétyho napísa
a vyda vyie menovaný spis, ktorým sa zaèal otvorený polemický boj reformova-
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ných cirkví. V exemplári SNK nachádzame aj posesorské záznamy: na rube titulného listu pod tlaèenou dedikáciou Jakuba Wagnera, básnika, uèite¾a a evanjelického
farára, brata Martina Wagnera, je jeho vlastnoruèný podpis Jacobus Wagner a na titulnom liste je záznam: Sum ex libris Joh: Agrij Bossan et Amicor9 ejus 1656 14 Martij 
to dokladuje, e Ján Agri z Boian pravdepodobne vlastnil aj s priate¾mi kninicu.
Ïalí polemický spis, ktorý napísal Martin Wagner a bol vytlaèený v Gutgeselovej
tlaèiarni, je dielo Apologia examinis ecclesiae et scholae Bartphensis z roku 1590. Martin
Wagner, ktorý po ukonèení túdií vo Wittenbergu pôsobil ako uèite¾ a farár na viacerých miestach na Slovensku, v èase napísania tohto polemického spisu bol seniorom
piatich slobodných krá¾ovských miest na východnom Slovensku. Týmto dielom objasòuje Lutherove základné tézy a napadá nimi kryptokalvinistické názory Gapara
Pilca. Ïalej v naom fonde je zachovaný konvolút, v ktorom sú tri polemické spisy
Gregora Stanèièa: Responsionis Gregorii Horwath pars prima ad Sebastiani Lam
criminationes (1592); Responsionis Gregorii Horwath pars altera, partim Antithesi Sebastiani Lam , partim defensioni eiusdem contra primam responsionis opposita (1593); Admonitio, qua Gregorius Horvath Sebastianum Lam captum ac irretitum ex propria illius
confessione breuiter ostendit (1593); u spomenutá Wagnerova Apologia a evanjelická
polemická zápisnica z kolokvia v Csepregu Historia colloquii Chepregiensis de Coena
Domini (1591). Gregor Horvát patril k významným mecénom vzdelania a kultúry na
východnom Slovensku. Okolo roku 1588 zaloil na svojom majetku v Strákach kolu vyieho typu  gymnázium, ktoré bolo vychýrené takmer po celom území Uhorska. Patril zároveò k popredným zástancom luteranizmu a zapájal sa do polemických dipút. Týmito svojimi spismi brojil proti kryptokalvinizmu, proti ebastiánovi
Lamovi, poprednému predstavite¾ovi tohto reformovanému smeru na východnom
Slovensku. Historia colloquii Chepregiensis de Coena Domini vznikla zo zasadnutia
predstavite¾ov reformovaných cirkví dòa 2. júna 1591 v Csepregu, ktoré zvolal Frantiek Nádady za úèelom zjednoti evanjelikov v otázke Pánovej veèere. Zasadnutie
sa skonèilo rozchodom opaène stojacich táborov  na jednej strane Gregor Horvát
a Severín kultéty, hlavný reèník luterskej orientácie a na strane druhej tefan Beythe so synom Andrejom  títo zo zasadnutia odili a strany sa nedohodli. Zápisnicu
podpísal Frantiek Nádady a 13 evanjelických farárov, ktorá v roku zasadnutia
(1591) vyla za podpory Gregora Stanèièa aj tlaèou. Ná konvolút je zaujímavý a
vzácny aj z posesorského h¾adiska  nesie vlastnoruèný podpis Gregora Horváta. Vo
fonde SNK sa zachoval v dvoch tlaèiach zo 16. storoèia (Gerson, Jean Charlier de:
Quarta pars operum. Strasbourg: Martin Flach et Mathias Schurer. 1502 a Heremias,
Petrus: Opus. Brescia: Giacomo Britannico. 1502) verovaný vlepený exlibris Bardejovskej mestskej kninice Liber Bibliothecae Bartphanae. In Insignia ciuitatis Bartphae. Non
quia Bartpha geris, felix es, signa coronae, Floribus & gaudes, Angelicoq3 choro, Ac vtrinq3
viros pugnaces, laeta canentes, Quaternasq3 tenes, Pannonis orbis, aquas. Sed quod eras diuini seminis Hospita & altrix Dilectumq3 vigit semen Iacob erat. Hoc igitur recolas, tua non insignia, solum Huic fidas, felix, saluaq3 semper eris. Exlibris vznikol pravdepodobne v rokoch 1595  1596 ako jednolistová tlaè pre potreby badejovskej mestskej kninice
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a tlaèiarom bol pravdepodobne Dávid Gutgesel. Dejiny Bardejovskej mestskej kninice môeme sledova u od 14. storoèia v spojitosti s farskou kninicou chrámu sv. Egídia. V prvej polovici 16. storoèia sa rozrastala najmä zásluhou bardejovských kòazov
a v druhej polovici 16. storoèia ju protestanti odovzdali mestu. V poslednej tretine
16. storoèia sa stala verejne prístupnou a jej knihy boli oznaèované uvedeným exlibrisom. Zaujímavý posesorský záznam nesie dielo Gersona, v ktorom okrem vlepeného exlibrisu je aj rukopisný podpis Georgij Petrj bartphensis sum  èi bol tento Juraj
Petri v príbuzenskom vzahu so známym bardejovským kòazom Jánom Petrim, nevieme presne urèi, avak je pravdepodobné, e patrili do jednej rodiny. Ako posledné dielo z oficíny Dávida Gutgesela uvádzame Postilu Leonarda Stöckela (1596)
 kázne na nede¾né a sviatoèné dni, ktoré predstavuje jeho základné dielo. Okrem
kázní postila obsahuje mnoho citátov z diel antických spisovate¾ov, kritiku katolíckej
cirkvi, kritiku islamu, anabaptistov a pod. Zároveò vo svojom uèení zdôrazòuje potrebu túdia jazykov, svetského vzdelávania, túdia antickej literatúry, kultúry a vzdelanosti. Leonard Stöckel bol jedným z typických predstavite¾ov humanizmu na Slovensku. Po svojich túdiách vo Wittenbergu, kde nadviazal priate¾stvo s Filipom
Melanchthom, sa vrátil domov a ako uèite¾ pôsobil na bardejovskej mestskej kole.
Ako jej rektor zreorganizoval kolu pod¾a nemeckých vzorov, najmä do výchovnovzdelávacieho procesu presadil pedagogické princípy Melanchthona. V exemplári
Stöckelových postíl nachádzame na titulnom liste vlastnícky záznam Pauli Jacobaei
 náboenského spisovate¾a, autora barokovej náboenskej a výchovno-moralistickej
literatúry 18. storoèia. Ïalí rukopisný záznam Georgius Rotth Neosol Pann: et Bartphae: Anno [ ] Christianj 1615: 15 Ianuarij dokladuje vlastníctvo knihy banskobystrickým rodákom Jurajom Rotthom a zároveò dokres¾uje jeho biografické dáta 
oznamuje, e pôsobil v roku 1615 v Bardejove. Pravdepodobne bol zberate¾om kníh,
pretoe väzba knihy je opatrená jeho supralibrosom  G R N P 1615  a mohol ma
väèiu kninicu (Ïaliu knihu s jeho supralibrosom s rokom 1617 sme nali v kninici
Evanjelického kolégia v Koiciach  Bright, Timothy: Hygiena. Frankfurt am Main:
off. Paltheniana; sumpt. Peter Fischer  haer. Et Jonas Rosa, 1598).
Èinnos Gutgeselovej tlaèiarne pretrvávala do konca 16. storoèia, ku ktorej
roku 1597 pribudla Klösova tlaèiareò. Nedá sa poveda, e táto tlaèiareò bola pokraèovaním Gutgeselovej oficíny, pretoe u v èase fungovania Gutgeselovej oficíny
mala Klösova tlaèiareò svoje vlastné vybavenie. Dávid Gutgesel a Jakub Klös boli
v príbuzenskom vzahu  druhou manelkou Jakuba Klösa bola dcéra Dávida Gutgesela. Jakuba Klös bol v Bardejove u roku 1596, kde v mestskej rade pôsobil ako
richtár. Do 16. storoèia spadá iba èas jeho produkcie. Väèina jeho tlaèí vyla v 17. storoèí. Iba 16 vydaní je známych zo 16. storoèia. Obe bardejovské oficíny vydávali mimo významných kniných prác aj príleitostnú spisbu. Boli to rôzne básne (enkomiá,
epithalámia, genethliaca a epicédiá) k rozlièným príleitostiam, ktorými tudenti
prostredníctvom svojich mecénov, ktorých oslavovali, si zabezpeèovali financie na
svoje túdiá. SNK uchováva vo svojom fonde zaujímavý konvolút 24 tlaèí 16. storoèia rôznej proveniencie, medzi ktorými sú dve diela vydané u Gutgesela v posled-
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ných rokoch jeho èinnosti a tri tlaèe z Klösovej dielne: In obitum piae... Catharinae
Pap, charissimae coniugis... Georgii Zabo de Göntz (1598 u Dávida Gutgesela) predstavuje súbor pohrebných básní pri príleitosti úmrtia Kataríny Papovej, manelky Juraja
Szabóa. Autormi básní sú: Ján Balog, Kritof Darholcz, Ján Bocatius, Melchior Roháè
z Turca, Andrej Mudroò a iní; Elegiae duae (1598 u Dávida Gutgesela) na 4 fóliách je
súbor pozdravných básní od Jána Bocatia, významného slovenského hmanistického
básnika a Jána Baloga. V Klösovej tlaèiarni v roku 1597 vydal Andrej Mudroò Torus
na 8 fóliách, ktorý obsahuje príleitostné básne k svadbe Andreja Mednenského, vranovského evanjelického farára a Kataríny Károliovej, dcéry Gapara Károliho. Na
rube titulného listu je epigram venovaný eníchovi od Jána Bocatia. V tom istom roku vyiel v Klösovej tlaèiarni aj oslavný spis na igmunda Bátoryho I. od Joanna Torquata Aquila  Elogium in honorem ... Sigismundi I. Dei gratia ducis Transyluaniae. Tlaè
nesie posesorský záznam  vlastnoruèný podpis Jána Bocatia. Z produkcie Klösovej
tlaèiarne zo 16. storoèia spomenieme ete dve Bocatiove básnické diela  Musae
parentales (1598)  predstavujú pohrebné básne pri úmrtí tefana Forgáèa, významného protitureckého bojovníka a Hungaridos libri poematum V (1599)  najvýznamnejí súbor oslavných a príleitostných básní, listov Jána Bocatia.

Tr n a v a
Jednou z najvýznamnejích uhorských tlaèiarní v 16. storoèí sa stala trnavská
tlaèiareò. Prvý záujem o zaloenie tlaèiarne v Trnave bol u v roku 1560, keï arcibiskup Mikulá Oláh s príchodom jezuitov do Trnavy chcel sem pritiahnú z Viedne aj
tlaèiarenských odborníkov. Tieto snahy sa naplnili a za administrátora ostrihomského arcibiskupstva Mikuláa Telegdyho, ktorý na zaloenie tlaèiarne dostal finanènú podporu od panovníka 1000 forintov a 500 forintov od ostrihomskej kapituly. Telegdy v roku 1577 odkúpil stariu jezuitskú tlaèiareò vo Viedni a presahoval ju do
svojho domu v Trnave. Súèasne vo Viedni nakúpil písma, papier, toèky tlaèiarenských ozdôb a ilustrácií. Tlaèiareò zaèala tlaèi v roku 1578 a Mikulá Telegdy ju viedol a do svojej smrti v roku 1586. Pre zaujímavos uvádzame, e povolenie dostala
tlaèiareò vo forme privilégia a 14. augusta 1584, èím bolo chránené aj autorské a tlaèiarenské právo Telegdyho, musel vak odovzdáva 3  3 exempláre z kadého diela
uhorskej krá¾ovskej dvornej kancelárii. Ide o prvý prípad povinného výtlaèku
v Uhorsku. Produkcia trnavskej tlaèiarne je vo fonde Slovenskej národnej kninice
zastúpená ve¾kým poètom diel, najmä z obdobia, keï fungovala ako akademická tlaèiareò. Teraz sa budeme venova analýze jej produktov len z najstarích období. Najstarou tlaèou tejto tlaèiarne vo fonde SNK je  Az Evangeliomoknac, Mellyeket Vasárnapokon, Es Egyeb Innepeken Esztendö Által,... oluasni es Praedikallani szoktanac,... Masodic Resze..., z roku 1578, ktorej autorom je Mikulá Telegdy, zakladate¾ tlaèiarne
a popredný cirkevný hodnostár. V roku 1580 vyla tu aj tretia èas jeho postíl Az
Evangeliomoknac, Mellyeket Vasárnapokon, Es Egyeb Innepeken Esztendö Által,... oluasni
es Praedikallani szoktanac,... Harmadic resze..., (prvá èas vyla roku 1577 vo Viedni), ktoré predstavujú apologetiku katolíckej cirkvi voèi dielu protestanta Petra Bornemisu
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Fejtegetés. V roku 1580 vylo dielo Ordinarium officii divini secundum consuetudinem
metropolitanae ecclesiae Strigoniensis, ktoré do tlaèe pripravil tie Mikulá Telegdy. Práca je zhrnutím celebrujúcich poriadkov a pravidiel pre celú katolícku cirkev v rámci
ostrihomskej arcidiecézy, ale s urèitou platnosou pre celé Uhorsko. Do konca 16. storoèia vlastne boli pre kadú arcidiecézu v platnosti samostatné celebrujúce poriadky.
A v tomto vydaní nachádzame aj závery tridentského koncilu, ktoré mali by platné v Uhorsku vo veobecnosti. Z dielne Telegdyho tlaèiarne sa v naom fonde nachádzame ïalí významný produkt  Decreta, constitutiones et articuli Regum inclyti
regni Ungariae, ktorý vyiel roku 1584. Je to zbierka uhorských zákonov usporiadaná
v chronologickom slede od panovania prvého uhorského panovníka tefana I. a po
rok 1583. Zásluhu na vydaní tejto zbierky mal Zachariá Moovský, v tom èase nitriansky biskup, ktorý sa v rámci svojej funkcie venoval aj sudcovským èinnostiam,
a preto pocioval absenciu platnej legislatívy pre celé Uhorsko. Rozhodol sa zrevidova staré právne normy na základe tzv. Ilosvayho-kódexu, teda zákonov platných
za Ladislava II. a ¼udovíta II., a Verbõciho Tripartita. V spolupráci s Mikuláom Telegdym vydal v Telegdyho tlaèiarni v Trnave roku 1584 tieto dekréty. Na konci diela sa
nachádzajú ivotopisy uhorských krá¾ov a nitrianskych biskupov, ktoré pripravil
sám Z. Moovský. Táto zbierka zákonov poloila základ oficiálnej uhorskej zbierke
zákonov Corpus juris Hungarici a stala sa takmer na dve storoèia veobecne platnou
pre celé Uhorsko ako normatívne právo. Mikulá Telegdy sa zúèastnil iba na zostavení indexu tejto zbierky a zabezpeèil jeho vydanie.
Z tvorby ïalieho popredného cirkevného hodnostára a spisovate¾a Ondreja Monosloiho sa v naej kninici zachovali tri diela: De cultu imaginum, Az idvössegre
intö képecnec tiszteletiröl (1589); De invocatione et veneratione sanctorum, Az szentecnec
hozanc valo hasznos könyü, az keresztyeneknec igaz hitben valo epületekért (1589); De gratia,
ac libero hominis arbitrio et voluntate Dei. Az Isten malasztyarol, az szabad akaratrol es az
Istennec akaratyarol valo tudomany (1600). Prvé dielo De cultu imaginum je apologetickým spisom na obranu obrazov svätcov, ktoré sa v minulých storoèiach i v èase postupujúcej reformácie stali terèom obrazoborcov. V druhom diele autor obhajuje
z katolíckeho h¾adiska potrebu úcty k svätým so zrete¾om na rôzne protestantské názory a výpady. Posledný spis je polemickým vyjadrením rozdielností katolíckej a protestantskej cirkvi v otázkach viery. Vo vetkých troch dielach nachádzame dedikaèné
vere Lukáa Péèiho, právnika ostrihomskej arcidiecézy, redaktora trnavskej tlaèiarne za èias M. Telegdyho i v èase jej pôsobenia pod ostrihomskou kapitolou, vysokovzdelaného a uèeného mua. Zo samostatnej tvorby Lukáa Péèiho sa v naom fonde zachovalo dielo Az keresztyen hadakozasnac tüköre (1595). Podkladom pre uvedené
dielo bol spis nemeckého dominikána Pietra de Backera De Christianae militiae disciplina libellus (Leuven 1562) a Péèi ho napísal pri príleitosti oslobodenia Ostrihomu
spod tureckej nadvlády roku 1595. Ïalie dielo Lukáa Péèiho je Hasznos orvossag,
minden lelki betegsegnec ellen (1597), ktoré vzniklo z podnetu írenia sa reformaèného
hnutia. L. Péèi v òom objasòuje organizáciu katolíckej cirkvi a vysvet¾uje jej najdôleitejie vierouèné tézy a rituály. Zároveò sa autor venuje obrane takých otázok z po-
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zície katolíckej cirkvi, voèi ktorým protestanti majú namierené svoje spisy  uctievanie svätých, pouívanie latinèiny pri cirkevných obradoch, spoveï a i. K ïalím tlaèiam trnavskej tlaèiarne 16. storoèia, ktorá sa po smrti Mikuláa Telegdyho (1586) stala majetkom Ostrihomskej kapituly a fungovala u ako Tlaèiareò ostrihomskej kapituly, je kniha rituálov a ceremónií, ktoré sa uplatòujú v celej ostrihomskej arcidiecéze
a sú platné pre vetky fary a v nich slúiacim cirkevným hodnostárom Agendarius.
Liber continens ritus et caeremonias,... in Dioecesi et provincia Strigoniensi utuntur (1596).
Okolo roku 1610 ostrihomský arcibiskup Frantiek Forgáè dal prenies väèiu èas zariadenia tlaèiarne do Bratislavy. V rokoch 1619  1621 vylo ete zopár tlaèí, ale tým sa
konèí prvá éra trnavského kníhtlaèiarstva.

Putovné tlaèiar ne  Koice, Komjatice
Na Slovensku prvou tlaèiaròou, ktorá hoci len krátky èas pracovala, bola tlaèiareò Gála Husára. Gál Husár sa vyuèil kníhtlaèiarskemu remeslu vo Viedni u Rafaela Hoffhaltera v roku 1577, od ktorého si zakúpil i zariadenie a preniesol ho do
Magyaróváru. Nako¾ko bol protestantom, bol prenasledovaný katolíckou vrchnosou. V roku 1560 musel Óvár opusti, pretoe ho obvinili z kacírstva a ponúkol svoje
sluby Koiciam. Zaèiatkom februára 1560 sa presahoval do Koíc, kde ho 20. marca
1560 menovali za kalvínskeho kazate¾a. Potom bol uväznený a pravdepodobne za
pomoci Petra Bornemisu sa mu podarilo utiec. Jedinou tlaèou, ktorú vydal v Koiciach je jeho vlastný kalvínsky spevník  Isteni dicséretek és psalmusok (1560), ktorý
zaèal tlaèi ete v Óvári. Jeho tlaè ukonèil po usadení sa v Debrecíne roku 1561. Pod¾a
slovenskej i maïarskej odbornej literatúry sa nezachoval iadny exemplár tejto tlaèe.
Gál Husár pravdepodobne viac uprednostòoval svoju kazate¾skú èinnos v rámci
kalvínskej cirkvi, a preto sa po odchode z Debrecínu v roku 1562 stal kazate¾om
v Komárne. Odtia¾ vak zase musel ujs, pretoe Mikulá Oláh sa postaral o to, aby
bol uväznený. Na nejaký èas sa stratil, pravdepodobne v Trnave pôsobil ako kazate¾.
Od roku 1573 v Komjaticiach pod ochranou trenèianskeho upana Imricha Forgáèa
(1539  1599) znovu pokraèoval v tlaèiarenskej èinnosti s vybavením, ktoré si priniesol z Debrecínu. Tu il a pracoval 2 roky a vo svojej tlaèiarni vytlaèil kadý rok jeden
titul. Gál Husár v Komjaticiach nadviazal spoluprácu s náboenským spisovate¾om,
cirkevným hodnostárom a farárom v Hlohovci a intave Petrom Bornemisom (1535
 1584). V Komjaticiach vyla v jeho dielni, ktorú viedli spoloène s Petrom Bornemisom, prvá èas kázní Petra Bornemisu, ktorej tlaè bola ukonèená a u Bornemisu
v intave, èo je zrejmé aj z kolofónu. Z komjatickej tlaèiarne sa nám zachovali len
v zlomkoch prédikácie samotného Gála Husára, ktoré boli tu vytlaèené pravdepodobne v rokoch 1573  1574. Iniciálky i výzdoby pouívané v Komjaticiach sa neskôr
objavili aj v tlaèiach u Bornemisu v intave, èo potvrdzuje, e po rozdelení komjatickej tlaèiarne sa èas typografického zariadenia dostáva do intavy k Bornemisovi.
Zo samostatnej autorskej i ediènej produkcie Gála Husára sa vo fondoch Slovenskej
národnej kninice nezachoval iadny exemplár. Dokumentom jeho tlaèiarenského
pôsobenia uloeného v SNK je spomínaný prvý diel rozsiahlej 5 zväzkovej edície
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kázní Petra Bornemisu (Elsö resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknak...
ira Bornemisza Peter. 1573). Autor ju venoval svojim patrónom, majite¾om intavských
a hlohovských majetkov barónovi Júliusovi Salmovi a jeho manelke Albete Turzovej, dcére vysokopostaveného krajinského hodnostára Alexeja I. Turzu (1490  1543).
V úvodných dedikáciách sa za finanènú podporu poïakoval aj Ladislavovi Bánfimu
(u. 1584) a jeho manelke Barbore Somyovej z Dolnej Lindavy, arlote uliokovej,
manelke tefana Dobóa a Jánovi oóvi z Poltára. Exemplár tejto práce sa nachádza
v dobrom fyzickom stave, má zachovanú renesanènú bledú koenú väzbu s ornamentálnou slepotlaèou a kovovými sponami. Kniha bola uloená v historickej kninici nitrianskych piaristov a je oznaèená tlaèeným exlibrisom Matice slovenskej.

intava
Tlaèiareò Petra Bornemisu patrila v 16. storoèí k významným uhorským tlaèiaròam. U v roku 1569 uvaoval nad monosou vyda svoje prédikácie, ktorých
rukopis mal rozsah 1200 strán. Potreboval vak k tomu mecenáa a tlaèiareò, ktorá by
bola schopná tlaèi v maïarèine. S Gálom Husárom sa zoznámil pravdepodobne
poèas Husárovho pobytu vo Viedni u Rafaela Hoffhaltera, kde mu tlaèili jeho Elektru.
Pravdepodobne u tam Bornemisa prejavil záujem o kníhtlaè. Peter Bonemisa odkúpil od Husára tlaèiareò a zaloil si vlastnú v intave, kde dokonèil prvý zväzok
svojich kázní, resp. evanjelických postíl a pokraèoval v tlaèení svojho päzväzkového
rozsiahleho diela. Druhý zväzok Bornemisových kázní (Masic resze az evangeliomokbol
es az epistolakbol valo tanusagoknak... ira Bornemisza Peter. 1574.) vyiel taktie za podpory Ladislava Bánfiho a jeho manelky Barbory Somyovej z Dolnej Lindavy.
V Slovenskej národnej kninici sa zachovali 2 exempláre tohto vydania. Obidva sú
viazané v renesanènej koenej väzbe s ornamentálnou slepotlaèou a prezentujú sa
v nich nasledovní vlastníci  Ján Meko z Vyného Kubína z roku 1794, Pavol Bajza
z roku 1796, Xavér Tomèík, Martin Blakoviè, dvojjazyèná maïarsko-slovenská peèiatka Muzeálnej slovenskej spoloènosti a zápis kninice piaristov v Prievidzi. Tretí
diel kázní (Harmadik resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknak... ira
Bornemisza Peter. 1575) obsahuje postily urèené najmä na ve¾konoèné sviatky a nedele. Peter Bornemisa prácu dedikoval svojmu dobrodincovi, komorníkovi rakúskeho
knieaa Karola, Andrejovi Balaovi a jeho ene Anne Méraiovej, ktorí sa zaslúili
o vydanie práce. V naom fonde je tento titul uloený v dvoch exemplároch; knihy
sú oznaèené tlaèeným exlibrisom Matice slovenskej a exlibrisom kninice nitrianskych piaristov; ide o defektné exempláre s pokodenými väzbami. tvrtý zväzok
(Negyedik resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknak... ira Bornemisza
Peter. 1578) publikovaný za mecenátu dedièného upana Huòadskej upy Istvána
Töröka obsahuje postily a kázne urèené na Turíce. V SNK sa nachádza v dvoch exemplároch, pod¾a rukopisných posesorských záznamov sa knihy dostali do kninice
trnavských frantikánov, nitrianskych piaristov a ich ïalími majite¾mi boli Pavol
ambokréthy a Mikulá z chorvátskeho Èakovca (Nicolaus a Csaktornae). Oba exempláre majú zachovanú renesanènú väzbu s ornamentálnou slepotlaèou. Ku tvrtej
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èasti Bornemisa pripojil Ördögi kísértetek, èo popudilo jeho dobrodinca Júliusa Salmu
a v decembri 1578 musel intavu opusti. Útoèite naiel na Plaveckom hrade.

Plavecký hrad
U v januári 1579 Bornemisa býval aj s tlaèiarenským vybavením na Plaveckom hrade. Zemepán hradu tefan Balaa bol u predtým naklonený Bornemisovi,
a preto ochotne ho v jeho tlaèiarenských snahách podporoval. Po usadení sa na Plaveckom hrade Bornemisa doplnil písma o nové typy, ktoré pravdepodobne pochádzali z Viedne. Pokraèoval predovetkým v tlaèení vlastných diel, ale tlaèil aj kalendáre. Na Plaveckom hrade dokonèil tlaèenie piateho zväzku svojich kázní, obsahujúcich hlavne nede¾né kázne v období po Turíciach. (Oetoedik resze az evangeliomokbol
es az epistolakbol valo tanusagoknak... ira Bornemisza Peter. 1579). Z dedikácie autora vyplýva, e vydanie zväzku podporil chorvátsky bán a upan Varadskej upy Kritof
Ungnad. V SNK sa zachoval jediný exemplár zaviazaný do koenej renesanènej
väzby, ktorý okolo roku 1659 vlastnil istý Michal Pataki a je oznaèený exlibrisom
Matice slovenskej. Z Bornemisovej tlaèiarne z roku 1581  1582 pochádza aj súbor
evanjélií a epitol s modlitbami na nedele, sviatky a na sviatky svätých, realizovaný
nákladom viedenského nakladate¾a a kníhkupca Erharda Hillera a za úèasti tu pôsobiaceho faktora Valentína Manèkovièa (Evangéliumok és epistolák), ktorého exemplár
sa v pokodenom stave dostal do fondov SNK. V súèasnosti je zväzok zretaurovaný,
posesorské záznamy nie sú zachované.

Rohoník
Peter Bornemisa sa s tlaèiaròou po nieko¾koroènom pôsobení na Plaveckom
hrade presahoval do Rohoníka, kde roku 1584 dokonèil vytlaèenie evanjelických
postíl v maïarèine, ktoré obsahujú kázne na nedele a sviatky pod názvom Predikatioc
egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol. Autor dielo venoval
svojmu patrónovi tefanovi Balaovi, majite¾ovi Plaveckého a Topo¾èianskeho hradu,
vytlaèenie knihy finanène podporili Frantiek Nádady, Pavol Mariái, Frantiek
Kapy, Frantiek Esterházi a i. Zachované zväzky mali rôznych majite¾ov, roku 1626
vlastnil jeden exemplár Martin Hermánn, roku 1649 ¼udovít Balás, nachádzali sa
v kninici bratislavských frantikánov salvatoriánskej provincie a boli súèasou bánovskej Zaiovskej ¾achtickej kninice. Dva zo zachovaných exemplárov v SNK sa
vyznaèujú renesanènou väzbou z èiernej koe s ornamentálnou slepotlaèou, tretí
exemplár má pergamenový prebal.

Hlohovec
Tlaèiareò Petra Bornemisu roku 1584 odkúpil Valentín Manèkoviè a presahoval ju do Hlohovca. V hlohovskej tlaèiarni v rokoch 1584  1588 vylo 5 titulov, medzi nimi aj latinský vierouèný spis namierený proti anabaptistom a unitárom od
banskotiavnického rodáka, cirkevného dejate¾a a dramatika Pavla Kyrmezera
(u. 1589) Confesio fidei et doctrinae de vera aeterna deitate... 1585. P. Kyrmezer toto dielo
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venoval svojmu patrónovi, upanovi trenèianskej upy Imrichovi Forgáèovi. Na
titulnom liste zachovaného exemplára SNK sa nachádza vlastnoruèný exlibris slovenského historika Mateja Holku st. (1719  1785) z roku 1744 a kniha sa pravdepodobne prostredníctvom jeho syna Mateja Holku ml. (1757  1832) stala súèasou
Malohontskej kninice.
Pôsobenie putovných tlaèiarní na Slovensku prebiehalo v zloitých náboenských i politických súvislostiach a udalostiach druhej polovice 16. storoèia. Produkty týchto tlaèiarní mohli uzrie svetlo sveta vïaka nesmiernemu úsiliu tlaèiarov
a vïaka duchovnej i hmotnej podpory evanjelicky orientovanej uhorskej/slovenskej ¾achty.
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Èinnos Jána Èaplovièa vo Zväze
slovenských knihovníkov
Silvia Stasselová

T

akmer na konci oficiálneho programu seminára venovaného vzácnej osobnosti pána PhDr. Jána Èaplovièa, je pre mòa nesmiernou cou vyslovi nieko¾ko slov z pozície súèasnej predsedníèky Spolku slovenských knihovníkov.
Rodokmeò v tomto roku u 60  roènej slovenskej knihovníckej spolkovej
èinnosti a profesijného zdruovania historicky vychádza z prvého Zväzu slovenských knihovníkov, ktorého spoluzakladate¾om a v poradí jeho druhým predsedom
bol pán PhDr. Èaploviè práve v èase, keï zároveò riadil Univerzitnú kninicu v Bratislave.
V historickom slede bol následne jeho pokraèovate¾om Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informaèných pracovníkov (1968), Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (1973) a od roku 1990 je ním Spolok slovenských knihovníkov.
Tvorivý odkaz pána PhDr. Èaplovièa ako odborníka európskeho formátu,
tak ako ho charakterizovali dnené predchádzajúce vystúpenia, by preto nebol úplný bez jednej z jeho hlavných vzácnych vlastností  vô¾u deli sa o odborné poznatky s ostatnými a podnecova ïa¾ích, aby napomáhali vzájomnému odbornému
vzdelávaniu knihovníckej odbornej verejnosti na Slovensku.
Pán PhDr. Èaploviè bol medzi zakladajúcimi osobnosami prvého národného
Zväzu slovenských knihovníkov, èím pre ïalie generácie slovenských knihovníkov
vytvoril priestor pre profesionálne zdruovanie a odbornú spoluprácu s neodmyslite¾ným ¾udským rozmerom.
Prvý národný Zväz slovenských knihovníkov vznikol 12. februára 1946 ako prvý
slovenský profesionálny spolok. Pod¾a Stanov prvého Zväzu slovenských knihovníkov (ZSK) bol zväz zaloený 12. februára 1946, ale ustanovujúce zhromadenie sa
konalo a 27. februára 1946 za úèasti 24 kninièných pracovníkov v kaviarni Metropol v Bratislave. Prvým predsedom ZSK sa stal Doc. Dr. Anton A. Baník.
Pán PhDr. Èaploviè bol v roku 1949 na Valnom zhromadení Zväzu slovenských knihovníkov zvolený za jeho podpredsedu a na Valnom zhromadení v roku
1950 za predsedu Zväzu slovenských knihovníkov.
V èele Zväzu slovenských knihovníkov stál PhDr. Èaploviè a do pozastavenia èinnosti Zväzu v dôsledku úradných opatrení v oblasti spolkovej èinnosti krátko
po Valnom zhromadení vo februári 1951.
Poèas svojho pôsobenia sa PhDr. Èaploviè aktívne zameral na nevyhnutné
rieenie otázok sústavného vzdelávania knihovníkov a aktívne sa podie¾al na presa-
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dzovaní a budovaní odborného knihovníckeho vzdelávania a knihovníckeho kolstva, èím poloil základy dnes u historicky stabilizovaného vysokokolského túdia
knihovníctva a informaènej vedy na Slovensku.
Medzi prvé vzdelávacie iniciatívy PhDr. Èaplovièa v rámci Zväzu slovenských knihovníkov patril prvý základný knihovnícky kurz pre knihovníkov vedeckých, ¾udových a podnikových kniníc. Diferencované osnovy prednáok a cvièení
boli rozvrhnuté do 32 vyuèovacích hodín.
Z ïalích snáh PhDr. Èaplovièa ako predsedu Zväzu slovenských knihovníkov patrila príprava celotátneho knihovníckeho zjazdu, úèas na príprave návrhu
zákona o jednotnej sústave kniníc, normalizácia pracovných úkonov v kniniciach
a zjednocovanie pracovných postupov a ïalie organizaèné otázky slovenského knihovníctva.
ia¾, nemala som monos pozna pána PhDr. Èaplovièa osobne. Napriek tomu je nám  mladej generácii knihovníkov blízky prostredníctvom tých, ktorým
odovzdal svoje profesionálne poslanie, svoj vzah k práci a zasadil do nich to, èo nás
vetkých v knihovníctve rovnako charakterizuje  silnú väzbu k svojmu povolaniu
knihovníka.
Pán PhDr. Èaploviè bol predsedom Zväzu slovenských knihovníkov pred
55 rokmi. Je mi poteením kontatova, e aj o 55 rokov neskôr, v roku 2006, si stále
uvedomujeme potrebu a význam profesijného spolkového zdruovania a priestoru
odbornej spolupráce, ako jeho spoluzakladate¾ pán Dr. Èaploviè.
Za viac ako symbolickú povaujem skutoènos, e dnes Spolok slovenských
knihovníkov sídli v priestoroch Univerzitnej kninice v Bratislave, kde pán PhDr. Ján
Èaploviè pred 55 rokmi ako jej riadite¾ viedol ná prvý profesijný knihovnícky zväz.
V mene vzácneho èloveka, erudovaného odborníka a knihovníka srdcom si
dovo¾ujem predpoklada, e by pána PhDr. Jána Èaplovièa urèite poteilo, ako ve¾mi
si dodnes jeho odkaz ceníme.
Ostáva len doda symbolické:
Pán PhDr. Èaploviè  v mene knihovníckej odbornej komunity Vám úprimne ïakujeme!
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Ako som ho videl alebo
konfrontácie s múdrosou
Duan Lechner

È

lovek má vdy dva sny. Uskutoènite¾né a tie, ktoré sú proti zákonom prírody.
Ak by sa uskutoènil jeden z tých druhých, nemohol by som ani pomyslie na
túto moju spomienku. Ale o tom neskôr.
Mal som ivotné astie. Ako tudent som sa nieko¾ko rokov skoro denne
stretával s PhDr. Jánom Èaplovièom. Vtedy som si len matne uvedomoval dejinný
význam tohto èloveka pre kultúrny výskum Slovenska. Úmyselne nepecifikujem
oblas vedeckej práce Jána Èaplovièa, lebo je iroká a spletitá. Tejto úlohy sa zhostili
v jednotlivých statiach moji kolegovia. Mlados dáva akési zvlátne okuliare. Ani
nie tak kritické, ako najmä málo vímavé. Ale ak natrafíte na nieèo vymykajúce sa
zvyèajnosti, zbystrí sa zrak. Dnes je u zrejmé, e Ján Èaploviè je mimoriadnym zjavom v panteóne slovenského verejného a vedeckého ivota. Som vïaèný osudu, e
som aspoò nieko¾ko chví¾ mohol by v jeho blízkosti.
Ale èlovek má aj druhý rozmer, mieru èloveèenstva, ktorou sa zaryje do pamäti súèasníkov. Ján Èaploviè by reèi o òom povaoval za nemiestne, urèite by ma za
ne vyahal za ui a inak pokojný èlovek by na mòa asi nakrièal.
Pán doktor bol výnimoèný èlovek. Nech mi v jeho skromnosti odpustí. Bol.
A to v mnohom, benom, charakterizujúcom osobnos. Bol výnimoèný vnútorným
ustrojením, nie vonkajími prejavmi. Z vonkajej stránky nebolo na òom niè nápadné. Neodlioval sa obleèením, nemal nápadný formálny prejav. Vyarovala vak
z neho nesmierna skromnos. A tie oèi! Tie vdy upútali. Jasné napriek u pokroèilému veku, múdre i beárske. Pôsobil nimi ospravedlòujúco, pritom rozhodne a neochvejne. V období naich stretnutí sme o jeho ivote vlastne niè nevedeli. Ja som sa
len náhodou dozvedel o jeho politickej práci, ale v tom období interpretácia dejín
mala svoje metódy, ktoré zomie¾ali poznanie, ia¾ i ¾udí. Po mnohých rokoch som
mohol sledova a pozna aspoò èiastoène beh naich dejín, ktorého bol Ján Èaploviè
aktívnym úèastníkom. Spomínam to preto, lebo jeho skromnos bola v týchto väzbách a zaráajúca. A zaráajúca bola i neohrabanos tých mocnejích. Bolo to
niekedy zaèiatkom roku 1974, keï sme sedeli v pracovni v Lyceálnej kninice a rozprávali sa o kadeèom okolo náho túdia, ale urèite aj o inom. Náhle vstúpila nám
neznáma ena a oznámila, e doktorovi Èaplovièovi ude¾uje v zmysle b¾a b¾a b¾a pokarhanie za nedostatoènú úroveò práce. Bolo nám to, ako sme tam sedeli, ve¾mi
smiene. Veï len prednedávnom vyla jeho Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 103

Ján Èaploviè (1904  1976)  ivot, dielo, èlovek

103

do r. 1700. Vetci boli nadení. Niekto sa vak trúfol nezmyselne kopnú. Malá príhoda, ktorá ma sprevádza celý ivot. Stokrát som u na tú dámu tasil kord, ale len vo
sne... Nikdy nezabudnem na doktorovu reakciu. iadna. Mlèky zobral list a starostlivo, na Èaplovièove pomery a ve¾mi starostlivo, tento osobný dokument uloil. Nezabudnem na výraz tých oèí  rezignácia, zlos, smiech. A tie oèi vtedy na nás mrkli.
Tento záitok som pochopil a ove¾a neskôr. Ústrk, dehonestácia za kadú cenu.
ia¾, aj to bola realita, ktorá nezaslúene poznaèila jeho ivot.
Nae rozhovory neboli len o knihe. Nie èasto, ale predsa sme sa zvykli rozpráva o benom ivote, najmä o rodine. Vtedy ma mimoriadne prekvapil vzah Jána
Èaplovièa k svojej svokre. Vrelý, úctivý, priate¾ský. Bolo to obdobie, keï táto milá dáma èoraz èastejie a vánejie chor¾avela. Túto skutoènos, sám u nie najzdraví, ako znáal. Musím poveda, e smr svokry mala na neho ve¾mi zlý vplyv. My, èo sme
boli bliie, sme si u neho vimli akýsi duevný zlom. Ostal ove¾a smutnejí. O mnoho rokov neskôr, som sa stretol s podobným vzahom doma. Musím prizna, e v zá¾ahe názorov na svokry, mi bolo preité pouèením.
Stretnutia s Jánom Èaplovièom boli plné dymu. Nie, nie je to metafora. Vari
jedinou neresou mu bola cigareta. Oddával sa jej plným dúkom. Vlastne bez cigariet nebolo rozhovoru. Ako èloveka z fajèiarskej rodiny ma prekvapilo nieko¾ko návykov, ktoré som nikdy predtým nevidel. Fajèil ve¾a, musím sa prizna, e my s ním.
Väèina fajèiarov vychutná prvý dúok, to som vak u neho nikdy nevidel. Akrobaticky si zapálil cigaretu jednou rukou. Vdy ¾avou, v pravej daèo dral alebo písal.
Obratne si palcom pridral zápalkovú katu¾ku, ïalími prstami vytiahol zápalku
a krtol. Dodnes neviem opísa, ako to robil, no táto drobnos ma udivila a zabávala.
Takýto obrad som vdy ticho sledoval. Myslel som, e mu to musí spôsobova problém. Raz sme mu s kolegami z roèníka kúpili na stái v Po¾sku zapa¾ovaè, taký plniaci. Darèek ho poteil, usmial sa a ukázal nám plnú zásuvku zapa¾ovaèov. Viete, keï
u takto hýrim s cigaretkou, nech aspoò si komplikujem jej zapa¾ovanie. A ete jeden postreh. Nikdy predtým, ani potom som nevidel vyfajèi cigaretu bez odklepnutia. Bolo to pre mòa neuverite¾né.
Samostatnou kapitolou spomienok na pána doktora je fascinujúca atmosféra,
ktorú okolo seba vytváral. Nebudem sa zmieòova o tej intelektuálnej. Fascinujúci bol
vak aj jeho stôl. Vade knihy a papiere. Neskutoène, nepochopite¾ne vytvárajúce hory a pohoria, níiny a planiny. A on s neskutoènou istotou presne vedel, kde èo je.
Mali sme ho vetci ve¾mi radi a váili sme si ho, ale sme s ním nikdy neboli
v celkom dôvernom vzahu. Obklopovala ho akási tenuèká sklená stena vánosti
a úcty, nepochopenia jeho ¾udskej ceny v nemilosrdnom zápase preitého. Ale zahanbene sa musím prizna, e nenahradite¾ného èloveka som v òom rozpoznal a
ove¾a, ove¾a neskôr. Èo mi zostalo v spomienkach, vôbec nie sú jednotlivé výroky alebo udalosti, le sled dní a mesiacov v spoloènosti èloveka bez akýchko¾vek nápadností. V stretnutiach v Lyceálnej kninici som nachádzal nový rozmer vlastného
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spoznania. Viedol som rozhovory s èlovekom, ktorého ve¾kos som nechápal. Neboli to len chvály, viac bolo toho kritického a èasto dos ostrého. Od neho som vak aj
tie tvrdé slová vnímal ako povzbudenie.
Ak ma pozorujete tam z hora, milý pán doktor, odpuste, e som vás chcel
trochu priblíi ako skvelého èloveka, ktorý chýba, nielen vo svojej múdrosti, ale
najmä v èloveèenstve.
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Ján Èaploviè a èeská kultura
Milada Písková

P

øi vytváøení obrazu osobnosti významného slovenského bibliografa, historika, komeniologa a politika Jána Èaplovièe (1904  1976) nelze pominout kontakty s èeským prostøedím, které sehrálo v jeho osobnostním vývoji dosti dùleitou roli.
Èaplovièùv vztah k èeské kultuøe se formoval od jeho mladých let, kdy absolvoval èást svých vysokokolských studií v Praze (1922  1926). Bylo to období, které oznaèujeme za zlatý vìk èeské kultury a literatury, léta mezi dvìma svìtovými válkami. Èaploviè studoval na Evangelické teologické fakultì Univerzity Karlovy a mìl
monost setkávat se zde s øadou osobností duchovního i kulturního ivota. Jistì by
bylo potøebné rekonstruovat toto období Èaplovièova ivota, kdy se utváøela jeho
badatelská a vìdecká osobnost, ale archivní zdroje teologické fakulty dosud nebyly
zpøístupnìny.1
Druhý styèný bod s èeskou kulturou a politikou lze vysledovat v dobì druhé
svìtové války, kdy na protest proti nástupu faismu v Evropì odeel do emigrace,
pobýval v Jugoslávii, ve Francii a Anglii. Pracoval jako redaktor èeskoslovenských zahranièních èasopisù Èeskoslovenský odboj (Paøí) a Èechoslovák (Londýn), stal se
slovenským komentátorem britského rozhlasu BBC. Tady nepochybnì spolupracoval i s Janem Masarykem. Od roku 1940 byl toti èlenem a od roku 1942 prvním podpøedsedou Státní rady ÈSR, poradního orgánu prezidenta Benee.
Po válce pùsobil jako pøednosta slovenského odboru na pøedsednictví vlády
v Praze.
Badatelské zájmy dr. Jána Èaplovièe byly velmi iroké, lze je rozèlenit na
bibliografii a knihovnictví, starí slovenskou literaturu, historii a komeniologii. V literárním výzkumu se soustøedil na starí období slovenského i èeského literárního ivota. Zabýval se napø. osobností Jiøího Tøanovského, zaujal ho vztah V. M. Krameria
ke slovenskému prostøedí (Pozvanie V. M. Krameria za redaktora do Bratislavy).
Z Èaplovièovy bibliografické práce budou èerpat celé generace slovenských
literárních historikù, a nejen slovenských, øíká Milena Cesnaková ve svém èlánku
o J. Èaplovièovi u pøíleitosti 25 let od jeho úmrtí.2 Také je tøeba pøipomenout jeho
spolupráci na Knihopisu èeských a slovenských tiskù od doby nejstarí a do konce
18. století, který je základním zdrojem pro studium èeské a slovenské kniní kultury.3
1

2
3

Podle sdìlení Archivu Univerzity Karlovy v Praze archiv Evangelické teologické fakulty
UK sem nebyl dosud pøedán. Podle sdìlení Evangelické teologické fakulty UP její archiv
pøístupný badatelùm není.
CESNAKOVÁ, M. Dr. Ján Èaploviè, Slovák, Èechoslovák a vzácný èlovìk, s. 14.
TOBOLKA, Z.V. Knihopis èeských a slovenských tiskù od doby nejstarí a do konce
18. století.
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Prùkopnický význam má samozøejmì jeho nejvýznamnìjí dílo Bibliografia tlaèí
vydaných na Slovensku do roku 1700.4
Samostatnou kapitolou v díle Jána Èaplovièe jsou jeho komeniologická bádání. Byl èlenem celostátní komise pro vydávání díla J. A. Komenského v Praze, intenzivnì spolupracoval s praským a poté s uherskobrodským komeniologickým
centrem, které se stalo v 60. letech 20. století pièkovým komeniologickým pracovitìm s mezinárodním dosahem. Èaploviè pro Soupis dìl J. A. Komenského v èeskoslovenských knihovnách, archivech a muzeích pøipravil témìø celý materiál ze Slovenska.
Øadu svých odborných komeniologických prací publikoval v èasopise Acta
Comeniana (Uherský Brod). Tento èasopis mìl mimoøádné postavení v ès. komeniologii zvlátì v dobì, kdy pùvodní Acta Comeniana, vydávaná v Nakladatelství ÈSAV
v Praze, byla zastavena.5
Èaploviè byl èlenem redakèní rady tohoto èasopisu (Archiv pro bádání o ivotì a díle J. A. Komenského) spolu s Josefem Polienským, Janem Patoèkou, Antonínem karkou, Josefem Bramborou ad. Poslední èíslo zmínìného èasopisu pod
praskou redakcí vylo v roce 1962. Kdy rozhodnutím Ministerstva kolství a kultury ÈSSR z roku 1963 pøestal tento èasopis vycházet, na jeho tradici navázal obdobný èasopis uherskobrodský. Okruh autorù a spolupracovníkù zmínìného èasopisu byl a zùstal mezinárodní. Z èeských a slovenských pøispìvatelù je tøeba pøipomenout Otokara Chlupa, Antonína Frintu, Antonína Mìana, Vlastu Fialovou,
Andreje Èumu, Mirjam Bohatcovou, J. B. Èapka ad. Pozoruhodný je také zájem zahranièních autorù, napø. Klause Schallera, Franze Hofmanna, Milady Blekastad, Tatsura Mority ad.
I kdy bylo tìitì Èaplovièovy práce v bibliografii, knihovìdì a literární
historii, jeho komeniologická bádání zaujímají významné místo v dìjinách èesko-slovenského výzkumu o ivotì a díle J. A. Komenského. Èaploviè nejene soustøedil øadu materiálových podkladù k této tematice, ale jeho výzkumy pøinesly i nová zjitìní, napø. objevil a upozornil na zapomenutém dílo J. A. Komenského Metuzalém, tj.
o daru dlouhovìkosti6. Dále objevil Krmanùv opis Komenského díla Dionysii Catonis disticha moralia , tj. volné pøebásnìní Catonových dvojverí, oblíbeného souboru ivotních a morálních ponauèení. Spolu s J. B. Èapkem identifikoval roku 1957
dalí dílo J. A. Komenského  Truchlivý, a to v konvolutu bratrských tiskù v lyceální
knihovnì v Bratislavì.7

4
5

6
7

ÈAPLOVIÈ, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700.
Acta Comeniana (Archiv pro bádání o ivotì a díle J. A. Komenského). Praha :
Nakladatelství ÈSAV. Rozhodnutím MK tento èasopis v roce 1963 pøestal vycházet.
Viz dopis MK Nakladatelství ÈSAV z 19. 12. 1963 vlepený do èasopisu Acta Comeniana,
Vìdecká knihovna v Olomouci, Sign. 163 156.
MICHALIÈKA, J. Komeniologické dielo Jána Èaplovièa, s. 290.
KUMPERA, J. Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní vìkù, s. 233.
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Vladimír Michalièka hodnotí Èaplovièovu práci v oblasti komeniologických
bádání takto: Tøebae komeniologické dílo Jána Èaplovièe není co do poètu publikovaných prací rozsáhlé, svojí hodnotou patøí mezi prùkopnické. Svými bibliografickými výzkumy komenián navázal na tradice, které v této oblasti vytvoøil na poèátku 20. století slovenský bibliograf ¼udovít Vladimír Rizner. 8
Èaplovièovy komeniologické studie mají jednoho spoleèného jmenovatele,
a tím je vztah J. A. Komenského ke Slovensku, ohlas jeho díla na Slovensku. U podle názvu jednotlivých statí: Komenský a Slovensko, Komenského potocká tlaèiareò,
Vydávanie Komenského uèebníc na Povaí, Z komeniologického prieskumu slovenských kniníc, Komenského výstava v Bratislave ad.
Z výe uvedeného je zøejmé, e z Èaplovièových poznatkù èerpají a budou
èerpat nejen sloventí komeniologové, ale evropská a svìtová komeniologie vùbec,
protoe jestlie nìkterou vìdní disciplínu vzelou z èeského a slovenského prostøedí mùeme oznaèit za svìtovou, je to právì komeniologie.
Recenzentem knih a studií Jána Èaplovièe v èeském prostøedí byl pøedevím
Frantiek Svejkovský, který napø. posoudil Èaplovièovu knihu O túdiu starej literatúry slovenskej. Mimo jiné uvedl: Knihu mono nazvat programem dalí práce
slovenských odborníkù, ale není tím vystiena její plná hodnota, nebo autor nejednou pøesahuje svými literárnì historickými výklady pouhý programový rámec knihy a otvírá ji pøímo pohled do øeení konkrétní problematiky nìkterého vývojového úseku nebo pøedkládá hodnocení nìkterých jevù. Pro tuto vestrannost zaujme
kniha také pozornost veøejnosti hledající pouèení o starí slovenské literatuøe. 9 Dále zdùrazòuje recenzent inspirativnost této publikace pro èeské badatele v oblasti
starí èeské a slovenské literatury, jasné stanovení úkolù pro nejblií období, které
mùe platit i pro èeskou literaturu, a to: pøehodnotit dosavadní závìry ve výkladech
starí literatury a zpøesnit znalosti o dochovaném literárním materiálu. Mnoho pouèení a podnìtù mùe pøinést èeskému ètenáøi zastavení nad kníkou O túdiu starej literatúry slovenskej, její závìry jsou zároveò pøíslibem, e po programovém
projevu pøijdou i hojné výsledky konkrétní práce slovenských vìdcù mezi pøedními pracovníky bude moci Ján Èaploviè pøitom uplatnit i tvoøivì rozvinout své bohaté znalosti.10
V 70. letech zaøadil heslo Ján Èaploviè do Slovníku pseudonymù v èeské
a slovenské literatuøe Jan Vopravil.11 Dvacet let pozdìji, roku 1992, ho nacházíme také v Èeskoslovenském biografickém slovníku, který redigoval Josef Tome.12 Tý
autor uvádí jméno Jána Èaplovièe i v Èeském biografickém slovníku XX. století z roku 1999, jako výraz uznání Èaplovièova díla a jeho kontaktù s èeským akademickým
8
9
10
11
12

MICHALIÈKA, J. ref. 6, s. 290.
Èeská literatura, s. 170.
Èeská literatura, ref. 9, s. 175.
VOPRAVIL, J. Slovník pseudonymù v èeské a slovenské literatuøe.
Èeskoslovenský biografický slovník, s. 88  89.
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a kulturním prostøedím. 25. výroèí Èaplovièova úmrtí pøipomenula v èasopise Mosty jeho nìkdejí spolupracovnice z Univerzitní knihovny v Bratislavì Milena Cesnaková. Uvedla zde základní informace o jeho ivotì a díle a svùj vztah k této osobnosti slovenské vìdy a kultury vyjádøila slovy:Jsou lidé, kteøí projdou ivotem jiných a nezùstane po nich ani stopa. Jsou vak i lidé, kteøí zanechají stopu výraznou
a trvalou. Takovým èlovìkem, lépe øeèeno osobností, byl dr. Ján Èaploviè (1904 a
1976), od jeho skonu letos uplyne 25 let. I pøes nepøízeò doby a vechny pøekáky,
kladené do cesty zanechal jako èlovìk a vìdec impozantní dílo, které pøetrvává Za
svého ivota se vak nedoèkal ádného ocenìní.13 I tato slova jsou výzvou, aby se
ivotu a dílu Jána Èaplovièe vìnovala soustavná pozornost.

Zoznam bibliografických odkazov
CESNAKOVÁ, Milena. Dr. Ján Èaploviè, Slovák, Èechoslovák a vzácný èlovìk.
In Mosty, 2001, roè. 10, è. 15, s. 14.
ÈAPLOVIÈ, Ján. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 1  2.
Martin : Matica slovenská, 1972  1984.
Èeská literatura. Praha : Ústav pro èeskou literaturu AV ÈR, 1954, roè. 2, è. 2, s. 170.
Èeskoslovenský biografický slovník. Praha : Academia, 1992. s. 88  89.
KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní vìkù. Praha : Svoboda;
Ostrava : Amonium, 1992. 374 s. ISBN 80-85498-03-0.
MICHALIÈKA, Vladimír. Komeniologické dielo Jána Èaplovièa.
In Studia Comeniana et historica, 1997, roè. 27, è. 57  58, s. 290.
TOBOLKA, Zdenìk Václav. Knihopis èeských a slovenských tiskù od doby nejstarí
a do konce 18. století. Praha, 1925  2000.
VOPRAVIL, Jaroslav. Slovník pseudonymù v èeské a slovenské literatuøe.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

13

CESNAKOVÁ, ref. 2, s. 14.
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Contributions from the Seminar

Ján Èaploviè (1904  1976)  life, work, man
Univerzitná kninica v Bratislave, 26. 9. 2006
The seminar Ján Èaploviè (1904  1976)  life, work, man took place in the premises of the University Library in Bratislava on 26th September 2006. Turbulent peripetias of life and the large scale of fields of activity provided lecturers with wide
scope of themes and valuable resource material. This has resulted in creation of
fourteen insights into the life and versatile activities of this remarkable personality.
They naturally unfold in four levels. Ján Èaploviè in the memories of his son (Ján
Èaploviè jr.) and his student (Duan Lechner) together with reference to the necessity of deep knowledge of the cultural heritage (Milo Kovaèka) have created the introduction. Contributions about how the research and publishing work of Ján Èaploviè has been perceived in the Czech Republic (Milada Písková) and about the spiritual dimension of his activity as an evangelic priest in Kovaèica (Duan Ondrejoviè)
should be mentioned in this connection, too. Political situation during and shortly
after the War II reflected in his vivid journalistic activity in emigration in Paris and
London (Miriam Poriezová, Bronislava Svobodová) and subsequently in his own
country (Danua Serafínová). Commitment of Ján Èaploviè to the work on academic
and society scene has brought to the sphere of librarianship and bibliography many
positive impulses. Striving of Èaploviè for inclusion of library science in number of
study subjects in the Faculty of Philosophy crowned with success (Petronela Bulková  Lívia Kurucová), working as a head of the Library of the Slovak University (Kamila Fircáková), involvement in the activity of the Union of Slovak Librarians (Silvia
Stasselová) as well as more than two decades of fruitful work in the Lyceum Library
(Mária Vieriková) are giving the general view of the librarian activities. The Bibliography of Prints Published in Slovakia till 1700 represents a long-time study of resources, research of collections and learned processing of the material; it is the work of
irreplaceable importance in the history of book culture. Its analyses and contribution
to research (Gabriela ibritová), comparison of classical printed and electronic versions, possibilities of further utilization (Lucia Lichnerová) together with the analyses
of the most valuable prints from the Bibliography preserved in the Slovak National
Library in Martin (Klára Komorová, Helena Saktorová), offer a learned view of the
monumental source of the oldest printed production in Slovakia.
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K dejinám
lekársko-lekárnických spolkov
na Slovensku do roku 1918
Katarína Pekaøová

Úvod
K základným prameòom historického výskumu sa radia aj retrospektívne
bibliografie. Bratislavské pracovisko národnej retrospektívnej bibliografie pripravuje bibliografické dielo, ktorého predmetom sú kontinuálne vychádzajúce almanachy,
roèenky a zborníky vydané alebo vytlaèené na území dneného Slovensku do r. 1918.
Spracovávaný materiál z obsahového h¾adiska zahàòa iroké spektrum tematík, tak
z oblasti spoloèenskovedných ako aj prírodovedných odborov. Mnohé z evidovaných titulov sú známe, niektoré v odbornej literatúre i spracované v podobe monografií (napr. literárne almanachy) alebo èiastkových túdií, napriek tomu táto bibliografia registruje aj doteraz málo vyuívané i neznáme tituly.
Cie¾om náho príspevku je poukáza na prínos pripravovanej bibliografie
k dejinám medicíny na Slovensku na príklade roèeniek dvoch lekársko-lekárnických spolkov, a to Lekársko-lekárnického spolku v Gemerskej a Spiskej upe, ktoré
sú síce v odbornej literatúre registrované, ale len okrajovo. Jedným z dôvodov môe
by aj skutoènos, e pod¾a náho heuristického prieskumu sa roèenky týchto spolkov
nezachovali (resp. len torzovito) vo ve¾kých kninièných fondoch, ale len v meních
muzeálnych kniniciach, resp. v zahranièí.
Obidva lekársko-lekárnické spolky vyvíjali svoju èinnos od roku 1867 a do
druhého decénia 20. storoèia, a tak 140. výroèie ich zaloenia je príleitosou, pripomenú si ich takmer polstoroèné pôsobenie.

Zdravotníctvo a medicína
v druhej polovici 19. storoèia

V druhej polovici 19. storoèia sa veda a výskum vo vetkých odboroch sústreïovali predovetkým v univerzitných centrách. Na území Slovenska, ako je dobre známe, takéto centrum bolo len v Banskej tiavnici. Lekári a lekárnici získavali odborné vzdelanie predovetkým na fakulte univerzity v Budapeti, Viedni alebo v Prahe. Toto obdobie vo svete i u nás znamenalo pre lekárske vedy obdobie významných
objavov a ich aplikácie v praxi. Pre verejné zdravotníctvo u nás mal rozhodujúci význam zdravotnícky zákon z r. 1876, ktorý modernizoval ochranu zdravia v Uhorsku.
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Do rozvoja zdravotníctva a klinickej medicíny prispela i výstavba nemocníc a tie pôsobenie odborných spolkov.
Lekári a lekárnici prekonávali svoju izolovanos v jednotlivých mestách
dneného Slovenska získavaním odbornej tlaèe, úèasou na putovných zasadaniach
uhorských prírodovedcov a lekárov a aj zakladaním odborných spolkov. Impulzom
k zakladaniu vedeckých spoloèností bola potreba získavania poznatkov o vývoji lekárskych a im príbuzných vied a nevyhnutnos spolupráce vo vedeckom bádaní.
Odborné spolky poskytovali priestor nielen získava informácie o nových terapiách
a lieèebných prostriedkoch, ale vymieòa si aj osobné skúsenosti z praxe. Lekárskolekárnické spolky tak do istej miery nahrádzali aj ïalie vzdelávanie lekárov, ktoré
bolo v Uhorsku zavedené na univerzite v Budapeti a r. 1893 zásluhou významného lekára a organizátora uhorského zdravotníctva ¼udovíta Markuovského, rodáka
zo trby. Toto doko¾ovanie sa spoèiatku realizovalo formou letných kurzov.
Na území Slovenska v sledovanom období pôsobilo nieko¾ko regionálnych
odborných spolkov, ktoré vyvíjali prednákovú a publikaènú èinnos, budovali spolkové kninice a zbierky a pod. Najstarím, takmer 90 rokov èinným a najznámejím
z nich je Bratislavský prírodovedný spolok, neskôr Bratislavský lekársko-prírodovedný spolok. Podobné spolky pôsobili v Nitrianskej, Trenèianskej, Tekovskej, Zemplínskej, Spiskej a Gemerskej upe, ale aj v Banskej tiavnici èi v Koiciach.

Spolok spiských lekárov a lekárnikov
Zaloenie Spolku spiských lekárov a lekárnikov inicioval u v r. 1863 Gregor
TÁTRAY (1833  1913), ale stanovy spolku boli schválené a ustanovujúca schôdza sa
konala a v roku 1867 v Levoèi. Hlavným cie¾om spolku bolo sledova najnovie
trendy v medicíne a príbuzných odboroch, vzájomne si vymieòa skúsenosti formou
diskusii a prednáok na zasadaniach spolku, ktoré sa konali dvakrát roène vdy
v inom meste upy. Na zasadaniach v jednotlivých mestách odzneli nielen správy
o èinnosti spolku a odborné prednáky, ale i vystúpenia, domácich lekárov, ktorí
informovali o tunajom zdravotníckom zariadení, pecifikách v zdravotnom stave
obyvate¾stva a iných zaujímavostiach v danej lokalite. Spolok budoval kninicu
a zbierku lekárskych prístrojov, o ich stave sa kadoroène podávali správy na valných
zhromadeniach spolku. V rámci podpory spoloèných záujmov na pôde spolku
v r. 1870 v Spiskej Novej Vsi zaloili Penzijný podporný spolok pre vdovy a siroty
èlenov spolku. Od r. 1882 sa usilovali o zaloenie upnej nemocnice, na ktorú vytvorili finanèný fond, a rovnako zaloili fond na výstavbu Sanatória p¾úcnych ochorení pre chudobných.
Spolok pôsobil aj v medzivojnovom období, v r. 1925 sa premenoval na Spolok lekárov Spiskej upy, v tatranských lieèebniach usporadúval lekárske zjazdy
pod názvom Praktický lekár, na ktorých prednáali profesori nielen z praskej,
brnianskej a bratislavskej fakulty, ale aj zo zahranièia.
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Funkcionári a èlenská základòa spolku
Prvým predsedom spolku sa stal hlavný upný lekár Spiskej upy, rodák
z Matejoviec Fridrich FLEISCHER (1813  1890), ktorý sa zapojil ve¾mi aktívne i do
prednákovej èinnosti s kadoroènými správami o situácií vo verejnom zdravotníctve v regióne. Na poste predsedu spolku pôsobil aj kemarský lekár Alexander
STENCZEL (1813  1881), posledným predsedom spolku do roku 1918 bol u spomenutý G. Tátray (predtým tajomník spolku), ktorý na pôde spolku predniesol viac
ako dve desiatky prednáok. Po celý èas svojho pôsobenia v spolku spravoval aj
spolkovú kninicu a zbierku lekárskych prístrojov. V r. 1886  1891 bol tajomníkom
spolku hlavný lekár Provincie 16 spiských miest, potom upný lekár Alexander
LORX (1839  1917), ktorý na valných zhromadeniach spolku pravidelne informoval o situácií vo verejnom zdravotníctve v upe. V r. 1891  1905 pôsobil ako tajomník
spolku Vojtech ALEXANDER (1857  1916), ktorého dielo presiahlo nielen región Spia, ale i Uhorska a najmä jeho zásluhou získal spolok vedecké meno. Patril k prvým
nasledovate¾om W. C. Rötgena na Slovensku a zaviedol nové metódy pouitia röntgenového iarenia. Aj po svojom presídlení do Budapeti zostal èlenom spolku a na
zasadaniach spolku prednáal. Takmer dve desiatky jeho odborných prednáok bolo zameraných na význam röntgenu v medicíne. Od roku 1905 funkciu tajomníka
zastával Augustín SZÁSZ (1859  1947), ktorého zásluhou sa èinnos spolku obnovila aj v medzivojnovom období, v r. 1922  1930 bol jeho predsedom. A. Szász okrem
správ o èinnosti spolku predniesol celý rad odborných prednáok.
Pod¾a stanov spolku sa jeho èlenom mohol sta lekár, chirurg, lekárnik alebo
zverolekár pôsobiaci na území upy. V zoznamoch èlenov figurovali i èlenovia 
priaznivci spolku, ktorí neboli lekármi èi lekárnikmi, ale zaoberali sa prírodnými vedami, resp. históriou medicíny a zdravotníctva. Spomenieme napr. Antona STEINERA
(1842  1905) uèite¾a vyej reálky v Levoèi, kde vyuèoval chémiu a od r. 1883 viedol
chemicko-výskumnú stanicu pre Spiskú upu, ktorá kontrolovala suroviny a výrobky po¾nohospodárov. Prednáal napríklad o spôsoboch vyetrenia krvi, o zloení
a pouití sacharínu, kreolínu a pod. Iným èlenom  podporovate¾om spolku bol Samuel WEBER (1835  1908) evanjelický kòaz a regionálny historik, ktorý na pôde
spolku vystúpil s nieko¾kými prednákami o dejinách lieèite¾stva, minerálnych prameòov a kúpe¾ov na Spii.
Spomedzi lekárov k aktívnym èlenom spolku patril aj lekár v Spiskej Belej
Michal GREISIGER (1851  1912), ktorý sa venoval najmä zdravotníckej osvete ale
i botanike, archeológii a paleontológii èi kultúrnej histórii Spia. Prispel k vybudovaniu kanalizácie a vodovodu v Spiskej Belej, o plánoch jeho výstavby referoval aj na
zasadaní spolku. Ïalí prednáate¾ Ladislav JÁRMAY (1850  1930) pôsobil ako kúpe¾ný lekár v Starom Smokovci a na zasadaniach spolku prednáal o lieèbe tuberkulózy, ale aj o rozvoji Tatier z kúpe¾ného h¾adiska. Do èinnosti lekárskych spolkov sa
zapojili i vojenskí lekári pôsobiaci na území upy. V spiskom spolku treba spomenú
Eberharda KLEINA (1847  ?), ktorý na zaèiatku svojej kariéry pôsobil krátko ako
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hlavný lekár posádky v Spiskej Novej Vsi alebo vojenského lekára Teodora RUHIGA, ktorý v r. 1899 prednáal o priestrele kosti. Tento príspevok bol publikovaný s ilustráciami röntgenových snímok zranenia, ktoré vyhotovil V. Alexander. Spomedzi
ïalích aktívnych prednáate¾ov spomenieme Andreja KREICHELA (1828  1889),
spoluzakladate¾a spolku, ktorý pôsobil ako obvodný lekár v Nálepkove, kde v r. 1873
zaloil prvý ústav v Uhorsku na výrobu oèkovacích sér proti kiahòam, na zasadaniach spolku okrem iného prednáal aj o spôsoboch oèkovania proti kiahòam. Èlenom spolku bol aj Mikulá SZONTÁG (1843  1899), významná osobnos kúpe¾níctva
v Tatrách, zakladate¾ Nového Smokovca a priekopník klimatickej lieèby v Uhorsku,
ktorý na pôde spolku o tejto problematike aj prednáal.
Spomedzi lekárnikov nemono nespomenú zakladajúceho èlena spolku 
lekárnika vo Ve¾kej  Auréla SCHERFELA (1835  1895), ktorý sa venoval botanike
a chémii, analyzoval minerálne a lieèivé pramene na Spii a v Tatrách; o výsledkoch
svojich výskumov èlenov spolku informoval. K aktívnym èlenom patril tie lekárnik
v Kemarku Karol GENERSICH, ktorý napr. porovnával rakúsky a uhorský liekopis
alebo v r. 1888 informoval o novom uhorskom liekopise, ïalej mal celý rad prednáok o nových liekoch a pod.

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej upy
Za rok zaloenia spolku sa v odbornej literatúre uvádza rok 1867. Impulzom
k zaloeniu spolku mohlo by putovné zasadanie uhorských prírodovedcov a lekárov v Rimavskej Sobote v r. 1867, na ktorom sa tunají lekári podie¾ali organizaène
i prednákami. Stanovy lekársko-lekárnického spolku boli oficiálne schválené v r. 1868.
Spolok v prvých rokoch zasadal dvakrát roène striedavo v Rimavskej Sobote a Roòave, od r. 1893 usporadúvali jarné zasadania striedavo v Rimavskej Sobote a Roòave a jesenné zasadania sa stali tzv. putovnými zasadaniami, konali sa v rôznych
mestách upy napr. Torna¾a, títnik, Putnok (HU), Jelava, Revúca, Pleivec, Èí,
Strelnice, Dobiná atï. Na zasadaniach v jednotlivých mestách odzneli i vystúpenia
domáceho lekára/lekárov, ktoré sa zaoberali zdravotníckymi zariadeniami (kúpele,
nemocnice) èi inými zaujímavosami v danom meste. V r. 1898 na pôde spolku vznikla Gemerská poboèka Krajinského zväzu lekárov, ktorej zasadania sa konali v èase
valných zhromadení spolku. Aj v tomto prípade si spolok budoval kninicu a zbierku lekárskych prístrojov. Posledné zmienky o spolku sme zaznamenali v r. 1912, ïalie
osudy spolku sú nateraz neznáme.

Funkcionári a èlenská základòa spolku
Èlenom spolku sa mohol sta lekár, chirurg, lekárnik a zverolekár pôsobiaci
na území upy. Prevahu mali samozrejme lekári so súkromnou praxou, úradní obecní, mestskí, obvodní a upní lekári, ïalej kúpe¾ní, eleznièní, banskí a závodní lekári
významnejích podnikov v upe, tie väzenskí a súdni lekári, resp. vojenskí lekári
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pôsobiaci v upe; najaktívnejí z nich boli lekári zdravotníckych zariadení na území
upy. Iniciátorom zaloenia spolku a aj jeho prvým predsedom (do r. 1890) bol Gustáv MARIKOVSKÝ (1806  1892), ktorý popri lekárskej praxi, organizaènej èinnosti
v spolku aj uverejòoval príspevky o lieèivých prameòoch na území Gemerskej upy
a tlaèou vydal nieko¾ko odborných prác. V r. 1890 prevzal vedenie spolku Ján TÖRÖK
(1834  1897), predtým jeho tajomník, ktorý na zasadaniach spolku predniesol viac
ako 25 prednáok z rôznych oblastí medicíny, predovetkým z vlastnej praxe obvodného lekára v Tornali. Od r. 1898 a do jeho zániku bol predsedom spolku rodák
z Pleivca Tomá LÖCHERER (1856  1916), ktorý pôsobil ako lekár a neskôr riadite¾
upnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Je tie autorom state o zdravotníctve v upnej monografii (Borovszky), ktorú uverejnila aj spolková roèenka.
K najaktívnejím èlenom spolku a prednáate¾om patrili hlavní upní lekári
Gemerskej upy, ako prvý je spomínaný rodák z Kokavy nad Rimavicou Móric PATZEK
(tie Paczek) (1811  1885); po òom sa stal hlavným upným lekárom Samuel SZABÓ
(1844  1898), ktorý na pôde spolku vystupoval nielen s pravidelnými roènými správami o stave zdravotníctva v upe, ale prednáal napr. aj o prameòoch a kúpe¾och
v Èíi alebo nieko¾kokrát vystúpil s návrhmi na rieenie situácie s pôrodnými asistentkami (babicami) v upe. Ïalím hlavným lekárom Gemerskej upy bol rodák
z Dobinej Mikulá MEKO (1865  1921), autor uèebníc zdravovedy pre stredné koly, ktorý na pôde spolku v prvom decéniu 20. storoèia podával správy o situácií vo
verejnom zdravotníctve v upe a prednáal aj o svojich skúsenostiach z praxe napr.
z oblasti gynekológie.
K zakladajúcim èlenom spolku patril ¼udovít GYÜRKY (1813  1874), ktorý je
známy v dejinách lekárstva ako èlen prvej Slovenskej lekárskej spoloènosti zaloenej
poslucháèmi medicíny v roku 1833 v Budapeti. Na pôde gemerského spolku, ale
i na putovnom zasadaní uhorských prírodovedcov a lekárov v Rimavskej Sobote
r. 1867 prednáal o vyuití elektriny v terapii. Svoje prístroje, ktoré si èiastoène i sám
zhotovoval, zanechal pod¾a závetu spolku.
Spomenieme aj ïalieho funkcionára spolku, lekára v Roòave a Roòavských kúpe¾ov Artúra MAURERA (1844  1907), ktorý neskôr pôsobil ako rodinný lekár (Andrássyovcov). Na pôde spolku predniesol nieko¾ko prednáok, známy bol
vak aj ako novinár (napr. 23 rokov redigoval Rozsnyói Hiradó) a cestovate¾. Vydal
nieko¾ko cestopisov zo svojich ciest a ïalích prác z rôznych oblastí. Tajomník spolku,
hlavný lekár roòavskej Kósa Schopperovej nemocnice Jozef RUBER na pôde spolku
kadoroène informoval o èinnosti svojej domovskej nemocnice, ale prednáal aj
z iných oblastí. J. Ruber publikoval aj v ïalích odborných èasopisoch. Podobne Aladár KÁRMÁN, tajomník a správca spolkových zbierok, lekár verejnej upnej nemocnice v Rimavskej Sobote nieko¾kokrát informoval o èinnosti chirurgického oddelenia upnej nemocnice. Spomedzi lekárov spolku na záver spomenieme ete
dvoch, prvý z nich prvý kúpe¾ný lekár v Èíi Andrej PAZÁR, nieko¾kokrát referoval
o svojich skúsenostiach s kúpe¾nou lieèbou, druhým aktívnym prednáate¾ bol súdny a väzenský lekár v Rimavskej Sobote tefan ZEHERY (1861  1908), ktorý na pô-
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de spolku predniesol viac ako desiatku prednáok z oblasti psychiatrie, patológie
a súdneho lekárstva.
Z viacerých lekárnikov, ktorí prednáali na spolkových stretnutiach, na prvom mieste spomenieme Júliusa ORIENTA (1869  1940), ktorý v rokoch 1892  1898
vlastnil lekáreò v títniku a zriadil si tu aj dobre vybavené chemické laboratórium.
Neskôr sa stal asistentom a profesorom na katedre v Klui. Na pôde spolku aktívne
prednáal o najnovích prístrojoch a liekoch, o výsledkoch analýz vôd napr. v Pleivci, v roèenke publikoval rozsiahly príspevok o systematizácií liekových foriem. Po
jeho odchode, v prvom decéniu dvadsiateho storoèia, na pôde spolku aktívne vystupoval roòavský lekárnik Aladár PÓSCH.

Spolkové roèenky
Prvý roèník spolkovej roèenky Spiského spolku lekárov a lekárnikov vyiel
z iniciatívy Vojtecha Alexandra pod názvom A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet
évkönyve za rok 1893/94 1 (obr. 1). Redaktorom roèenky bol vdy tajomník spolku, teda a do r. 1905 V. Alexander, potom A. Szász. Roèenka vychádzala pravidelne roène,
posledná evidovaná roèenka v sledovanom období vyla za rok 1912. Vetky roèníky
boli tlaèené v kemarskej tlaèiarni Pavla Sautera. Zaujímavosou je, e takmer kadý
roèník ilustrovali fotografie, ktoré dokumentovali rozlièné ochorenia, bohato ilustrované boli vak najmä príspevky V. Alexandra. Jazyk príspevkov v roèenke je
v prevanej miere maïarský, avak najmä v prvých rokoch sa uverejòovali aj nemecké príspevky. Jednotlivé prednáky prednesené na valných zhromadeniach
tvorili sprvu súèas zápisníc zo zasadania spolku, a neskôr figurovali ako samostatné príspevky. Roèenka pravidelne publikovala správy o èinnosti a hospodárení spolku, neskôr zápisnice zo zasadania Penzijného spolku pre vdovy a siroty èlenov spolku, správy o stave zbierok a kninice.
Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej upy zaèal vydáva svoju roèenku
z iniciatívy Tomáa Löcherera pod názvom A Gömörmegyei orvos-gyógzszerész
egylet évkönyve 2 (obr. 2), jej prvý roèník vyiel za rok 1888. Po vzniku Gemerskej
poboèky Krajinského zväzu lekárov sa táto skutoènos odrazila i v zmene názvu
(A Gömörmegyei orvos-szövetség fiókjanak és orvos-gyógyszerész egylet évkönyve). Pod¾a titulnej strany bola roèenka redigovaná výborom spolku, tlaèená u Mikuláa Rábe¾a v Rimavskej Sobote. Sprvu vychádzala kadoroène, neskôr kumulovala
2  3 roky èinnosti. Zachovali sa roèenky (výskyt je známy) za roky 1888, 1889, 1891,
1895, 1898, 1899, 1902, 1903  04, 1905  06, 1907  10, posledný zachovaný roèník vyiel za roky 1911  12.
1

2

Pod¾a náho heuristického prieskumu sa roèenka Spolku spiských lekárov a lekárnikov
najlepie zachovala vo fondoch Kninice Podtatranského múzea v Poprade a vo fondoch
tátneho archívu v Levoèi, poboèka Poprad.
Pod¾a náho heuristického prieskumu na území Slovenska sa jednotlivé roèníky roèenky
zachovali len vo fondoch Kninice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 117

K dejinám lekársko-lekárnických spolkov

117

Obr. 1 Titulný list roèenky Spiského spolku lekárov a lekárnikov za r. 1893/94

Roèenky publikovali v prvých rokoch stanovy z roku 1868, ïalej pravidelne
prináali zoznam èlenov spolku, zápisnice z valných zhromadení spolku a v rámci
nich aj odborné prednáky  spravidla plné texty, od 1898 aj zápisnice zo zasadaní
Gemerskej poboèky Krajinského zväzu lekárov.
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Obr. 2 Titulný list roèenky Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej upy za r. 1888

Zápisnice obidvoch spolkov publikované v spolkových roèenkách dokumentujú èinnos spolku, diskusie lekárov z oblasti medicíny, ale i o aktuálnych problémoch verejného zdravotníctva, prináali pravidelné správy o stave verejného zdra-
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votníctva v upe, resp. jednotlivých okresoch èi obvodoch upy, správy o èinnosti jednotlivých nemocníc èi ïalích lekárskych zariadení v upe (kúpele, ústavy), informovali sa vzájomne o nových terapiách, skúsenostiach z kadodennej praxe a pod.
Obidve roèenky boli broované v skromnej grafickej úprave.

Medicína a zdravotníctvo v roèenkách
Nasledujúci preh¾ad tematických okruhov zastúpených na stránkach roèeniek3 obidvoch spolkov je len ilustratívny, bez nároku na úplnos èi na hlbiu analýzu. V publikaènej èinnosti spolkov zaznamenávame podobné témy, ktoré súviseli so
zameraním spolku a aktuálnou situáciou v medicíne a zdravotníctve, ale aj odlinosti, ktorých príèiny vo ve¾kej miere vidíme v osobitosti regiónu èi v záujmoch jednotlivých lekárovèlenov. Na úvod treba poveda, e v naom prípade za pecifiká
regiónu povaujeme zdravotnícke zariadenia, ktorých lekári aktívne prednáali na
zasadaniach odborných spolkov. V Gemerskej upe od r. 1884 pôsobila pomerne
dobre vybavená upná verejná nemocnica v Rimavskej Sobote, od konca 80-tych rokov KósaSchöpperova základinová nemocnica v Roòave. Lekári obidvoch nemocníc v nemalej miere prezentovali èinnos nemocníc a skúsenosti z praxe na stránkach roèenky. Naproti tomu v Spiskej upe pôsobili len menie mestské nemocnice
v Levoèi a Kemarku a nemocnica rehole Milosrdných bratov v Spiskom Podhradí,
upná verejná nemocnica v Levoèi bola zaloená a v r. 1900. Spiská oblas je vak
známa predovetkým svojimi klimatickými kúpe¾ami. Prvým kúpe¾ným a klimatickým miestom vo Vysokých Tatrách bol Starý Smokovec, po ktorom vznikol celý rad
sanatórií v Novom Smokovci, na trbskom Plese, v Dolnom Smokovci, v Tatranských Matliaroch, v Tatranskej Kotline, v Tatranskej Polianke, vo Vyných Hágoch
atï., ktorých lekári boli èlenmi Spiského spolku lekárov a lekárnikov.
Na stránkach roèenky obidvoch spolkov dominujú dva ve¾ké okruhy medicínskych tém, a to verejné zdravotníctvo a epidemické infekèné choroby. Pravidelné
roèné, resp. polroèné správy hlavného upného lekára patrili k najpravidelnejím
prednákam na zasadaniach spolkov, v ktorej sa sledovali hlavné faktory hygieny,
prináali demografické údaje, tatistické preh¾ady chorobnosti  sledovali najmä výskyt akútnych infekèných chorôb v epidemickej forme ako napr. kiahne, zákrt,
osýpky, arlach, tuberkulóza, týfus a pod., úmrtnos, ïalej vykazovali opatrenia proti íreniu infekèných ochorení  predovetkým oèkovanie. Súèasou týchto preh¾adov boli i údaje o poète lekárov a zdravotníckych pracovníkov, lekárnikov, lekární
a nemocníc v jednotlivých upách. V prípade gemerského spolku roèenka pravidelne prináala správy aj o èinnosti upnej nemocnice v Rimavskej Sobote neskôr i základinovej nemocnice v Roòave.

3

Preh¾ad tematík vychádza z prednáok uverejnených v roèenkách, obdobie pred
vydávaním spolkových roèeniek sme nezahrnuli do preh¾adu.
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Viaceré nebezpeèné infekèné choroby, ktoré zaujímali v tatistikách úmrtnosti prvé miesto, sa v priebehu druhej polovice 19. storoèia sa vïaka uplatneniu nových poznatkov a zavedeniu preventívnych opatrení podarili èiastoène alebo celkom
zlikvidova. Tejto aktuálnej téme sa preto v rovnakej miere venovali èlenovia obidvoch spolkov. Rovnakou mierou sa venovali zákrtu (diphteria) a jeho lieèbe. Spiský spolok dokonca zvolal mimoriadne zasadanie spolku 14. 11. 1894, aby prerokovali sérovú terapiu. Z ïalích nákazlivých ochorení sa na Gemeri venovali ïalej
kiahòam, brunému týfusu a cholere, v menej miere tuberkulóze a na Spii naopak,
najväèie zastúpenie má práve tuberkulóza. V spiskom spolku sa lekári, pôsobiaci
v tatranských lieèebných sanatóriách, venovali diagnostike, opisu a priebehu ochorenia, lieèbe a tie v nemalej miere prevencii. Niektoré príspevky porovnávajú situáciu v oblasti prevencie ale i terapie ochorenia so situáciou v zahranièných lieèebných
zariadeniach.
Lekári a lekárnici obidvoch spolkov sa pribline v rovnakej miere zaoberali
kúpe¾níctvom  kúpe¾nou lieèbou. V Gemerskej oblasti to boli najmä analýzy minerálnych prameòov a skúsenosti s lieèbou v Èíi, ale aj ïalie súdobé kúpe¾né
strediská èi minerálne a termálne pramene v Roòave, Pleivci, Hodejove a pod. sa
dostali do pozornosti tamojích èlenov spolku. V spiskom spolku sa prednáalo
predovetkým o klimatických kúpe¾och v Tatrách. Na zasadaniach spiského spolku
odznelo nieko¾ko súhrnných príspevkov o minulosti a súèasnosti kúpe¾níctva v Tatrách, ale aj správy o lieèbe v jednotlivých zariadeniach, èi skúsenosti s lieèbou konkrétnych ochorení (nielen tuberkulóza, ale aj psoriáza, Basedowa choroba, neurasténia a pod.).
Pomerne ve¾ký okruh tvoria príspevky z oblasti chirurgie, ktorá v tomto období prela obrovským vývojom. Zaviedli sa nové operaèné techniky a nástroje,
o získaných skúsenostiach zo svojej praxe lekári èasto prednáali. Na zasadaniach
obidvoch spolkov odzneli prednáky zo vetkých oblastí chirurgie, z ktorých sa postupne vyèleòovali samostatné odbory, hovorilo sa o pravidlách aseptickej a antiseptickej chirurgie, ïalej to boli prednáky z traumatológie (najmä rôzne druhy zlomenín), ale aj z oblasti chirurgie oka (o zákale), o chirurgickej lieèbe hernie a pod.
Treba vak poveda, e chirurgia je vo väèej miere zastúpená na stránkach roèenky
gemerského spolku, kde prednáalo ove¾a viac operatérov, predovetkým to boli lekári nemocníc. Pod¾a tatistického preh¾adu4 chirurgických operácií vo Verejnej upnej nemocnici v Rimavskej Sobote za obdobie 1894  1905 bolo spolu vykonaných
1982 rôznych chirurgických zákrokov (z toho 1690 úspených). Autor rozlíil 70 rôznych druhov operaèných zákrokov, ktoré rozèlenil do pribline dvoch desiatok okruhov (napr. gynekológia, pôrodníctvo, chirurgia oka, amputácie, enukleácie, kyretáe,
tenotómie, operácie èriev atï.). Tento klinický materiál bol dobrým východiskom
pre prednáky lekárov upnej nemocnice. Z historického h¾adiska bude zaiste zaují4

Löcherer, T. Kimutatás a kórház fennálása óta 1884  1905 végzett operatiókról, s. 20  29.
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Obr. 3 Röntgenová snímka zlomeniny stehennej kosti 8-roèného chlapca

mavý súhrnný príspevok o lieèbe zlomenín v praxi vidieckeho lekára5. Diagnostika
zlomenín bez röntgenového prístroja, preh¾ad oetrenia a lieèby rôznych druhov zlomenín, výbava lekára pre lieèbu (zlomenín lebky, hrudníka, konèatín a pod.) nielen
v ambulancii je iste zaujímavým èítaním pre súèasníka.
Pomerne èastá je gynekologicko-pôrodnická problematika, neraz v súvislosti s neodbornými zásahmi pôrodných babíc, ale sa tu stretneme aj so zriedkavou metódou lieèby maternice Thure-Brandtovou masáou a pod.
Z chirurgickými odbormi úzko súvisí anesteziológia, ktorá v druhej polovici
19. storoèia zaznamenala obrovský vývoj. Na pôde obidvoch spolkov sa hovorilo
o vyuití éteru, ale i kokaínu ako anestetika, v roèenke spiského spolku bola (za rok
1911) uverejnená preh¾adová prednáka o najnovích lokálnych anestetikách pouívaných v súdobej stomatológii.
5

Jankura, I. A csonttörések kezelése a vidéki praxisban, s. 35  50
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Obr. 4 Röntgenová snímka 4,5 mesaèného plodu

Lekári obidvoch spolkov sa v pribline rovnakej miere venovali terapii rôznych nádorových ochorení, zápalovým ochoreniam a ich lieèbe, prednáali o otravách rôznymi látkami a ich lieèbe, o koných a venerických ochoreniach. Z oblasti
pediatrie sa vyskytujú príspevky s tematikou chorobnosti a úmrtnosti detí, ktorá bola v tom èase aktuálnou otázkou.
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Odbor psychiatrie je zastúpený v obidvoch spolkoch, mono vak poveda,
e na stránkach roèenky gemerského spolku sa vyskytuje táto problematika èastejie,
a to najmä v správach súdneho lekára v Rimavskej Sobote o prípadoch z praxe. Tejto téme sa tie venovali na zasadaní spolku v Pleivci, kde lekári navtívili aj tamojí Ústav pre postihnutých (r. 1902).
K zriedkavejím témam patrí napr. súhrnný náèrt vývoja imunológie6, ktorý
bol uverejnený ako úvodná èas príspevku o aplikácii venesekcie pri rannom tádiu
akútneho zápalu p¾úc. Ojedinelá je rozprava o najnovích vyetrovacích metódach
èinnosti srdca, publikovaná na stránkach roèenky spiského spolku.
Zásluhou V. Alexandra sa na stránkach roèenky spiského lekárskeho spolku
stretávame od druhej polovice 90-tych rokov s tematikou röntgenu a jeho vyuitia
v medicíne. V. Alexander publikoval v roèenke takmer dve desiatky túdií o význame
lúèov X pre lekárske vedy z diagnostického i terapeutického h¾adiska. Osobitne sa venoval vývinu kostry, osifikaènému procesu, kostným zmenám po prekonaní chorôb
(obr. 3). Ako jeden z prvých sa venoval aj výskumu ¾udského plodu (obr. 4) a zaoberal
sa výskumom p¾úcnych chorôb. V jednej zo svojich prednáok podrobne opísal vývoj
p¾úcnej tuberkulózy. Vetky jeho príspevky ilustrovala fotodokumentácia.
Na rozdiel od Gemerského spolku na stránkach roèenky Spolku lekárov a lekárnikov v Spiskej upe sa pomerne ve¾ká pozornos venovala biografiám èlenov
spolku. Kadoroène uverejnili minimálne jeden spomienkový príspevok spravidla
pri úmrtí významnejích èlenov spolku. V Lekársko-lekárnickom spolku Gemerskej
upy sa s biografickými èlánkami stretneme len pri pracovných jubileách nieko¾kých významnejích èlenov spolku.
Na stránkach roèenky gemerského spolku takmer absentujú príspevky z dejín medicíny a zdravotníctva v regióne, okrajovo èi skôr výnimoène sa s nimi stretávame len pri zasadaní spolku v kúpe¾ných strediskách  kde sa zmieòujú aj o dejinách kúpe¾nej lokality. Naproti tomu v roèenke spiského spolku viackrát uverejnili
príspevky z oblasti regionálnych dejín medicíny a kúpe¾ných zariadení na Spii.
Spiský spolok v nieko¾kých príspevkoch retrospektívne hodnotil aj èinnos
spolku, napr. pri príleitosti 40. resp. 45 výroèia (1907, 1912) uverejnili rozsiahlejie
príspevky k dejinám spolku, s èím sme sa na stránkach dostupných roèníkov roèenky gemerského spolku nestretli.

6

Rottemberg, J. A venaesectio pneumonia crouposánál : Az immunitás mai álláspontjának
megvilágításánal, 1900, s. 39  44
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Záver
Lekársko-lekárnický spolok v Gemerskej i Spiskej upe poèas svojho temer
polstoroèného pôsobenia mali ve¾ký podiel na odbornom raste a rozirovaní odborného rozh¾adu svojich èlenov, èím sa v týchto oblastiach poskytovala zdravotná starostlivos na vyej úrovni. Èinnos Lekársko-lekárnického spolku v Spiskej upe je
vak ove¾a známejia, najmä zásluhou pôsobenia Vojtecha Alexandra. V èlenskej základni obidvoch spolkov pôsobili známi i menej známi lekári a lekárnici, tie zverolekári, ktorí vo svojej dobe zohrali významnú úlohu v regióne. Roèenky spolkov
dokumentujú úroveò lekárskej vedy v celej rozmanitosti, poskytujú obraz o skúsenostiach lekárov, prináajú svedectvo o zdravotnom stave obyvate¾stva v jednotlivých regiónoch. Vo veobecnosti mono poveda, e v obidvoch spolkoch dominovala téma verejného zdravotníctva a infekèných ochorení, v gemerskom spolku sa
vak ove¾a viac prednáalo o skúsenostiach z nemocniènej praxe lekárov v Rimavskej
Sobote a Roòave, kým Spiský spolok lekárov a lekárnikov venoval znaèný priestor
terapii v klimatických sanatóriách, ale i vedeckému bádaniu v oblasti röntgenológie.
Roèenky obidvoch spolkov predstavujú významný prameò k dejinám praktického
lekárstva na území Slovenska.
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On the History of Medico-Pharmaceutical
Societies in Slovakia till 1918
Katarína Pekaøová

The contribution bases on the annual reports of medical and pharmaceutical
societies in Counties of Spi and Gemer. These annual reports have been subject to
the Bibliography of Almanacs, Annual Reports and Miscellanies in Slovakia till 1918
which is being elaborated by the Bratislava department of national retrospective
bibliography. Separate parts of the article deal with history and personalities in societies and with comparison of themes occurring in annual reports.
The Society of Physicians and Pharmacists of Spi was founded in 1867 and
its first annual report was related to 1893/94. The Society had been headed by foremost personalities of the region, Friedrich Fleischer, Alexander Stenczel, Gregor Tátray for example took turns in charge of the chairman, Alexander Lorx, Vojtech Alexander, Augustín Szász worked as secretaries of the Society.
The Medico-Pharmaceutical Society of Gemer County was established in
1867 and the annual reports of the Society had been published since 1888. Gustav
Marikovský, Ján Török, Tomá Löcherer, Jozef Ruber, Július Orient and others belonged to the most significant and most active members. Content of available reports
illustrates the standard of medical care in both counties, Gemer and Spi. Similarity
of themes can be traced on pages of annual reports of both societies, what is connected with the aim of activities of societies and up-to-date situation in medicine and
health care. In both societies the themes of public health care and epidemic diseases
predominated. As the main reason of the differences in occurrence of separate themes the diversity of medical institutions in given regions can be considered. The
Gemer doctors had a very good background in hospitals on the territory of the
County (Rimavská Sobota, Roòava), whereas the doctors of Spi were mostly
engaged in the climatic spa treatment in the High Tatras. To approximately the same
extent had physicians and pharmacists of both societies been involved in spa treatment, therapy of various tumour diseases, inflammation diseases and their treatment, lectures on poisoning by diverse substances and its treatment, on skin and venereal diseases Annual reports of both societies represent an important source
for the history of medicine in the territory of Slovakia.
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Monosti sprístupòovania
bibliografických databáz
s pridanou hodnotou
prostredníctvom digitálnych
zbierok v D-kninici UKB
Tomá Fiala

T

rend elektronizácie a internetizácie sa èoraz èastejie prejavuje aj v kniniènoinformaèných intitúciách. Èasto takmer pred kadým slovom sa objavuje
písmeno e- ,ktoré naznaèuje, e daná sluba sa poskytuje elektronicky. Pouívatelia stále viac preferujú vzdialený elektronický prístup k dokumentom priamo
z pohodlia ich domova bez toho, aby navtívili kninicu. Pre èas súèasnej generácie
dokumenty nenachádzajúce sa na internete jednoducho neexistujú.
Reakciou na tieto signály by malo by, okrem iného, sprístupnenie èo najväèieho mnostva doposia¾ nezverejnených elektronických databáz prostredníctvom internetových digitálnych zbierok. Ku kadému databázovému záznamu mono naviaza elektronický dokument, ktorý databázu obohatí a spestrí.
Zverejnenie databáz vo formátoch CDS/ISIS, MARC, MARC 21, UNIMARC
a iných sa riei prostredníctvom softvéru Greenstone, ktorý je implementovaný
v Univerzitnej kninici v Bratislave a tvorí jadro jej Digitálnej kninice.

D-kninica UKB
D-kninica UKB [URL http://digitalna.kniznica.info] funguje od decembra
2006 a sprístupòuje 17 digitálnych zbierok, ktoré sa skladajú z viac ako 80 000 súborov a databázových záznamov. V súèasnosti prostredníctvom digitálnych zbierok
sprístupòujeme digitalizované kninièné historické fondy, významné periodiká, slovenskú databázu ISSN a obrazovú dokumentáciu zachytávajúcu proces retaurovania dokumentov na oddelení ochrany dokumentov UKB.
Webové sídlo D-kninice UKB je vytvorené vo¾ne dostupným softvérom
Greenstone, ktorý vznikol v roku 2000 ako príspevok Nového Zélandu do medzinárodného programu UNESCO. Jeho hlavným poslaním je umoni jednoduché sprístupòovanie informácií prostredníctvom digitálnych zbierok v kniniciach, kolách
a v tátnej správe. Greenstone vie spracova a sprístupòova pribline 100 rozdiel-
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nych typov súborov, streamova zvuk a video. Jeho súèasou je intranetový server,
prostredníctvom ktorého mono sprístupòova dokumenty v intranete.
Univerzitná kninica v Bratislave sa stala v roku 2006 oficiálnym partnerom
softvéru Greenstone na Slovensku a vytvorila národné centrum na jeho podporu.
Cie¾om tohto centra je metodicky pomáha ostatným intitúciám pri sprístupòovaní
informácií prostredníctvom digitálnych zbierok irokej verejnosti.
Interoperabilita D-kninice UKB je vyrieená prostredníctvom Z39.50
a Open Archives Protocol (OAI-PMH). Prostredníctvom OAIPMH mono dáta
zdie¾a, sahova alebo zaèleòova do zbierok. Nemenej významná je aj podpora
protokolu Z39.50. tandardne sa vetky metadáta ukladajú do formátov XML s monosou exportu do formátu METS.
Medzi tandardné funkcie D-kninice UKB patrí aj monos jednoduchej
konverzie dát z formátov CDS/ISIS, MARC, UNIMARC a MARC 21. Dáta uloené
v týchto formátoch sa dajú bez problémov sprístupni na internete. Databázy mono
skonvertova a publikova alebo rozbali na jednotlivé záznamy a k nim priradi ¾ubovo¾né digitálne objekty. Prostredníctvom skonvertovaných alebo nových metadát
mono v digitálnej zbierke vyh¾adáva a radi dokumenty pod¾a rôznych kritérií.
V rámci testovania sprístupòovania databáz UKB na internete sme v D-kninici UKB testovali sprístupòovanie databáz z CDS/ISIS a MARC 21.

Konverzia z formátov MARC
Pre konverziu databáz z formátov UNIMARC, MARC a MARC 21 treba do
systému digitálnej kninice nahra súbor s koncovkou .MARC, ktorý obsahuje vetky databázové záznamy. Najdôleitejím krokom pri konverzii z formátov MARC je
vytvorenie konverznej tabu¾ky, ktorá bude obsahova vetky polia, ktoré chceme
importova do systému Greenstone.
Vytvorenie konverznej tabu¾ky je jednoduché, na uvedenom príklade vidie
spôsob premapovania po¾a 044 a 080, ktoré sa do systému bude importova ako
MDT:
044 -> 044
080 -> MDT
Po úspenom vytvorení konverznej tabu¾ky pristúpime k samotnému aktu
importu do Greenstone. Pri konverzii záznamy rozbalíme (obr. 1) s naviazaním elektronického dokumentu alebo ich ponecháme v celku. Pri importovaní databáz sa èasto stretávame s problémami pri zobrazovaní diakritiky a netypických znakov. Preto
pred spustením konverzie v Greenstone treba nastavi správnu znakovú sadu databázy.
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Obr. 1 Spôsob rozbalenia MARC databázy

Obr. 2 Rozbalenie databázy CDS/ISIS s monosou naviazania elektronického dokumentu

129

sbp_1_2007.qxd

130

14.11.2007 14:29

Page 130

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2007

Konverzia z CDS/ISIS
Pre úspenú konverziu záznamov z formátu CDS/ISIS treba do systému digitálnej kninice nahra databázové súbory s príponami .FDT, .MST a XRF. Na základe týchto troch súborov mono rozbali databázu na jednotlivé záznamy (obr. 2)
alebo ju publikova na internete v celku. Rozdiel medzi týmito dvoma metódami
koncový pouívate¾ neuvidí, pokia¾ k jednotlivým rozbaleným záznamom nepriviaete elektronický dokument. Jednotlivé metadátové polia z CDS/ISIS sa automaticky prenesú do systému digitálnej kninice. Vo vetkých metadátových poliach
mono ich vyh¾adáva a vyui na radenie dokumentov pod¾a ¾ubovo¾ných kritérií.

Konverzia z iných databázových formátov
Do Greenstone sa dá importova ve¾ké mnostvo databáz v rozlièných formátoch ako napríklad CSV, MS EXCEL, ODBC a iných. Importovanie takýchto databáz je vdy o nieèo nároènejie, dáta sa vak dajú èasto bezproblémovo importova
aj prostredníctvom vytvorenia konverzných tabuliek.

Záver
Kým dopyt po elektronických dokumentoch sa neustále zvyuje, pouívanie
databáz v systéme napr. CDS/ISIS sa zniuje. Máloktorý pouívate¾ je ochotný oboznamova sa s pre neho novým rozhraním týchto systémov. Súèasní pouívatelia
chcú nájs poadované informácie v internetovom vyh¾adávaèi a chcú k nim pristupova prostredníctvom svojho webového prehliadaèa.
Moností ako sprístupòova elektronické databázy na internete je urèite viac.
Avak Greenstone poskytuje pouívate¾sky prívetivé rozhranie, jednoduchú a stopercentnú konverziu záznamov, monos kolaboratívneho budovania digitálnych
zbierok, sprístupòovanie z centrálneho servera, autorizáciu návtevníkov a iné výhody, na ktoré by za obyèajných podmienok bolo potrebné poui viacero nezávislých produktov.
V súèasnosti spolupracujeme s kabinetom retrospektívnej bibliografie na
sprístupnení CDS/ISIS databáze zameranej na lekársko-lekárnicky spolok Gemerskej
upy. Na Slovensku ide o jedineèný projekt konverzie záznamov z CDS/ISIS do
prostredia Greenstone (XML) s naviazaním na elektronický dokument. D-kninica
UKB aj vám rada pomôe a poskytne svoje kapacity pri konverzii a sprístupnení vaej databázy.
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Possibilities of Making Bibliographical Databases
with Added Value Accessible through Digital
Collections in D-Library of the University Library
in Bratislava
Tomá Fiala
Author is dealing with the issue of making electronic databases accessible on
the Internet. At the same time he is presenting a wide range of possibilities of utilization of Greenstone as a tool for creation of digital libraries with the ability of converting and making databases in MARC, MARC21, UNIMARC and CDS/ISIS accessible.
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Johannes Honter  sedmohradský
humanista, reformátor, pedagóg,
kníhtlaèiar, kartograf a drevorytec
Vlasta Okolièányová

V

iac ako tridsa rokov prebieha výskum, na ktorom sa podie¾ajú viaceré osobnosti z radov rumunských, nemeckých a maïarských bádate¾ov a ktorého
cie¾om je vyhodnotenie významu tejto mimoriadnej osobnosti európskej
kninej kultúry. Hoci v niektorých naich kniniciach sa knihy napísané alebo vydané J. Honterom v 16. storoèí v nieko¾kých exemplároch nachádzajú, o výskume Honterových diel èi o ich autorovi, nenájdeme v slovenskej odbornej tlaèi iadne èlánky,
ani publikácie. Pokúsime sa predstavi túto osobnos nieko¾kými základnými ivotopisnými informáciami a krátkou charakteristikou jeho pôsobenia ako humanistu
a reformátora, pedagóga a kníhtlaèiara i kartografa a drevorytca.
Johannes Honter pochádza zo starodávnej nemeckej vetvy Sasov zo Sedmohradska  dneného Rumunska. Uhorský krá¾ Gejza II. (1141  1162) dovolil, aby
sa v tejto èasti krajiny usadili obyvatelia pre¾udnených èastí Nemecka a zúrodnili neosídlené oblasti. Neskôr krá¾ Andrej II. pozval nemecké rytierske rády, aby ochránili
pokresanèené uhorské obyvate¾stvo pred vlnami prichádzajúcich pohanov, ktorí
prúdili od juhovýchodu. V roku 1211 dostáva rád oblas Tara Birsei (Burzenland) ako
léno. Rytieri tu chceli tak, ako sa im to podarilo v Prusku, zriadi vlastný tát, preto
ich krá¾ s vojenskou silou donútil v roku 1225, aby krajinu opustili. Sedliaci usídlení
spolu s rádom boli uetrení a poívali krá¾ovské privilégiá. Neskôr si získali dôveru
uhorských panovníkov, ktorí ich poverili obranou tohto pohranièného územia. Najväèím mestom sa stal Braov (Kronstadt, Corona). Krá¾ Matej Korvín v roku 1486
rozíril platnos tzv. Andreanea, ktoré platilo pre oblas Sibiu (Hermannstadtu)
i pre celú provinciu Tara Birsei (Burzenland). Tým bolo obyvate¾stvo Braovského ditriktu zaèlenené ako plnoprávny èlen Saskej univerzity k najvplyvnejiemu právnemu spoloèenstvu, ktoré sa vytvorilo na slobodnom krá¾ovskom území a zahàòalo
vetkých nemeckých obyvate¾ov tohto územia. Názov Sasi sa nevzahuje výluène
na ich krajinu pôvodu, prili z viacerých oblastí Nemecka, ale na ich právnu prax,
ktorá bola riadená zbierkou právnych predpisov nazývanou po celé stároèia Sachsenspiegel.1 Z tohto prostredia pochádzal aj Johannes Honter, ktorého môeme
oznaèi za najvýznamnejieho sedmohradského Sasa.

1

BINDER, L. Johannes Honterus, s. 16.
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Obr. 1 Portrét J. Hontera s heslom Bdejte a modlite sa

ivotopis
J. Honter sa pod¾a podania narodil v roku 1498 ako syn koiarskeho majstra
Jorga Austena Lederera v Braove v ulici Schwarzgasse (dnes dom è. 40, na ktorom je
od roku 1857 na jeho poèes umiestnená pamätná tabu¾a). V roku 1520 bol imatrikulovaný na univerzite vo Viedni a tam získal v roku 1522 aj akademický stupeò bakalára a v roku 1525 titul magistra slobodných umení. V októbri 1529 pobudol v Regensburgu u humanistu Johannesa Turmaira  Aventina. Na univerzitu v Krakove sa
zapísal 1. 3. 1530. V Krakove pôsobil aj ako pedagóg a vydal svoje dve prvé humanistické diela  latinskú gramatiku De Grammatica Libri duo (1532  1562, ktorá bola
ete 15-krát znovu vydaná) a základy opisu sveta Cosmographiae libri duo (Krakov
1534, Basel 1534  1585, Benátky a i.), o ktorých budeme podrobnejie písa ïalej.
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Obr. 2 Erb mesta Braova ako signet J. Hontera z r. 1539

V rokoch 1530  1533 pobudol vo vajèiarskom Bazileji, ktoré bolo vtedy strediskom
humanistickej nakladate¾skej èinnosti. Pracoval tu ako lektor pri vydávaní diel antických spisovate¾ov a zdokona¾oval sa v technike drevorezu. Poèas tohto pobytu mal
Honter vzahy so vetkými iestimi vtedy èinnými tlaèiaròami Heinricha Petriho, rodiny Frobenovcov, Thomasa Wolfa, Andreasa Cratandera, Valentina Curia a Johannesa Bebela, u posledného z nich pracoval ako lektor.2 V roku 1532 tu zhotovil dve
hviezdne mapy pod¾a Albrechta Dürera  tieto mapy boli vytlaèené v diele Jana Kochanowskeho vydaného v Krakove 1611.3

2
3

NUSSBÄCHER, G. Beiträge zur Honterus-Forschung 1989  2004, s. 171  172.
NUSSBÄCHER, ref. 2, s. 112.
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Jeho najvýznamnejím dielom z týchto èias je vytvorenie a vydanie prvého
kartografického znázornenia Sedmohradska  mapy, ktorá bola vytlaèená v roku
1532 v Bazileji (o tejto práci podrobnejie ïalej). V roku 1533 sa Honter vrátil spä do
svojej vlasti (cestou cez Koice a Varadín, o èom svedèí zachovaný list J. Hontera adresovaný Andreasovi Melczerovi do Koíc).4 Vtedy dostal aj viacero ocenení a darov
od predstavite¾ov mesta Braova. Menovali ho do vonkajej rady mesta a v roku 1536
sa stal mestským radcom. Vo svojom rodnom meste sa najprv venoval výchove
a vzdelávaniu mládee. Zaloil tu prvú braovskú tlaèiareò, ktorej najstarie tlaèe sú
dochované od roku 1539, ktorá bola 3. najstarou tlaèiaròou v krajine po tlaèiaròach
zaloených 1508 v Targoviti a v roku 1529 v Sibiu (Hermannstadte). V Honterovej
tlaèiarni boli vytlaèené najstarie zachované kolské uèebnice krajiny, prvé grécke
knihy, prvé zachované latinské knihy, Altas minor  najstaria zachovaná tlaè v nemèine z tejto krajiny, prvý tlaèený právny kódex, ktorý Honter zostavil, hlavné reformaèné spisy Sedmohradska, ktorých je Honter autorom Das Reformationsbüchlein...
(Brasov 1543) a cirkevný poriadok Die Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen mit der Agenda (1547). Honterovu tzv.  Reformaènú knioèkuvydal v tom
istom roku nemecký reformátor Philipp Melanchthon a napísal do nej aj svoj úvod.
(Pod¾a súpisu na konci túdie sa dozvedáme, e toto vydanie vlastní Lyceálna kninica v Bratislave). Teologické diela J. Hontera odobrili i ïalí dvaja významní nemeckí
reformátori  Martin Luther a Johannes Bugenhagen. Luther nazval J. Hontera
evanjelistom Pánovým. Honter vydal i najstariu hudobnú tlaè Die Odensammlung (1548). (V tejto tlaèiarni pôsobil v rokoch 1556  1583 aj najvýznamnejí rumunský kníhtlaèiar 16. storoèia, Diakon Coresi, ktorý tu vydával s podporou saských
mestských sudcov Johannesa Benknera a Lukasa Hirschera väèinu rumunských
a cirkevno-slovanských kníh tých èias, pod¾a zistenia G. Nussbächera existovali medzi Coresim a Honterom výmenné vzahy).
Pre potreby tlaèiarne i koly zaloil v roku 1546 v Braove Honter aj najstarí mlyn na výrobu papiera, z ktorého neskôr dodával papier do ostatných tlaèiarní
v Sedmohradsku a Valasku, ako aj do knieacích kancelárií Sedmohradska, Valaska
a Moldavy. V roku 1541 podnietil i stavbu novej budovy koly na mieste pôvodného
klátora. Vypracoval aj najstarí kolský poriadok v roku 1543. V roku 1547 bola na
Honterov podnet zriadená samostatná budova pre kninicu koly. Na jar roku 1544
bol Johannes Honter zvolený za evanjelického mestského farára v Braove. V tejto
funkcii pôsobil a do svojej smrti  zomrel 23. 1. 1549. Literárny pomník mu postavil
jeho iak, básnik Christian Schesäeus oslavnou básòou vyzdvihujúcou jeho mimoriadnu osobnos, napísanou v latinèine.
Zachované listy z korepondencie J. Hontera svedèia o jeho vzahoch s viacerými významnými humanistami, reformátormi èi tlaèiarmi. Okrem spomenutých

4

BINDER, ref. l, s. 300.
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nemeckých reformátorov k nim patril vajèiarsky humanista Sebastian Münster èi
pán Andreas Melczer v Koiciach.
Johannes Honter bol vestranne èinný, preto nie je moné obsiahnu v jednej
túdii jeho dielo, ktoré vykonal ako pedagóg, kòaz, reformátor koly i cirkvi, jazykovedec, právnik, kartograf, kníhtlaèiar, kniný ilustrátor, korektor èi vydavate¾. Predstavíme ho ako kníhtlaèiara, kartografa a drevorytca  kniného ilustrátora prezentovaním jeho diela, ktoré napísal a vydal v 16. storoèí a nachádza sa v historických
kninièných fondoch Univerzitnej kninice v Bratislave.
J. Honter ako vestranný humanista èoskoro rozpoznal význam typografie.
U v roku 1530 poèas tudijného a pedagogického pôsobenia na univerzite v Krakove vydal svoje prvé publikácie. Patrila k nim malá uèebnica o nebi a zemi. Tieto Cosmographiae libri duo sú napísané latinsky v próze. Kniha sa èlení na dve èasti, prvá
obsahuje astronómiu a druhá geografiu. Planiglob na titulnom liste prináa polovicu
zemegule starého sveta s názvami len troch svetadielov a na okraji sú svetové strany.
K dvom exemplárom prvého krakovského vydania boli priviazané jednolistové tlaèe s mapou zeme pod názvom Universalis Geographiae typus. Mapa sveta predstavuje Starý a Nový svet s pevne stanovenými hranicami brehov pod¾a Martina
Waldseemüllera na jeho mape z roku 1507 a síce zjednoduením mapy Petra Apiana.
Mapa sveta Petra Apiana vyla prvýkrát vo Viedni v roku 1520  v èase, keï J. Honter tudoval vo Viedni. Osobitne dôleitou etapou ivota pre J. Hontera ako drevorytca bol èas strávený v Bazileji, kde v roku 1522 zhotovil dve väèie hviezdne mapy
severnej a junej oblohy s mnohými postavami zverokruhu a vyobrazeniami hviezd.
V strede drevorezu s názvom Imagines constellationum australium je stuha s iniciálkami J. H. C. v bezprostrednej blízkosti obrazu hviezdy Corona, èím urobil
J. Honter milú naráku na svoje rodisko (Corona, Kronstadt, Braov). Vroèenie 1532
sa nachádza na dvoch tabu¾kách Imagines constellationum Borrealium na podobnej stuhe v pravom dolnom rohu. Obidve hviezdne mapy sú celkom dobre vydarenými kópiami Albrechta Dürera, ktorým je ilustrované dielo Stabiusa vydaného
v Norimbergu roku 1515. Najvýznamnejím vedeckým poèinom J. Hontera, ktorý
spadá do pobytu v Bazileji, je navrhnutie a rozmnoenie mapy Sedmohradska s
názvom Chorographia Transylvaniae  Sybenbürgen, s ve¾kosou 555×372 mm,
zhotovená pomocou dvoch ve¾kých drevených toèkov. Na Honterovo autorstvo
poukazuje aj v tomto prípade monogram J. H. C. na pravom okraji mapy v blízkosti mesta Kronstadt. ¼avý horný roh zdobí erb Hermannstadtu (Sibiu), pravý roh
zdobí erb Kronstadtu (Braova). Mapa je výnimoène jeho dielom, lebo ju nielen navrhol, ale aj vyryl do dreva. Vydanie mapy vzbudilo pozornos v kruhoch vzdelancov a prispelo k tomu, e jej autora onedlho zaradili medzi vynikajúcich geografov
svojich èias. Honterova Chorographia... je najstarou podrobnou mapou, ktorá
bola zhotovená z tejto juhovýchodnej èasti Európy. Stala sa na dlho základným dielom. Keïe sa nemohol oprie o iadnych predchodcov, zobrazil najmä Nemcami
obývanú èas Sedmohradska. Nemal v úmysle presne zobrazi i ostatné oblasti. Zo
197 slobodných miest na krá¾ovskej pôde zobrazil Honter 114. O existencii mapy, kto-
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rá sa dlhý èas pokladala za nezvestnú, sa verejnos dozvedela a v roku 1876, keï
sedmohradský farár Georg Daniel Teutsch oznámil, e dostal informáciu o existencii
jedného exemplára mapy v Maïarskom národnom múzeu v Budapeti. Na výnimoènos tejto mapy poukazuje výrok Antonia Verantia, vtedy prepota vo Weissenburgu (Alba Julia) v Sedmohradsku, neskôr arcibiskupa v Grane (Ostrihome) a prímasa Uhorska, ktorý napísal 20. 8. 1544 svojmu priate¾ovi Andreasovi Surianovi do
Benátok list, ku ktorému priloil Honterovu mapu a zdôraznil,  e sa stala unikátnou, lebo Honter  braovský humanista, si neelal jej ïa¾ie rozírenie, nepokladal
ju za dos dokonalú a vetky exempláre, ktoré sa mu dostali do rúk, stiahol. Bádate¾
Gedenon Borsa zistil, e druhá Honterova mapa poslúila Jánovi Sambucovi (1566)
ako predloha pre mapu Sedmohradska.5 Honter mal zrejme kontakt s kníhtlaèiarmi
u poèas tudijného pobytu vo Viedni. V roku 1530 zaèal publikova svoje knihy
v tlaèenej podobe. Keï priiel v roku 1531 do Bazileja a mal u iste s typografiou skúsenosti. Poznal sa i s doktorom medicíny a licenciátom typografie Mgr. Theobaldom
Griffiom, s ktorým priiel v roku 1533 do Braova a ktorý mu neskôr bol nápomocný
pri tlaèení kníh. Existuje predpoklad, e v rokoch 1533 a 1535, poèas svojich posledných ciest do Krakova, snáï i do Wittenbergu, sa Honter snail o získanie zariadenia
tlaèiarne. V odbornej literatúre sa píe, e Honterova tlaèiareò v Braove pracovala
u od roku 1533, najneskôr od roku 1535, dodnes sa vak nezachovala jediná tlaè vydaná pred rokom 1539. V roku 1539 vylo 9 malých kníh. Ilo o kolské uèebnice vytlaèené v oktávovom formáte (118×65 mm), ich titulné listy zdobil Honter renesanènými portálovými drevorezovými rámcami (biele ornamenty na tmavom podklade) v dvoch variantoch. Portálový drevorezový rámec nesie dole erb Braova 
korunu s ¾aliami tesne nad koreòmi stromu. Inokedy pouil vetvièky a delfínovité
zvieratá, ktoré ponúkajú harmonický dojem. Jeden drevorezový ornament je bez
rámca  je na òom zobrazený vták zobajúci medzi vetvièkami strapec hrozna.
V dvoch dielach Hontera nie sú drevorezové ozdobné rámce na titulných listoch, ale
znak osoby, ktorej je dielo venované  ide o korunované erby, lebo venovanie je pre
vtedajieho uhorského krá¾a Jána Zápo¾ského a jeho manelku Izabelu (z po¾sko-litavskej vetvy Jagellovcov). Krá¾ovi venované dielo bolo vydané po piatich rokoch
opä, venovanie bolo vynechané, lebo krá¾ medzitým zomrel. Zaujímavosou je, e
rodinný erb màtveho panovníka bol heraldicky zmenený: erbové zviera  vlk, dostalo novú hlavu a po jeho boku je cíp mesiaca (ako naráka na boj s Turkami, na následky boja krá¾ zomrel) a na druhej strane escípa hviezda. Táto zmena vnútri dreveného toèku je majstrovským dielom, lebo bol pre òu k dispozícii len enormne malý priestor 3,5×9 mm, preto túto vydarenú zmenu môeme vidie len pomocou
lupy. Najèastejím drevorezom, ktorý sa vyskytuje v Honterových tlaèiach je jeho tlaèiarenský signet  ide pod¾a vtedajieho zvyku o erb mesta, kde tlaèiareò pôsobila, teda o erb Braova. Erb mesta sme u opísali, pridáme len informáciu, e je umiestne5

NUSSBÄCHER, G. Beiträge zur Honterus-Forschung 1966  1989, s. 264.
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ný v erbovom títe, ktorý pripomína renesanèné signety bazilejských tlaèiarov. Podobným signetom je jeho druhý variant  erb Braova bez títu, ale tentokrát so
escípou hviezdou hore v¾avo i vpravo. Knihy zdobil Honter i malými vinetami
a spleami lístkov, napr. tyri lístky vyrastené na vetvièkách z krátkeho pníka, dve
vetvy so tyrmi lístkami symetricky k sebe obrátené, ktoré sa v strede stretajú a pod.6

Obr. 3 Usporiadanie planét z diela Kozmografia, 1542

6

BORSA, G. Johannes Honterus als Buchillustrator.
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Obr. 4 Smery vetrov a ich mená z Kozmografie, 1542

S menom J. Hontera je spojených 28 tlaèí, ktoré boli v Braove vytlaèené v rokoch 1539  1548. Väèinu z nich tvoria kolské uèebnice, ktoré napísal alebo zostavil
samotný J. Honter  grécka a latinská gramatika, (1 exemplár Honterovej gramatiky
sa pod¾a Generálneho katalógu tlaèí 16. stor. zachovaných na Slovensku, zv. II, u nás
zachoval v piaristických kniniciach), výahy z rétoriky a dialektiky Aristotela v gréètine, knihu Senecu o tyroch cnostiach, príruèky reèníctva pod¾a Cicera a Quintiliana,
Catonove distichá èi príslovia mudrcov pod¾a Xistusa Pytagoricusa.
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Predtým, ako sa Honter stal tlaèiarom, bol súkromným pedagógom, o èom
svedèia i záznamy zo zasadnutí mestskej rady, ktorá mu viackrát udelila za túto
úspenú èinnos i peòanú odmenu, finanène podporila dokonca po smrti Hontera
i jeho manelku  vdovu Annu, dcéru Johannesa Neutza (mali 7 detí, troch synov
a tyri dcéry, niektoré zomreli v detskom veku, dvaja synovia v dospelosti na mor,
manelka zomrela v roku 1584).
Z radu uèebníc treba vyzdvihnú jeho kozmografiu. Dielo prvýkrát publikoval v roku 1530 v Krakove pod názvom Cosmographiae libri duo  pre Quadrivium
(aritmetiku, geometriu, hudbu a astronómiu), teda pre vyie triedy kôl.
Univerzitná kninica v Bratislave má vo svojom zbierkovom fonde toto dielo v jeho druhom prepracovaní, ktoré vydal v Zürichu tlaèiar Christophor Froschauer ml. v roku 1583 na 46 fóliách v oktávovom formáte. (Výskyt ïalích exemplárov
na naom území pozri v súpise ïalej). Táto kniha bola priekopníckou uèebnicou. aisko v nej bolo poloené nie na matematickej geografii (astronómii), ale na fyzikálnej geografii. Po návrate do Braova prepracoval Honter svoju krakovskú kozmografiu, celý text prebásnil do 1260 hexametrov a aj obsahovo ju doplnil. (Koneèná
verzia braovského vydania má tyri èasti a pozostáva z 1366 verov). V 1. diele zostala astronómia, geografia bola podstatne rozírená a rozdelená do dvoch èastí 
1. èas obsahovala popis Európy a 2. èas popis Ázie a Afriky. Toto druhé poòatie jeho
kozmografie bolo prvýkrát vydané v roku 1541 v jeho vlasti. Autor ho pokladal za
provizórne. Vylo len v malom náklade, ktorý nebol urèený pre verejnos, ale iba jeho priate¾om. Týmto skúobným vydaním sa chcel Honter dozvedie ich názor
a získa ich návrhy na korektúru. A potom dal Honter svojej práci koneènú podobu.
V mnohých prípadoch zlepil text, doplnil ho so 106 ïalími riadkami a pripojil k nemu drevorezy máp. Tak bola Honterova kozmografia vydaná v Braove v roku 1542
prvýkrát v tejto podobe. Toto vydanie jeho diela sa dalo, vïaka verom, ¾ahie nauèi
a aj mapy podporili ¾ahie túdium. Ïalie prílohy obsahujú Circuli sphaere, Ordo
planetarum, Planiglob, Universalis cosmographia, Atlas minor s 12 ve¾kými mapami,
jedna ve¾kosti oktávy, ostatné sú rozprestreté na dvoch proti¾ahlých stranách. Nájdeme tu panielsko, Francúzsko, Nemecko, Sarmatiu (= Východnú Európu po Don),
Uhorsko, Dáciu, Macedóniu, Achaiu, Peloponéz, Taliansko, Judeu, Sýriu, Mezopotámiu, Malú Áziu (po Ganges), Afriku a Sicíliu. (Dva z týchto drevorezových toèkov sa
v Braove zachovali dodnes). Táto novodobá kolská uèebnica Hontera mala obrovský úspech a bola vydaná v mnohých európskych mestách v nemèine, talianèine èi
francúztine. V 16. a 17. storoèí bolo viac ako 100 vydaní, napr. v Zürichu vylo 16
vydaní v rokoch 1546  1602, v Antwerpách 5 vydaní v rokoch 1552  1560, ïalie vydania vyli v Bazileji, trasburgu, Rostocku, Kolíne èi Prahe. Z prvého vydania tohto
diela sa zachovalo dodnes 8 exemplárov, z koneèného spracovania v roku 1542 sa nachádza 26 úplných exemplárov v zahranièných kniniciach (vo vajèiarsku, Nemecku èi Èesku). Mapy z Honterovho Atlasu minor vydávali v rozlièných dielach v tlaèiarni Froschauerovcov v Zürichu, v dielach Joachima Vadiana (1544  1628) èi v diele Sebastiana Münstera Kosmographie, v rokoch 1548  1606 vo vajèiarskej kronike
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Johannesa Stumpfa Scheizerchronik, ako to prvýkrát zistil Dr. Engelmann. Dotlaèe
4. knihy Honterovho opisu sveta sa nachádzajú v diele Basilia Fabera Thesaurus
eruditonis scholasticae i v dielach Nathana Chytraeusa Nomenclator latino-saxonicus... èi Abrahama Saura Nomenclatura rerum.7 Tým sa Johannes Honter stal najèastejie vydávaným autorom l6. storoèia nielen v Sedmohradsku, ale aj v celej Karpatskej kotline. Význam v dreve vyrezanej mapy je ete o to väèí, e ju Honter vyhotovil vlastnými rukami. Je to dokázate¾né nielen jeho monogramom Coronae
MDXLII. I. H. C. v rohu drevorezu, ale aj jeho listom z 1. 1. 1542 pri zaslaní predbeného vydania humanistovi Antoniovi Verantiovi. V tvorbe drevorezov sa zaradil
medzi najlepích tvorcov popri Ursovi Grafovi a Hansovi Holbeinovi. Sebastian
Münster  humanista a uèenec ijúci v Bazileji, napísal vo svojom liste z 2. 9. 1545
svojmu priate¾ovi Konradovi Pelikánovi do Zürichu o. i.: Bol tu jeden Braovèan,
ktorý sa volal Honterus, ten ïaleko predbehol vetkých kniných drevorezbárov
naich èias. 8 Johannesovi Honterovi teda patrí dôleité miesto i medzi umelcami 
drevorytcami, hoci jeho meno nenájdeme v odbornej umeleckej literatúre.
Novej cti sa osobnosti Johannesa Hontera dostáva nepretrite od 19. storoèia
 poènúc s 300-roèným jubileom Honterovho gymnázia v roku 1845, pokraèujúc rokom 1898, keï sa konali oslavy na poèes 400-roèného výroèia Honterovho narodenia, èi rokom 1973, keï zaèala na odporúèanie organizácie UNESCO novodobá etapa výskumu a ocenenia jeho ivota a diela pri 475. výroèí narodenia.
K ïaliemu významnému projektu  k 500. výroèiu narodenia v roku 1996 
prinieslo vydavate¾stvo Kriterion v Bukureti s pomocou organizácie Arbeitskreis
für siebenbürgische Landeskunde knihu od autora Dr. Ludwiga Bindera s názvom
Johannes Honterus  Schriften, Briefe, Zeugnisse.
Maïarský odborník dejín kninej kultúry, Gedeon Borsa, sa zaoberá výskumom Honterovho diela u tri desaroèia, venoval mu 13 samostatných túdií. (Objavil napr. fragmenty druhého vydania Honterovej mapy Sedmohradska vo väzbe
jednej tlaèe z roku 1645 a kontatoval, e bola vytlaèená na papieri vyrobenom v braovskom mlyne, ktorý Honter zaloil.) 9
Podobne sa osobnosou J. Hontera a významom jeho diela zaoberá 30 rokov jeho krajan, braovský archivár Dr. Gernot Nussbächer, ktorý publikoval mnostvo odborných èlánkov a túdií v rumunèine i nemèine. Za výskumom výskytu a vydaní Honterových diel v zahranièí precestoval mnostvo európskych krajín. Dokonca i v Amerike mohol kontatova výskyt jeho diel i súèasný záujem amerických kniníc o nové
diela publikované o Honterovi. V súèasnosti vyli výsledky výskumov G. Nussbächera
v dielach Beiträge zur Honterus  Forschung... I. 1966  1989 a diel. II. 1989  2004 . Na
Slovensku ich vak doteraz nemáme, preto bude snáï prínosom k výskytu Honterových diel i krátky súpis obsahujúci Honterove diela v slovenských kniniciach.
7
8
9

NUSSBÄCHER, ref. 2, s. 126, 132, 138, 187, 190 a i.
BINDER, ref. 1, s. 303.
NUSSBÄCHER, ref. 2, s. 159  163.
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Mnohí iní súèasní autori sa zaoberajú výskumom Honterových diel z poh¾adu jednotlivých vedných odborov, napr. Gerhard Engelmann vydal výnimoènú prácu s názvom Johannes Honter als Geograph, èi práca V. Ecsedy Judit A régi magyarországi nyomdák betüi és díszei 1473  1600, v ktorej sú publikované dlhoroèné výsledky výskumu nieko¾kých tlaèiarní, o. i. aj tlaèiarne J. Hontera v Braove. Dielu
tohto významného humanistu sa dostáva cti i nieko¾kými faksimilnými vydaniami
jeho diel, napr. dielo Odae cum harmoniis, ktoré bolo vydané ako faksimile, vylo
i v prebásnení z latinèiny do rumunèiny profesorkou Väleriou Cáliman a bádatelia
Dr. Paul Binder a Dr. Gernot Nussbächer napísali k nemu úvodné túdie o ivote
Hontera a vydaniach jeho kozmografie.
V Nemecku vo viacerých mestách usporiadali výstavy prezentujúce osobnos a dielo J. Hontera. V Maïarsku sa konala vedecká konferencia a súèasne i výstava Honterových diel v Országos Széchéni Könyvtár.10 Dokumentárny film na poèes J. Hontera priniesla rumunská televízia. Návtevníci Braova môu i dnes postá
v úcte pred sochou Johannesa Hontera, ktorá sa týèi pred chrámom Schwartze Kirche v Braove s otvorenou knihou v ruke, jeden z jej reliéfov ho predstavuje v interiéri jeho tlaèiarne.
Táto túdia podáva v skratke charakteristiku tejto výnimoènej osobnosti európskej kninej kultúry a poukazuje na vplyv a pôsobenie Honterových diel v oblasti
reformácie, kolstva, pedagogiky, geografie èi prírodných vied na iroké masy ¾udu,
tudentov i vedcov v krajinách Európy od l6. a po zaèiatok 17. storoèia. Má ambíciu
prispie k oceneniu diela tohto humanistu i naimi súèasníkmi.
Na Slovensku vlastnia diela Johannesa Hontera nasledovné kninice:

Lyceálna kninica v Bratislave vlastní 2 tituly
HONTER, Johannes. Reformatio Ecclesiae Ac Totivs Barcensis Provinciae/ Cvm
Praefatione Philippi Melanthon. Vvittembergae: [ Per Iosephum Klug ],
1543. 16°. [22] list. Signatúra :  A II 1454  Ide o vzácnu dotlaè 1. vydania
tohto diela, ktoré zabezpeèil P. Melanchthon!
HONTER, Johannes. Rvdimentorvm Cosmographicorum Ioan. Honteri
Coronensis libri III. cum tabellis Geopraphicis elegantissimis: De variarum
rerum nomeclarutis per classes, liber I. [ Zürich ]: [ Ch. Froschauer ml.],
1573. 8°. [30], [14] list., il., map. Signatúra :  D 799, prív. 1
10

NUSSBÄCHER, ref. 2. s. 153  156  Informácia o tom, e k tejto príleitosti bol vydaný
aj zborník : W. SALGÓ, Agnes  STEMLER, Agnes. Honterus Emékkönyv 1999.
Honterus-Festschrift. Budapest : Ungarische Széchény National Bibliothek, 2001. 241 s.
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Lyceálna kninica v Levoèi vlastní 1 titul
HONTER, Johannes. Rvdimentorvm Cosmographicorvm. Libri III. [ Zürich ],
[ Christoph Froschouer ], 1570. Signatúra : 7.866 , prív. 3

Slovenská národná kninica v Martine vlastní 1 titul vydaný
v Zürichu v dvoch rozlièných vydaniach

HONTER, Johannes. Rvdimentorvm Cosmographicorum Ioan. Honteri
Coronensis libri III. cum tabellis Geographicis elegantissimis. De uariarum
rerum nomeclaturis per classes, liber I. Tiguri: Apvd Froschouerum, Anno
M.D.LII. [= 1552] . 8°. [=30] list. zach., defekt  chýbajú tabu¾ky a mapy
Signatúra : IE 5973
HONTER, Johannes. Rvdimentorvm ... [ Tiguri ]: [ apud Froschouerum ],
M.D.LXXVIII. [= 1578]. 8°. [= 58] list. Signatúra : IE 5972

Èaplovièova kninica v Dolnom Kubíne vlastní 2 tituly
HONTER, Johannes. Sententiae ex libris Pandectarum ivris civilis decerptae.
Impressvm in inclyta Transylvaniae Corona, anno MDXXXIX [= 1539].
8°. [=51] list. Signatúra : R II/24/prív.  Ide o vzácne l. vydanie tohto diela!
HONTER, Johannes. Compendium iuris civilis in usum civitatum as sedium
Saxonicarum in Transylvania collectum. [ Coronae] MDXLIIII [= 1544].
8°. [=104] list. Signatúra : R II/24

Z kniníc piaristov sa pod¾a Generálneho katalógu tlaèí 16. storoèia,
II. zväzku, zachovali 2 tituly, z toho 2. titul v dvoch rôznych vydaniach

HONTER, Johannes. [ De Grammatica Libri duo. Quorum prior est de octo
partibus orationis, posterior de syntaxi, figuris et ratione carminum.
Nunc demum diligenter ab autore recogniti, et sura omneis quae hactenus
in publicum prodierunt editiones, optimis regulis et exemplis locupletati
Adiecta est uocabulis expositio Polonica.] (Cracouiae: per Hieronymum
Vietore, Anno 1543.) 4°. [=44] list. zach., defekt, chýba titulný list.
Signatúra : P 1894, prív. 2
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HONTER, Johannes. Rvdimentorvm cosmographicorum Ioan. Honteri Coronensis
libri III. cum tabellis Geographicis elegantissimis. De uariarum rerum
nomenclarutis per classes, liber I. Tigvri: Apvd Froschouerum, Anno
M.D.XLIX. [=1549]. 8°. [=30] list. Signatúra : P 1459, prív. 1
HONTER, Johannes. Rvdimentorvm ... Tigvri: Apvd Froschouerum, Annno
M.D.LII. [= 1552]. 8°. [= 76] list. Signatúra : P 3186, prív. 6

Univerzitná kninica v Bratislave vlastní l titul
HONTER, Johannes. Rvdimentorvm cosmographicorum Ioan. Honteri Coronensis
libri III. cum tabellis Geographicis elegantißimis.[ Tiguri ]: [ Froschauer,
Christoph ml.] , M.DLXXIII. [= 1583]. [46] ff.; Signatúra : 17G 389, prív. 1 k :
FRANCKENBERGER, Andreas. Institutionum Antiquitatis. Wittebergae :
Crato, 1586. 16 ff., 368 pp.
Odpoveï na otázku ko¾ko diel J. Hontera alebo ich èastí sa zachovalo
i v dielach iných autorov 16. a 17. storoèia na naom území, by si vyadovala ïalí výskum v naich zbierkach historických kninièných fondov.
***
Na záver uvádzam tri perlièky týkajúce sa Slovenska (pod¾a zistenia G. Nussbächera): Bardejovský rodák, Juraj (Georg) Henisch (narodil sa 24. 4. 1549, zomrel
31. 5. 1619 v Augsburgu), dielo J. Hontera nielen poznal, ale èas z jeho knihy opisu
sveta uverejnil vo svojej práci Astronomiebuch , ktorá vyla v Augsburgu v roku
1575. J. Henisch patril k polyhistorom, vynikal znalosami jazykov a matematiky,
bol uèite¾om matematiky, logiky a rétoriky v Augsburgu. V roku 1576 získal doktorát
z medicíny, pôsobil vo funkcii rektora, bol spisovate¾om a neskôr aj knihovníkom
mestskej kninice v Augsburgu. Vydal viacero kalendárov s astronomickými výpoètami a lekárske knihy.11
Aj reformovaný kòaz a lexikograf Albert Molnár s prímením Szenciensis,
ktorý sa narodil v roku 1574 v Senci (jeho rodina sa prisahovala na pozvanie Gabriela Bethlena zo Sedmohradska a na urèitý èas sa usídlila v Koiciach), siahol na
4. knihu Honterovej kozmografie pre svoje dielo Lexicon latino-graeco-hungaricum, ktoré vylo v roku 1611 a 1640 v Hanau, kam sa z Koíc neskôr presahoval. Nakoniec il od roku 1630 do svojej smrti v roku 1634 v Klui (Rumunsko).12
11
12

KUZMÍK, J. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzahmi za humanizmu,
s. 283  285.
KUZMåK, ref. 11, s . 479  480.
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Treou perlièkou je správa o tom, e knihu J. Hontera Rudimenta cosmographica vlastnila i ïalia významná osobnos naich dejín, Juraj Wernher (Georg
Werner), narodený koncom 15. stor. v Patzkowe (Po¾sko), ktorý bol po túdiách
a krátkom pôsobení v Krakove uèite¾om v Koiciach a Preove, kde od roku 1538 il
natrvalo. Neskôr bol mestským notárom a pôsobil i v diplomatických slubách. Zaoberal sa lieèivými vodami na území bývalého Uhorska, najmä na Slovensku a bol
autorom aj viacerých príleitostných básní.13 Braovské vydanie Honterovej kozmografie z roku 1542 s Wernerovým autografom sa v súèasnosti nachádza v Univerzitnej kninici vo vajèiarskom Bazileji.
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Johannes Honter  Humanist, Reformer,
Pedagogue, Book Printer, Cartographer and
Xylographer from Transylvania
Vlasta Okolièányová
The study presents an extraordinary versatile personality of the 16th century
 the Transylvanian humanist Johannes Honter of Brasov. Information on the results
of the research of experts from various countries of Europe (Germany, Hungary,
Romania) who have published a lot of articles and monographs evaluating and monitoring activities of this remarkable personality in several spheres of public, cultural
and ecclesiastical life is provided. The author highlights Honters contribution to the
school reform, high expert standard of textbooks elaborated by him (especially the
textbook of geography), his printing and publishing activities (especially publishing of
works of antique authors), and foundation of the 1st wood-pulp-mill in Brasov. In
more details he analyzes activities of Johannes Honter as a cartographer and xylographer. Samples from the textbook of geography belonging to the historical book
collection of the ULB are presented in the article. So is the information about the places of occurrence of Honters works in world libraries and the list of his works published in the 16th century and located in libraries in Slovakia. Relations of Slovak 16th
 17th century authors to Honters works are briefly mentioned in conclusion of the
study together with the information on events, exhibitions, conferences and projects
carried out on the occasion of important anniversaries of this personality.
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Minerva, prvá uhorsko-slovenská
úèastinná spoloènos
Lívia Kurucová

V

druhej polovici 19. storoèia bol proces koncentrácie kníhtlaèiarenských a vydavate¾ských podnikov do Peti prudí, ako tomu bolo v predchádzajúcom
období. Zatia¾ èo v roku 1848 pôsobilo v Peti 8 kníhtlaèiarní, v roku 1860 ich
bolo 12 a o sedem rokov sa ich poèet zvýil na 15.1 Keïe Pe bola jedným z miest,
v ktorom ilo ve¾a Slovákov, viaceré tlaèiarne, ktoré v nej pôsobili, tlaèili literatúru aj
v ich národnom jazyku. Chýbala vak tlaèiareò, ktorej èinnos by bola zameraná
najmä na vydávanie a tlaèenie publikácií v slovenèine. Okrem toho boli v tom období vetky maïarské tlaèiarne prechodne preaené objednávkami a zdraila sa aj
tlaè. Slovenská tlaè bola dokonca oproti maïarskej a nemeckej drahia o 3 %.2

Zaloenie kníhtlaèiarne
Otcom mylienky zaloi slovenskú kníhtlaèiareò v Peti bol Jan Nepomuk
Bobula, ktorý v roku 1869 publikoval v Slovenských novinách èlánok3, v ktorom napísal, e svojim petianskym priate¾om navrhol, aby zaloili v Peti slovenskú akciovú tlaèiareò. Táto jeho mylienka sa u nich najskôr nestretla s pochopením. Neskôr
vak zmenili názor. Bobula sa k tomu v èlánku vyjadril nasledovne: berúc tú okolnos
do povahy, e petianské tlaèiarne sa voskrz nechcú zaobera so slovenskou tlaèou a e nestaèia
nával tlaèiarskych prác ukonèi a pri tom vetkom pracujú s 30  40 % osohom, dos skoro sa
mnohí spriatelili s tlejúcou ideou a zaujali sa za jej prevedenie do ivota .4
O potrebe zaloi tlaèiareò vak zaèali stúpenci Novej koly slovenskej uvaova najmä po tom, ako poèet predplatite¾ov Slovenských novín nestaèil kry výdavky spojené s ich vydávaním, mecenái len neochotne siahali do vlastných vreciek
a maïarské tlaèiarne neboli ochotné tlaèi finanène nezabezpeèené noviny. Bez vlastnej tlaèiarne by sa len ve¾mi ako podarilo pokraèova v ich vydávaní. Predstavitelia
Novej koly si zároveò mysleli, e sa bude da vyui predvolebná ochota vlády
a úradov na získanie povolenia pre zaloenie a podporu akciovej spoloènosti.5
1
2
3
4
5

KIPSOVÁ, M.  VANÈOVÁ, T.  GEKOVÁ, . Bibliografia slovenských a inoreèových
kalendárov 1701  1965, s. 85.
ZAPLETAL, V. Príspevok k dejinám Novej koly v rokoch 1869  1872.
Akciová kníhtlaèiareò Minerva, s. 9.
BOBULA. Slovenská tlaèiareò v Peti, s. 1  2.
BOBULA, ref. 3, s. 1.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 9.
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K uskutoèneniu plánu zaloi akciovú tlaèiareò pristúpilo vedenie Novej
koly zaèiatkom roku 1869.6 Umiestni tlaèiareò do Peti sa rozhodlo preto, lebo bolo
presvedèené, e je to najvhodnejie miesto pre akéko¾vek podnikanie a zároveò bude moné vytvori tam politické, hospodárske a kultúrne stredisko slovenského národa.7 U od zaèiatku poèítalo s tým, e zakladania akciovej spoloènosti sa zúèastnia
aj maïarskí, príp. aj iní podnikatelia. Myslelo si, e bude výhodné u¾ahèi novému
podniku cestu opretím sa o autoritu politických velièín.8
K podrobnejiemu rozpracovaniu plánu zaloi akciovú spoloènos pristúpili
stúpenci Novej koly slovenskej na prvej porade, ktorá sa uskutoènila 17. januára 1869
u profesora Karola Conlegnera.9 Rozhodli sa zarídi takú, na úèastiny zaloenú tlaèiarsku
spoloènos a vydavate¾stvo, ktorá sa má zaníma tlaèením a vydávaním maïarských, srbských,
rumuòských, po¾ských, èeských, ruských, francúzskych a nemeckých diel, avak tak má by zarídená, e v prvom rade bude stá slovenská tlaèba a vydávanie kníh, zvlate slovenských, pre osvietenie zanedbaného ¾udu slovenského.10 Na tejto porade zároveò ustanovili doèasný výbor
Minervy, ktorého predsedom sa stal Jozef Zarzetský. Vypracovaním stanov poverili Ladislava Jesenského, Adolfa Szentivániho, M. Riedla a Jána N. Bobulu.
Názov spoloènosti prijali na druhej porade. Spoloènos dostala názov Minerva prvá uhorsko-slovenská úèastinná kníhtlaèiareò a vydavate¾stvo v Peti. Bobula na to spomína: ...profesor Riedl (slovák) narádzal, aby slová uhorsko-slovenská vystaly z pomenovania, èo tým odúvodòoval, e nás budú panslavistami bi¾agova. Oproti tomuto hovorili vetci ostatni a medzi nimi i dvaja èíroèistí maïari, menovite: E. Gaal, advokár
peanský dokladal, e práve v tých slovách väzí najvätie závaie. Virgil Szilágyi bol tie tej
mienky a hovoril, e podobného smys¾u názvy sú vade na rozlièných obchodoch a tým skorej
to môe by práve na takejto tlaèiarni. Pomenovanie chce ma u tým skorej, e tento obchod sa
bude zaobera s duevnými plodamí. Na upodozrievanie z panslavizmu netreba niè dba, to
podvráti morálnu zbraò a úèinkovanie. Lebo veï keï budú i maïari pri podujatí, keï sa zúèastní i Deák v òom  prestane zlostné upodozrievanie.  Keï ale vzdor tomuto vystúpia obskuranti, tých treba len morálne a s èinmi porazi.11
6

7
8

9

10
11

V roku 1869 zakladali v Martine tlaèiareò, ako úèastinársku spoloènos, aj stúpenci
Pebudínskych vedomostí. Jej základný kapitál mal by 30-tisíc zlatých a mala vyvíja
aj vydavate¾skú èinnos. PODRIMAVSKÝ, M. Dejiny Slovenska 3, s. 454. V súvislosti
so zakladaním oboch kníhtlaèiarní píe Bálent dokonca o zákulisných pretekoch.
BÁLENT, B. Preteky o zaloenie prvej slovenskej úèastinárskej tlaèiarne, s. 69.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 12.
Ako boli napr.: Deák, Andrássy, Gorove a iní. Ich súhlas si Bobula pravdepodobne
zaistil pred prvou schôdzou zakladate¾ov tlaèiarne, pretoe u o nieko¾ko dní po nej,
hoci sa jej nikto z Maïarov nezúèastnil, napísal v Slovenských novinách tunajie maïarské
smerodajné kruhy zväta upustily u od tej ideji e vetko, èo je slovenské je protivlastenecké. ...
radujme sa nad tým, e tiee kruhy dokazujúce teraz symphahije oproti nám, s¾ubujú vrelú úèas
bra medzi nami. BOBULA, ref. 3, s. 1.
Na porade sa okrem Karola Conlegnera zúèastnili: Jozef Zarzetský, Jozef Pozdech,
Samuel Kralik, Ladislav Jesenský, Ján Bobula, M. Riedl, Dr. Florián Cherveò, Ján Thúry,
Jozef Strakoviè, Jozef Koller, Adolf Szent-Ivány a Juraj Stratimoviè. BOBULA. O tlaèi, s. 6.
BOBULA, ref. 9, s. 6.
BOBULA, ref. 9, s. 7.

sbp_1_2007.qxd

152

14.11.2007 14:29

Page 152

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2007

Ustanovujúce valné zhromadenie Minervy sa konalo 30. mája 1869 v sále
Uhorskej akadémie vied. Prípravný výbor vypracoval návrh stanov ete v januári
a zároveò zaèal získava pre podnik akcionárov.12 Stanovy, ktoré schválilo Ministerstvo vnútra prijalo zhromadenie bez èítania a debaty. Hneï po valnom zhromadení sa na výborovej schôdzi rozdelili aj najdôleitejie funkcie v spoloènosti. Predsedom sa stal Jozef Zarzetský, podpredsedom M. Riedl, pokladníkom a tajomníkom
v jednej osobe Ján Nepomuk Bobula a riadite¾om Ladislav Jesenský.13
Pod¾a pôvodného plánu mal by základný kapitál Minervy 40 000 zl., t. j. 800
akcií po 50 zl. U èoskoro sa vak zistilo, e nie je moné rozpreda 800 akcií, a preto
predpoklad zníili na polovicu.14 Napriek tomu mala by Minerva, vzh¾adom na
monos rôznojazyènej tlaèe, najdokonalejie vybavenou tlaèiaròou v Peti.15
Vedenie Novej koly malo ve¾ký záujem na tom, aby tlaèiareò zaèala èo najskôr pracova a aby prevzala tlaèenie Slovenských novín, hoci ete nebol sústredený
celý kapitál a bez dostatoènej peòanej hotovosti bolo riskantné zaèa s èinnosou tlaèiarne. Nútili ho k tomu ohovárania, ktoré sa zaèali íri po zaplatení dvoch splátok
akcií a tvrdili, e výbor peniaze u spreneveril.16
Riadite¾ Minervy Jesenský oznámil 4. novembra 1869, e podnik je nato¾ko
zariadený, e môe uspokoji potreby zákazníkov a súèasne zaèína aj nakladate¾skú
èinnos. Oficiálne zaèala Minerva pracova 11. novembra.17 Pri príleitosti slávnostného zaèatia jej èinnosti sa konala oslava a banket.18 Oslavy sa zúèastnili nieko¾kí
predstavitelia maïarského verejného ivota a poprední stúpenci Novej koly slovenskej.19
Èoskoro sa ukázalo, e chýbajú peniaze na zariadenie a najmä prevádzku.
Nastali prvé nezhody a èas akcionárov aj z radov èlenov výboru stratila dôveru v
monos úspeného vybudovania podniku a radila uskutoèni fúziu s niektorou u
12

13
14

15

16
17
18
19

Výzvu na kupovanie akcií okrem iných podpísali aj poslanci Ad. Szentiványi, Virgil
Szilágyi, Fr. Deák, advokát Erno Gaal, tajomník banky Haza Otto Pettényi, ... .
ZAPLETAL, ref. 2, s. 13.
KOSTICKÝ, B. Nová kola slovenská, s. 78.
Napriek tomu, e bolo podpísaných akcií za 23 000 zl., nepodarilo sa zozbiera ani
polovièný základný kapitál 20 000 zl. Keï toti prilo na platenie mnohí prihlásení
akcionári odstúpili.
Od Firmy Fromme mala tlaèiareò objednaných za 8000  9000 zl. 100  120 q litier
pre slovenskú, nemeckú a francúzsku sadzbu. Do novembra 1869 mala viedenská firma
Kaiser doda 4 potrebné stroje (ve¾ký za 2700 zl., stredný za 2100 zl. a 2 malé po 900 zl.).
Stolárske práce mali stá 1800 zl., iné zariadenie 2800 zl. Na celé vybavenie a zariadenie
tlaèiarne sa poèítalo so sumou 18000  20 000 zl. ZAPLETAL, ref. 2, s. 14 15.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 15
ZAPLETAL, ref. 2, s. 15.
O slávnostnom otvorení Minervy ako aj o jej organizaèných zaèiatkoch je nieko¾ko
èlánkov a zpráv v II. roèníku (1869) Bobulových Slovenských novín.
Slávnosti sa zúèastnili napr.: maïarskí publicisti Csernátony, Kiralyi, Csemeghy v mene
ministra Horvátha, Szathmáry, Okolièany a Viraghalmi. Z Poliakov to bol L. Golemberski,
z Èechov Dr. Pøecechtìl, zo Slovákov napr.: Jesenský, Bobula, Palárik, Kajuch... .
BOBULA, ref. 9, s. 14.
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zariadenou tlaèiaròou.20 Bobulova skupina s takýmto postupom nesúhlasila.21 Jeho
stúpenci postupne získali vo výbore prevahu. Na schôdzi 22. novembra 1869 zvolili
Bobulu za riadite¾a Minervy.22

Obr. 1 Úèastina a kupóny úèastinnej spoloènosti Minerva

20
21
22

ZAPLETAL, ref. 2, s. 15.
Odmietli napr. ponuku firmy Wodianer, ktorá ponúkla spoloènosti 8 % z èistého zisku
a presahovanie tlaèiarne do vnútorného mesta. ZAPLETAL, ref. 2, s. 15.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 17.
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Spory v Minerve
Spory v Minerve sa neustále prehlbovali a vyvrcholili krátko po slávnosti.
Stúpenci spojenia s inou tlaèiaròou zo spoloènosti vystúpili alebo ich vylúèili.
Z výboru spoloènosti vystúpili napr.: bankový riadite¾ Kovács a poslanec
Uhliarik, ktorí podali protest proti akémuko¾vek disponovaniu s hotovosou. O Uhliarikovi napísali Slovenské noviny, e je to zradca, ktorý sabotuje Minervu a nadáva jej
do panslavistického ústavu.23
Dva mesiace po slávnostnom otvorení èinnosti tlaèiarne oznámil Ladislav
Jesenský, e odchádza zo Slovenských novín. Svoj odchod odôvodnil tým, e poznal
pekný charakter p. Bobulu, ktorý sa tak velmi skveje, e moje oèi ani hlade nemôu naò bez
toho, eby som si ich nepohubil.24 Jesenský útoèil najmä na zlý finanèný stav Slovenských novín. Do Pebudínskych vedomostí napísal èlánok v ktorom opísal, v akej
finanènej situácii sú Slovenské noviny so svojimi 300 predplatite¾mi, ktorí sú dlní
vydavate¾stvu 1000 zl.25 Slovenské noviny reagovali tým, e vyslovili srdeènú rados z jeho odchodu a ironicky poznamenali, e odteraz si bude môc uverejòova
svoje maïarónske èlánky na stranách Pebudínskych vedomostí a Hlásnika.26
Negatívne sa o Minerve vyjadroval aj Dr. Riedl.27 V týdenníku Vlastenec
opísal stav tlaèiarne èiernymi farbami, údajne pod¾a správ, ktoré získal vo výbore
spoloènosti. Tlaèiareò vraj ani pri vetkých upomienkach nemá doteraz zloenú
kauciu a pretoe okrem dvoch novín niè iného netlaèí, osem sadzaèov a strojníkov
zahá¾a. Z 11 000 zl., ktoré sa zloili na vybavenie tlaèiarne, pouilo sa na tento cie¾ len
6000 zl., kým ïalích 5000 zl. pohltil plat a cesty pokladníka, faktora a otváracia slávnos.28 Pod¾a Bobulu vak, keby Riedlovi dali tisíc zlatých, bol by tento pán spoloènos
nau vade chválil ako to v blahej nádeji zo zaèiatku robil.29
Z bývalých stúpencov Minervy sa postupne stávali jej odporcovia. Èlenovia
výboru tlaèiarne zareagovali na negatívne správy z tlaèe uverejnením výkazu stavu
spoloènosti ku dòu 31. decembra 1869. V komentári k nemu sa vedenie pokúalo
presvedèi akcionárov, e spoèiatku je kadý podnik pasívny. Priznávalo síce, e pri
správnom hospodárení väèiny výboru mohol by deficit mení, ale tým súèasne naznaèovalo, e zodpovednos nesú tí, èo z výboru odstúpili. Aby zreorganizované vedenie získalo opätovne dôveru akcionárov, k celkovým výkazom stavu Minervy pripojilo aj nieko¾ko týdenných výkazov prosperity podniku, ktoré dokazovali, e od
doby, keï nastala zmena vo vedení Minervy, nastala aj tendencia k zlepeniu bilan-

23
24
25
26
27
28
29

KOSTICKÝ, ref. 13, s. 90.
JESENSKÝ. Zaslané, s. 4.
JESENSKÝ, ref. 24, s. 4.
KOSTICKÝ, ref. 13, s. 90.
Dr. Riedla vylúèili z výboru Minervy ete v auguste 1869.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 17.
BOBULA. Spoloènos Minerva, s. 1.
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cie.30 Na útoky a èlánky v tlaèi reagoval Bobula aj vo svojich èlánkoch v Slovenských novinách.

Najväèí problém  nedostatok peòazí
Najväèím problémom, s ktorým vedenie tlaèiarne zápasilo od jej vzniku, bol
predovetkým nedostatok finanèných prostriedkov na prevádzku a inventár. Neustále h¾adalo spôsoby, ktorými by sa dal chýbajúci kapitál zabezpeèi. Snailo sa získa peniaze od akcionárov31 a prostredníctvom pôièiek od rôznych intitúcií a ústavov. Koncom roku 1870 prinútil nedostatok peòazí vedenie Minervy, aby sa obrátilo so iadosou o pôièku na vládu. 32
Pretoe petianske banky odmietali Minerve v roku 1872 poskytnú nielen
pôièku, ale aj predåi úver, Bobula navrhol poiada o finanènú pomoc niektorý
slovenský národný ústav. Vedenie Minervy sa s prosbou obrátilo na Výbor Matice
slovenskej.33 Výbor vak pôièku zamietol.
Spoloènos sa pokúala získa chýbajúce finanèné prostriedky aj právnym
vymáhaním splácania akcií. Tým sa stávala nepopulárnou a záujem o òu v slovenskej verejnosti klesal.

Zánik spoloènosti
Vedeniu spoloènosti sa nepodarilo zaobstara poèas celej doby existencie tlaèiarne dostatoèný prevádzkový kapitál. Valné zhromadenie, ktoré sa zilo 19. decembra 1872, zvolilo likvidaènú komisiu a zároveò prijalo uznesenie, e dlhy Minervy sa úèastinárom a peòaným ústavom uhradia rozpredajom inventára.34 Likvidaèná komisia uzavrela zmluvu s vtedajím redaktorom Slovenských novín Horálkom
a faktorom Fadljevièom, aby viedli podnik ïalej na svoj úèet a aby tlaèili Slovenské
noviny, kým sa nenájde na tlaèiareò vhodný kupec. Spoloènos sa podnik u nepokúsila obnovi, ale nedarilo sa jej ho ani výhodné preda. Posledná správa o Minerve
je pravdepodobne z 9. októbra 187435, keï sa predseda likvidaèného výboru Zarzetský pýtal verite¾ov, èi sa uspokoja s predajom tlaèiarne za akúko¾vek cenu.
30
31

32

33
34
35

ZAPLETAL, ref. 2, s. 19.
Napr.: 29. júna 1870 stanovilo valné zhromadenie, aby akcionári zloili na kadú svoju
akciu 5 zl., 7. augusta 1870, aby nemusela spoloènos robi dlhy na 8 % v peòaných
ústavoch, prijalo valné zhromadenie návrh na získanie pôièky 5000 zl. u samých
akcionárov. Ani týmto spôsobom sa vak nepodarilo získa dostatok financií. Vedenie sa
preto rozhodlo rozpreda ïalích 100 akcií, a to medzi slovenskou verejnosou.
Ilo o trojroènú pôièku vo výke 5000 zl. Vybavovanie pôièky u vlády sa vak
preahovalo a získa peniaze bolo potrebné èo najrýchlejie. Madocsányi preto vybavil
vo februári 1871 5000 zl. na 6 % úrok u súkromníka. ZAPLETAL, ref. 2, s. 30.
iadali pôièku vo výke 7000 zl. ZAPLETAL, ref. 2, s. 32.
Hodnota inventára podniku bola v tom èase 326 000 zl. a dlhy, ktoré mala splati za 16 000 zl.,
z toho 14 000 zl. u svojich akcionárov, ostatné v peòaných ústavoch. ZAPLETAL, ref. 2, s. 37.
ZAPLETAL, ref. 2, s. 37.
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Èinnos tlaèiarne
Minerva tlaèila svetskú aj náboenskú literatúru. Tlaèila rôzne typy dokumentov  knihy, èasopisy aj kalendáre, ale tie oznamy, listové nápisy, cenníky, úèty,
tabule, obeníky, zápisnice, cenníky, jiedelné, poètovné a prevozné listy, úèty, výahy
z matriky, t. j. krstné, sobáne a úmrtné listy v slovenèine a maïarèine a spovedné
lístky po latinsky, slovensky a maïarsky.36 O vytlaèených dokumentoch a dokumentoch, ktoré mala tlaèiareò na sklade, sa verejnos mohla dozvedie zo Slovenských novín.
I napriek tomu, e mala tlaèi knihy aj v iných jazykoch ako v slovenèine, realita bola nakoniec úplne iná. V tlaèiarni vytlaèili iba nieko¾ko kníh v inom ako slovenskom jazyku. Rizner37 uvádza jednu knihu v maïarèine a jednu v èetine. Knihy
vytlaèené v iných jazykoch sme nezistili.
Ukázalo sa, e o tlaèenie maïarskej tlaèe v Minerve nebol z maïarskej strany
záujem, tlaèenie slovenských publikácií bolo nerentabilné.38 Pre nedostatok financií
bola obmedzená aj jej vydavate¾ská èinnos. Prínosom tlaèiarne bolo najmä zabezpeèenie tlaèe Slovenských novín, vydanie almanachu Minerva, Zobraných spisov Jána Palárika a Banelovej prózy Atalanta. Väèí ohlas zaznamenalo aj nieko¾ko populárnych broúrok, ktoré vychádzali v edícii ¼udová Bibliotéka.

Knihy
Asi najvýznamnejím slovenským spisovate¾om, ktorého dielo v Minerve
vytlaèili bol Ján Palárik. Minerva vydala napr. dva zväzky jeho zobraných spisov, a to
pod názvom Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Beskydova) slavného spisovate¾a slovenského. Prvý zväzok obsahoval veselohry Smierenie alebo dobrodrustvo
pri obinkoch a Incognito, druhý veselohru Drotár a tragédiu Dimitrij Samozvanec.
Súèasou druhého zväzku bol aj Palárikov ivotopis.
Banelovej historickej novele Atalanta patrí osobitné miesto nielen v jeho
prozaickej tvorbe, ale je to aj jedno z najvýznamnejích diel vytlaèených Minervou.
Banel v nej zobrazil postoj mladej generácie ku generácii otcov a ideovo sa priblíila koncepcii Novej koly slovenskej.39
Medzi významnejie akcie Minervy mono povaova vydávanie populárnych broúr. Ich rozirovate¾mi mali by najmä dedinskí uèitelia a farári. K ich vydávaniu inpiroval stúpencov Novej koly úspech prvých dvoch broúr Wojna Francúzov s Nemcami roku Páne 1870 a Nowá knika o Wojne Francúzov s Nemcami roku
páne 1870 a 1871, ktorých autorom bol èeský tudent, spolupracovník Slovenských no36
37
38
39

Knihy na sklade Minervy k dostaniu, s. 69.
RIZNER. Bibliografia písomníctva slovenského.
KOSTICKÝ, ref. 13, s. 118.
Slovenský biografický slovník 1, s. 138.
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vín Frantiek Sláma. Broúrky boli ve¾mi rýchlo rozobraté, a to nemohlo zosta bez
odozvy. V Slovenských novinách sa viackrát objavila výzva k slovenským autorom,
aby za honorár 10 zl. vypracovali rukopisy knioèiek s rozsahom 32 strán o aktuálnych
témach, napr. o zakladaní vzájomných pokladníc a sporite¾ní, o predaji pozemkov pri
nových elezniciach, o výhodách riadnej orby, o vojenskej povinnosti atï. 40 Ján Nepomuk Bobula dokonca písal listy svojim známym napr.: farárovi Havlíèkovi èi Andrejovi Kmeovi, v ktorých im priamo urèoval témy, ktoré mali spracova. iadal najmä
také broúrky, ktoré by mali zaruèený odbyt. O jednom z Kmeových rukopisom napísal, e je dobrý, ale má zlý názov, lebo neláka ¾ud, aby si broúrku kúpil. iadal, aby
pre pripravovanú ¾udovú kninicu napísal malú broúru na tému, ako môe èlovek
zbohatnú. Knihu s titulom Jak moe slovenský èlovek zbohatnú by vraj kúpila kadá
stará baba. V broúre mal populárnym spôsobom opísa, e slovenský èlovek .... môe sa sta
tie bohatým, keï si bude zaklada vzájomné pomocnice.41 Andrej Kme spísal dve broúrky
 Ako sa majú poklady kopa a Nowý swet alebo Èo nowého wo swete?. Broúrky napísal formou dialógov medzi pokrokovým dedinským uèite¾om a ro¾níkmi na nede¾nej
posiedke. Snail sa v nich pouèi slovenského ro¾níka, aký má by jeho vzah k novinkám po¾nohospodárskej výroby a k pouívaniu strojov, k po¾nohospodárskej spisbe,
k zakladaniu pomocných pokladníc a ako má zvyova svoje príjmy chovom hydiny,
dobytka a pestovaním priemyselných plodín.42 Okrem u uvedených broúr vyli
v Minerve aj ïalie. ¼udovýchovný pracovník ¼udovít Ladislav ambokrety43 napísal
dielo Malá apateka pre roný dobytok, v ktorom podal preh¾ad najzávanejích chorôb roného dobytka a liekov proti nim. Uèite¾, prívrenec Novej koly slovenskej, ktorý bol uhorskými úradmi perzekvovaný za panslavizmus Atanázius Sylvester Krèméry44 napísal broúrku Kto má by wojakom a jako sa mono oslobodi od wojenského
stawu. ¼udovít Vladimír Rizner spracoval pod¾a maïarského originálu pouèno-zábavnú rozprávku, ktorá vyla pod názvom Jeden weèer na dedine, a I. V. Havlíèek spracoval rozlièné priania k narodeninám, novému roku, meninám a podobne. Vyli pod
názvom Malý gratulant.
V Minerve vytlaèili aj Prvú kuchársku knihu v slovenskej reèi. Jej autorom
bol Budapetianky kuchár Ján Babilon.45 Kniha mala dva zväzky. Vyla na òu dokonca aj recenzia. Autor recenzie knihu odporúèal vetkým paniam, kuchárkam
a gazdinkám. V recenzii napísal: I najslawnejssie hostiny i najchudobnejssi stôl priprawi
s touto knihou kucharka najchutnejie. Nasse gazdinky èo u dla tejto knihy priprawowali jedlá welice chwála jej hospodárenie a chu.46 Kniha obsahuje okolo 1500 receptov s osobitým zrete¾om na slovenskú kuchyòu.
40
41
42
43
44
45
46

ZAPLETAL, ref. 2, s. 31.
KOSTICKÝ, ref 13, s. 101.
KOSTICKÝ, ref. 13, s. 102.
Slovenský biografický slovník 6, s. 486.
Slovenský biografický slovník 3, s. 248.
Slovenský biografický slovník 1, s. 89.
Oznamovate¾, s. 16.
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Tlaèou Minervy vylo i viacero uèebníc. Spolok sv. Vojtecha v nej nechal vytlaèi Abecedár pre prvú triedu poèiatoèných kôl, ktorý spísal pedagóg a prekladate¾ Jozef Zelliger47 a uèebnice jedného z najvýznamnejích pedagógov poslednej
tretiny 19. st. Cyrila Gabriela Zaymusa48  Prvá èítanka a Náuèná èítanka pre Druhú
triedu Katolíckych Poèiatoèných kôl. Ïalou uèebnicou vytlaèenou v Minerve bola
Prvá èítanka pre 8  9-roèné dietky v kolách ev. a. v. Jej autorom bol Pavel Mièinai.
Ján N. Bobula bol propagátorom zakladania vzájomných pokladníc. Napísal
dielo Pomocné pokladnice, potreba a spôsob ich zakladania s návrhom stanov. V Minerve vyli dve vydania, prièom druhé rozmnoené vydanie vylo aj s maïarským
prekladom stanov.
Okrem pôvodných diel vychádzali v Minerve aj preklady. Vyli preklady
z maïarèiny, nemèiny ale aj po¾tiny. Poviedku Souboj s Bohem autora mnohých historických románov aj zo slovenského prostredia Móra Jókaia49 preloil z maïarèiny
Frantiek Sláma. Atanázius Silvester Krèméry preloil z po¾tiny román Kvet zo Sumatry a Mária Bobulova preloila z nemèiny napr. historický román autorky Louise
Muhlbachovej  Móric Beòovský.
Prepojenie medzi Minervou a Slovenskými novinami je evidentné i z vydaní niektorých diel. Viaceré z nich vychádzali na pokraèovanie v Slovenských novinách ale vyli aj v samostatnom kninom vydaní tlaèou Minervy. Bol to napr.:
Turgenevov román Dym, u spomínaná Banelova Atalanta èi Kossuthove listy. Listy vydal Frantiek Sláma v èetine, k èomu ho údajne priviedla snaha aby sa Slováci
uèili èesky èíta.50 V Minerve vyli listy pod názvom Kout o èeské otázce a politice
Rakouska vùèi Slovanùm.

Periodiká a almanachy
Almanach Minerva vytlaèili v Minerve za redakcie Jána N. Bobulu. Vydali ho
nielen preto, aby v ostatních èasiech v istom stupni zanedbanú zábavno-pouènú èas na naom
literárnom poli pestova mohli, ale najmä z toho dôvodu, aby tlaèbu spoloènosti Minerva ct. obecenstvu ukázali.51 Almanach mal heslo Svornos, rovnos, vo¾nos a venovali ho liptovskému upanovi Martinovi Szentiványimu, ktorý sa hlásil k politickému programu Novej koly slovenskej. Prispeli do neho nielen prísluníci demokraticky orientovanej mládee,52 ale aj starí prísluníci liberálnej opozície.53
Prvé èíslo Slovenských novín vytlaèili v Minerve 23. októbra 1869. Noviny
mali pomerne bohaté rubriky, dobre èitate¾né, výrazné typy písma, lámanie strany
47
48
49
50
51
52
53

Slovenský biografický slovník 6, s. 431.
Slovenský biografický slovník 6, s. 431.
Slovenský biografický slovník 2, s. 565.
KOSTICKÝ, ref. 13, s. 98.
Závereèné slovo, s. 312.
Napr.: Andrej Sokolík, Koloman Banel, Gustáv Izák, Ján Alexander Fábry, Móric Philadelphy.
Napr.: ¼udovít Kubáni, Jakub Grajchman, Peter Kellner-Hostinský.
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do tyroch ståpcov. Publikovali èerstvé spravodajstvo aj zo zahranièia. Trpeli finanènými akosami a rozpormi v redakcii.54
Okrem Almanachu Minerva a Slovenských novín vytlaèili v Minerve aj ïalie periodiká. Jedným z nich bol beletristický mesaèník Dunaj s podtitulom Slovenský zábavník. Dunaj bol orgánom Slovenského spolku v Budapeti.55 Jeho majite¾om
a vydavate¾om bol predseda spolku Jozef Fraòo Strakoviè. Redigoval ho Belo KleinTesnoskalský. Prispievali do neho najmä prísluníci mladej básnickej generácie.56
aiskom èasopisu bola pôvodná tvorba, najmä poézia. Boli v òom vak uverejnené
aj pouèné èlánky a preklady z po¾skej57, maïarskej 58 a nemeckej literatúry.59
Ïalím èasopisom vytlaèeným Minervou bol humoristický ilustrovaný èasopis Jeibaba, ktorého vydavate¾om bol Ján Nepomuk Bobula.60 Bobula èasopis vyuíval najmä na útoky proti svojim odporcom vo vo¾bách, na pranierovanie nezákonných praktík a volebných machinácií vedenia hlavných politických strán v krajine, kolaborovania slovenských odrodilcov i kupovanie hlasov za pálenku.
Redaktor Turský dal v Minerve vytlaèi jedno èíslo zábavno-pouèného èasopisu Zora. Pre nedostatok predplatite¾ov vak èasopis ïalej nevychádzal.61 Tlaèou
Minervy vylo aj nieko¾ko èísel èasopisu Konfessionálna kola. Bol to èasopis pre
výchovu, výuèbu, hudbu, umenie a literatúru. V roku 1872 sa v tlaèiarni pripravovalo vydávanie èeského èasopisu Hlas národa.62

Kalendáre
V súlade so svojimi programovými snahami vydáva aj literatúru pre ¾ud zaèala Minerva vydáva od roku 1872 vlastný kalendár a to pod názvom Obrázkowý
kaledár pre pospolitý ¾ud slovenský. Vyiel vak u len jeho nasledujúci roèník 1873,
pretoe ho Minerva u koncom roku 1872 pre finanèné akosti likvidovala.63 Kalendár na rok 1872 zostavil M. Horalek a vylo aj jeho druhé vydanie. Jeho druhý
roèník zostavil L. Tiso.
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63

Viac o novinách napr. v príspevku Vznik Bobulových slovenských novín od V. Zapletala,
publikovanom v roku 1955 v Historickom èasopise.
Pod¾a uznesenia valného zhromadenia (z 7. 2. 1874) mal organizaène zdruova
tamojiu slovenskú kolóniu. DUNAJ, s. 305.
Boli to napr.: Pavol Országh Hviezdoslav, Koloman Banel, Daniel Záboj Lauèek,
Jozef kultéty, Milo Bazovský, Belo Klein  Tesnoskalský, Adolf Svätopluk Osvald,
Milan Lichard, Emil Podhradský, Svetozár Hurban Vajanský, Eugen Orphanides,
¼udovít V. Rizner a Móric Philadelphy. Z prísluníkov starej generácie publikovali
v Dunaji iba Samo Bohdan Hroboò a Daniel Bachát.
J. I. Kraszewski.
M. Jókai.
H. Heine, L. Borne.
V tirái èasopisu bol uvedený ako redaktor Jeibábe¾ a ako vydavate¾ Loke z Loktibrady.
POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a èasopisov do roku 1918, s. 23.
KOSTICKÝ, ref. 13, s. 99.
KIPSOVÁ, ref. 1, s. 91.
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Nákladom Spolku sv. Vojtecha a tlaèou Minervy vyli tie dva roèníky Pútnika swätowojteského. Bol to obrázkový kalendár pre katolíckych Slovákov v Uhorsku. Jeho redaktorom bol Juraj Slotta. V Minerve vytlaèili Pútnika na roky 1872
a 1873.
Posledným kalendárom vytlaèeným Minervou bol Slowenský konsstitucionálny kalendár na rok 1874 petianskeho kníhkupca ¼udovíta Aignera. Jeho zostavovate¾om bol tefan Dunajský.

Záver
Minerva mala by podnikom, ktorý mal prináa zisk nielen svojim akcionárom ale najmä vedeniu. Pôsobila v rokoch 1869  1975. Nemala by len kníhtlaèiaròou,
ale zároveò aj vydavate¾stvom. Okrem zisku mala tlaèiareò u¾ahèi a zlacni vydávanie Slovenských novín a nových slovenských kniných publikácií. Jej nakladate¾ská
èinnos bola obmedzená najmä pre nedostatok financií. Problémy pokraèovali aj po
tom, ako sa podarilo aspoò èiastoène dosta podnik z obdobia pasívnej bilancie, pretoe v tom èase nebolo èo tlaèi. Tlaèiareò trpela aj rozpormi vo vedení, ktoré vyústili do vystúpenia èi vylúèenia viacerých funkcionárov a akcionárov zo spoloènosti.
K úspechom Minervy patrilo zabezpeèenie vydávania Slovenských novín,
vydanie almanachu Minerva, Zobraných dramatických spisov Jána Palárika, Banelovej Atalanty a nieko¾kých populárnych broúrok.
Tlaèiareò v slovenskom kultúrnom ivote nezohrala iadnu významnejiu
úlohu. Medzi slovenskou buroáziou nevzbudila väèí ohlas a maïarská vláda a banky sa stavali voèi nej nepriate¾sky. Ukázalo sa tie, e nie je moná dohoda slovenskej
a maïarskej buroázie nielen na politickom poli, ale nedosiahli jednotu záujmov ani
pri podnikate¾skej èinnosti.
Hlavnou príèinou neúspechu tlaèiarne bol nedostatok finanèných prostriedkov a rozklad politického zoskupenia Nová kola slovenská.
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Súpis produkcie kníhtlaèiarne
a vydavate¾stva Minerva
BABILON, Ján
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reèi : K velikému osohu nie len pre domácu
potrebu, ale aj pre hospodárstvo, obsahujúc tie najjednoduchie jako aj
najvyberanejie jedlá i pre kadodennie / Ján Babylon.  V Peti : Tlaèou
Minervy, 1870.  Dva sväzky. (IX, 392 s.; 165 s.) ; 8°.  Ref. Rizner I., s. 62.
BANEL, Koloman
Atalanta: Historická poves / Koloman Banell.  V Peti : Tlaèou Minervy,
1873.  80 s. ; 8°.  Ref. Rizner I., s. 83
BOBULA, Ján Nepomuk
Pomocné pokladnice, potreba a spôsob jich zakladania s návrhom stanov / Napísal
Bobula Ján Nepomuk.  V Peti : Tlaèou Minervy.  48 s. ; 16°.
Pomocné pokladnice, potreba a spôsob jich zakladania s návrhom stanov / Napísal
Bobula Ján Nepomuk.  Druhé rozmnoené vydanie s maï. prekladom
stanov.  V Peti : Tlaèou Minervy, 1872.  53 s. ; 16°.  Ref. Rizner I., s. 154.
ÈÁVOLSKÝ, Ludvik
Váne slovo k volièom / Ludvik Èávolský.  Pe : Tlaèou Minervy, 1872.  24 s.;
8°.  Ref. Rizner I., s. 276.
Dunaj : [Slovenský zábavník. Orgán Slovenského spolku].  Roè. 1, è. 1 (1874) 
roè. 1, è. 6 (1874).  V Pebudíne : Tlaèou Minervy, 1874.  88 s. ; 8°. 
Ref. Rizner I., s. 351.
Értesités az Uj tót iskola 1872. évi oktober 23-án Pesten tartott értekezletérol. 
Pest : Minerva nyomd., 1872.  38 s. ; 8°  Ref. Rizner I., s. 365.
HORALEK, M.
Zákon I. o sriadení právomocností (jurisdikcií); II. o sriadení obcí / Preloil
z uhorského zákonníka a vydal M. Horalek.  V Peti : Tlaèou Minervy,
1871.  77s. ; 8°.  Ref. Rizner II., s. 129.
Jeibaba : Èasopis humoristicko-satyrický.  Roè. 1, è. 1 (1871)  roè. 1, è. 17 (1872). 
V Peti : Minerva, 1871/1872.  Ref. Potemra, s. 72, è. z. 43.
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JÓKAI, Mór
Souboj s Bohem : Povídka dle maïarských rodinných podání / Sepsal Moric Jokai ;
Pøeloil Fr. Sláma.  V Peti : Tiskem uh. slov. knihtiskárny Minervy, 1871.
 66 s. ; 8°.  Ref. Rizner 2., s. 266
KELLNER, Peter
Stará vieronauka slovenská : Vek prvý : Kniha prvá / Peter Kellner.  Pe : Tlaèou
Minervy, 1871.  3 n. l., 122 s. ; 8°.  Ref. Rizner II., s. 345.
KLEMPA, imon
Modliaca a spievacia knika, pre kat. kresanov predtým dôst. Klempom
vydanú opravenú vydala uhorsko-slovenská tlaèiareò Minerva. 
V Peti : Minerva, 1870. 8°.  Ref. Miianik, s. 120.
KME, Andrej
Ohlas na ¾ud Okolia Bzowského / Andrej Kme.  W Pessti : tlaèou Minervy,
B. r.  8 s. ; 8°.  Ref. Rizner 2., s. 368.
Spolok swätého Wojtecha / Spísal Andrej Kme, farár Krnissowský.  W Pessti :
typ. Minerwa, 1873. 15 s.  Ref. Miianik, s. 122.
SCHMITT, Jakub
Výklad Malého Deharbeovho Katekisma / Spísal Jakub Schmitt.  Ostrihom :
Preloila a vydala Slovenská kola na arcibiskupskom semeniti
v Ostrihome, 1871 (V Peti : Tlaèou Minervy,).  Pastorálna Knihovna;
Sväzok II.  4 n. l., 251 s. ; 8°.  Ref. Rizner 2., s. 378.
Konfessionálna kola : Èasopis pre výchovu, výuèbu, hudbu, umenie a literatúru. 
Roè. 1, è. 1 (1871)-roè. 2, è. 18 (1872).  V Peti : Minerva, 1871  1872.  Ref.
Potemra, s. 75, z. è. 50.
KRÈMÉRY, Atanázius Sylvester
Kvet zo Sumatry / Z Po¾ského preloil Sylvester Ath. Krèméry.  V Peti : Tlaè
a náklad Minervy, 1873.  12°.  Ref. Rizner 2., s. 454.
¼udová Bibliotéka.  V Peti : Tlaèou a nákladom Minervy, 1870  1872, è. 1  8. ; 12°.
è. 1. Wojna Francúzow s Nemcami roku Páne 1870. Pre pospolitý ¾ud
slowenský / spísal Fr. Sláma.  39 s.
è. 2. Nowá knika o Wojne Francúzow s Nemcami roku Páne 1870 a 1871 /
Napísal Fr. Sláma.  30 s.
è. 3. Kto má by wojakom a jako sa mono oslobodi od wojenského stawu /
Spísal A. Sylvester Krèméry.  31 s.
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è. 4. Malý gratulant. Rozlièné prania k narodzeninám, nowému roku,
meninám a k iným príleitosam / Sobral I. V. Havlíèek.  32 s.
è. 5. Jako sa majú poklady kopa? / Spísal Andrej Kme.  32 s.
è. 6. Nowý Swet alebo Èo nowého wo swete? / Spísal Andrej Kme.  32 s.
è. 7. Malá apateka pre roný dobytok / Spísal ¼. ambokrety.  31 s.
è. 8. Jeden weèer na dedine: Pouènozábawná rozpráwka / D¾a
maïarského spracowal ¼ud. R. Rizner.  28 s.  Ref. Rizner I., s. 123.
¼udová Bibliotheka.  Roè. 1.  V Budapeti : Prekladá a vydáva Cirkevno-literárna
slovenská kola na ústr. semenisku petianskom, 1874 (Tlaèou Minervy,
I. uhorsko-slovenskej úèastin. Kníhtlaèiarne).  117 s. ; 8°.  Ref. Rizner I.,
s. 133.
MIÈINAI, Pavel
Prvá èítanka pre 8-9 roèné dietky v kolách ev. a. v. / Pavel Mièinay.  V Peti :
Tlaèou Minervy, 1871.  8°.  Ref. Rizner, s. 201.
Minerva : národní zábavník / Sostavil z naloenia výboru Ján. Nep. Bobula. 
V Peti : Vydala Minerva, prvá uhorsko-slovenská úèastinná
kníhtlaèiareò a vydavate¾stvo, 1869.  312 s. ; 8°.  Rizner III., s. 215.
MÜHLBACH, Louise
Moric Beòovský : historický román / Louise Mühlbach ; Preloila Marina
Bobulová rod. Pozdech.  Pe : Tlaèou Minervy, 1870.  tyri sväzky.
(184, 174, 182, 194 s.) ; 8°.  Ref. Rizner III, s. 246.
O wo¾bách.  W Pessti : Tlaèou Minervy, 1872.  39 s. ; 12°.  Ref. Rizner III., s. 314.
O. H.
Preèo sme chudobní ? / O. H.  Pe : Minerva, 1872.  32 s.
Obrázkowý kalendár pre pospolitý lud slowenský, na priestupný 366 dní
majúci rok po narodzeniu 1872 / Sostawil M. Horalek.  W Pessti : tlaèou
a nákladom Minervy prwej uhorsko-slowenskej úèast[inárskej]
knihtlaèiarne a wydawate¾stwa.  68-[I] s.
Obrázkowý kalendár pre pospolitý ¾ud slowenský, na obyèajný 365 dní majúci
rok po narodzeniu Krista Pána 1873 / Sostawil L. Tisó.  W Pessti : tlaèou
a nákladom Minervy prwej uhor[sko]-slow[enskej] úèast[inárskej]
kníhtlaèiarne a wydawate¾stwa.  56-[4] s.  Ref. Kipsová, s. 264, z. è. 218
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Obrázkowý kalendár pre pospolitý lud slowenský, na priestupný 366 dní majúci
rok po narodzeniu Krista Pána 1872 / Sostawil M. Horalek.  [2. vyd]. 
W Pessti : tlaèou a nákladom Minervy prwej uhorsko-slowenskej
úèast[inárskej] kníhtlaèiarne a wydawate¾stwa.  76, [14] s.  Ref. Kipsová,
s. 265, z. è. 219.
OSTEN, Aug.
Druhá láska : Novella / Aug. Osten; Preloila Marína Bobulová rod. Pozdech. 
V Peti : Tlaèou Minervy, 1870.  35 s. ; 8°.  Ref. Rizner III., s. 243.
OSVALD, Frantiek Richard
Reholníci : Úprimným priate¾om pravdy, osvety a humanity v stolici Liptovskej,
jako i celej drahej domovine venuje spisovate¾ / Frant. Richard Osvald. 
Pe : Tlaèou Minervy, 1870.  72 s. ; 8°.  Ref. Rizner III., s. 345.
PALÁRIK, Ján
Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Beskydova) slavného spisovate¾a
slovenského.  V Peti : Vydala Minerva prvá uhorko-slovenská
úèastinná knihtlaèiareò a vydavate¾stvo, 1870.  I. a II. sväzok.  518 s. ; 8°.
Z dramatických spisov Janka Palárika.  V Peti : Tlaèou Minervy, 1870.  2 so.
(86, 94 s.).  8°.  Ref. Rizner IV, s. 3.
Príhlas [Slovenije lub¾anskej veobecnej poisujúcej banky v Peti]
ku ctenému obecenstvu slovenskému.  V Peti : typ. Minerva, 1873.  2 s. ;
4°.  Ref. Miianik, s. 228.
Pútnik swätowojteský obrázkowý kalendár pre katolických Slowákow w Uhorsku
wydaný od Spolku sw. Adalberta (Vojtecha) na rok prestupný 1872 majúci
366 dní / Redaktor Juraj Slotta.  Roè. [I.].  W Peti : nákladom Spolku sw.
Adalberta (Wojtecha), 1872 (tlaèou Minerwy, prwej uh. Slow.
Knihtlaèiarne).  204 s.
Pútnik swätowojteský obrázkowý kalendár pre katolických Slowákow w Uhorsku
wydaný od Spolku sw. Adalberta (Vojtecha) na rok obyèajný 1873 majúci
365 dní / Redaktor Juraj Slotta.  Roè. [II.].  W Peti : nákladom Spolku
sw. Adalberta (Wojtecha), 1872 (tlaèou Minerwy, prwej uh. Slow.
Knihtlaèiarne).  104, [12] s.  Ref. Kipsová 281-282, è. z. 252.
Rozhovor o vo¾bách.  V Peti : Minerva, 1872.  39 s. ; 16°.  Ref. Miianik, s. 241.
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RIPPEL, Gregor
Zrkadlo uèenia katolíckeho wo swatých obradoch èili ceremoniách, ktorých uíwa
swätá cirkew katolícka pri verejných slubách Boích / Spísal za Gregora
Rippela Henrik Himioben ; Poslowenèil Fr. R. Osvald.  Diel I : Obrady
wýroèné, wäèie i menie sláwnosti Pána. Èíslo 5. kníh spolkowých. 
W Peti : tlaèou Minervy, 1873.  XIX, 20  180 s.  Diel II : Sláwnosti
Marianské, swiatky Swätých Boích a chrámu a poswätné weci. Èislo 9.
kníhspolkowých.  W Budapessti : Tlaèou Minervy, 1875.  175 s.  Ref.
Rizner IV., s. 236-237.
SCHWARZOVÁ, ofia
Pastorkyòa : védsky román / ofia Schwarzova ; Soslovenèil Norbert Baláoviè. 
V Peti : Tlaèou a nákladom Minervy, 1871.  137 s. ; 8°.  Ref. Rizner V.,
s. 72.
SLÁMA, Frantiek
Marsaillaisa: Bojovná hymna národa francúzskeho / Frantiek Sláma.  Pe : Tlaèou
Minervy I. uhorsko-slov. kníhtlaèiarne, 1870.  8°.  Ref. Rizner V., s. 93.
Kout o èeské otázce a o politice Rakouska wùèi Slowanùm / Frantiek Sláma. 
W Peti : Tiskem Minervy I. uhorsko-slow. knihtiskárny, 1871.  16 s. ; 8°.
 Ref. Rizner V., 93.
Francúzska rodina: (Historický) román z dejín vojny (francúzsko-nemeckej)
roku 1870 / Spísal Fraòo Sláma.  Pe : Minerva, 1870.  158 s. ; 12°.  Ref.
Miianik, s. 255.
Vojna Francúzov s Nemcami roku Pána 1870 / Pre pospolitý ¾ud slovenský spísal
a vydal Fraòo Sláma.  Druhé vydanie.  V Peti : Minerva, 1870.  39 s. ; 12°.
 Ref. Miianik, s. 255.
SLOTA, Juraj
Reè, povedaná dòa 23. októbra 1872 na politickej konferencii novej koly
slowenskej, odbavovanej v hostinci Londýn v Peti / Juraj Slota. 
V Peti : Tlaèou Minervy I. uh.  slovenskej knihtlaèiarni, 1873.  14 s. ; 8°.
 Ref. Rizner V., s. 101.
Slovenské Noviny : Orgán Novej koly slovenskej.  Roè. 4, è. 1 (1871)  roè. 8, è. 12
(1875).  V Budapeti : Minerva, 18711875.  Ref. Potemra, s. 97, è. z. 144.
Slowenský konsstitucionálny kalendár na 365 dní majúci rok po nar. Krista Pána
1872 / Sostavil tefan Dunajský.  W Pessti : wydáwa ¼udowit Aigner
(tlaèou Minerwy).  80 s.
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Slowenský konsstitucionálny kalendár na 365 dní majúci rok po nar. Krista Pána
1873 / Sostavil tefan Dunajský.  W Pessti : wydáwa ¼udowit Aigner
(tlaèou Minerwy).  70 s.  Ref. Rizner II., s. 294.
Slowenský konsstitucionálny kalendár na 365 dní majúci rok po nar. Krista Pána
1874.  W Pessti : wydáwa ¼udowit Aigner (tlaèou Minerwy).  56 s. 
Kipsová 303, è. z. 281.
SZÜLLÕ, Géjza
Výah z urbariálnych zákonov, výah z priemyselného zákona a výah z polovného
zákona / Géza Szüllõ.  V Peti : Tlaèou Minervy, 1872.  16 s. ; 8°. 
Ref. Rizner V., s. 201
IMONI, Ernest
Snemowá reè w záleitosti budetu (sstátneho rozpoètu) draná w pessanskom
sneme 2. a 4. dec. 1871 / Ernest Simoni.  W Pessti : Tlaèou Minervy, 1871.
 47 s. ; 8°.  Ref. Rizner V., s. 74.
TURGENEV, Ivan Sergejeviè
Dym : Román / Ivan Sergiejeviè Turgenev ; Preloil Ján Bobula, tudujúci. 
Pe : Tlaèou a nákladom Minervy, 1871.  279 s. ; 8°.  Ref. Rizner VI., s. 71.
VRBA, Michal
Polovaèka : Poves / od Michala Vrbu.  V Peti : Tlaèou Minervy, 1870.  14 s. ; 8°.
 Ref. Rizner VI., s. 147.
WIEDERAUF, G.
Uèite¾ova dcéra. Novela / G. Wiederauf ; Soslovenèil Norbert Balaoviè. 
V Peti : Tlaèou Minervy, 1869.  45 s. ; 8°.  Ref. Rizner VI ., s. 126.
Wolebné Pesnièky.  W Peti : Wydal Jeibábe¾, 1872 (typ Minerva).  32 s. ; 12°. 
Ref. Miianik, s. 184.
Nitranská komúna po èas vydriavania Spolku sv. Vojtecha v Nitre 26. a 27.
septembra r. 1871: Povahopisný obraz vo troch jednaniach. V Peti : Vydal
Miko Skaèanský, 1872 (Tlaèou Minervy).  54 s. ; 8°.  Ref. Rizner VI.,
s. 147.
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ZAYMUS, Cyril Gabriel
Prvá Èítanka: Pre prvú triedu katol. poèiatoèných kôl / Spracoval Cyril Gabriel
Zaymus, spravujúci prof. na kr. kat. uèi. prípravovni baòsko-bystrickej. 
V Peti : Vydal Spolok Sv. Vojtecha (Adalberta), 1871 (Tlaèou Minervy). 
48 s. ; 8°.
Prvá Èítanka. Pre prvú triedu katol. poèiatoèných kôl / Spracoval Cyril Gabriel
Zaymus, spravujúci prof. na kr. kat. uèi. prípravovni baòsko-bystrickej.
V Peti : Vydal Spolok Sv. Vojtecha (Adalberta), 1872 (Tlaèou Minervy). 
48 s. ; 8°.
Prvá Èítanka / Pre prvú triedu katol. poèiatoèných kôl. Spracoval Cyril Gabriel
Zaymus, spravujúci prof. na kr. kat. uèi. prípravovni baòsko-bystrickej.
V Peti : Vydal Spolok Sv. Vojtecha (Adalberta), 1873 (Tlaèou Minervy). 
48 s. 8°.  Ref. Rizner VI, s. 189.
Náuèná Èítanka Pre Druhú Triedu Katolických Poèiatoèných kôl / Sostavil Gabriel
Zaymus ...  [s.e.].  V Peti : Vydal Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha), 1872
(Fabrikova Ulica È. 30: Tlaèou Minervy).  s. IV a 100. Ref. Rizner VI.,
s. 190.
ZELLIGER, Jozef
Abecedár pre prvú triedu kat. poèiatoèných kôl / Spísal Jozef Zelliger.  V Peti:
Vydal Spolok sv. Vojtecha (Adalberta), 1871 (Tlaèou Minervy).  70 s. ; 8°.
Abecedár pre prvú triedu kat. poèiatoèných kôl / Spísal Jozef Zelliger.  Druhé
vydanie tame roku tohoe.  V Peti : Vydal Spolok sv. Vojtecha
(Adalberta), 1871 (Tlaèou Minervy).  70 s. ; 8°.
Abecedár pre prvú triedu kat. poèiatoèných kôl / Spísal Jozef Zelliger.  3. vyd. 
V Peti : Vydal Spolok sv. Vojtecha (Adalberta), 1873 (Tlaèou Minervy). 
70 s. ; 8°.
Abecedár pre prvú triedu kat. poèiatoèných kôl / Spísal Jozef Zelliger.  4. vyd. 
V Peti : Vydal Spolok sv. Vojtecha (Adalberta), 1874 (Tlaèou Minervy). 
70 s. ; 8°.  Ref. Rizner I., s. 5.
Zora: Zábavno-pouèný èasopis.  Roèník 1. (1870).  V Peti : Tiskem Minervy
I. uhorsko-slovenskej úè. kníhtl., 1870.
Zpráva o vynálezku nového spôsobu sostavenia zvonov Jozefa Pozdecha,
fabrikanta mechov a kováèa hrubých nástrojov v Peti.  Pe :
Tlaèou Minervy, 1872.  44 s. ; 8°.  Ref. Rizner VI, s. 223.
Zpráva výboru Minervy, prvej uh. slov. úè. kníhtlaèiarne a vydavate¾stva v Peti,
k riadnemu valnému shromadeniu pre obchodný rok 1870-1.  Pe :
tlaèou Minervy.  8 s. ; 8°.  Ref. Rizner VI, s. 224.
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ZSCHOKKE, Heinrich
Hodiny nábonosti k wýwinu oprawdiwého kresanstwa a domácej Bohosluby /
Heinrich Zschokke ; Prekladajú Pavel Mièinay a Eduard Kastner.  Soit 1.
 W Peti : Vydáva kníhtlaèiareò Minerva, 1871.  30 s. ; 8°.  Ref.
Rizner VI., s. 226.

Minerva  the First Hungarian-Slovak
Joint Stock Company
Lívia Kurucová
Minerva, the first Hungarian-Slovak printing company, launched its activity
officially on 11 November 1869. It occurred on the initiative of Ján Nepomuk Bobula. Apart from the shareholding profit, making the publishing of Slovenské noviny
and new Slovak books easier and cheaper had been the main goal of the company.
During the first meeting already the publishing of non Slovak publications was
reckoned with.
In accordance with the original plan, the basic capital of Minerva should
have been 40.000 guilders (the then currency zlatý), this amount was reduced to
a half later on. Due to the possibility of printing in various languages, Minerva was
supposed to be the most perfectly equipped printing house in Pe.
Besides main adherents to the New Slovak School several important Hungarian politicians took part in the inauguration of Minerva. Shortly after the ceremony controversies in the management of the printing house culminated and some
prominent shareholders and officials left the company. The biggest problem, the
printing house had been facing during the whole time of its existence, was the lack of
finances inevitable for the run of the company and the purchase of furniture and
equipment. Management was endeavouring to achieve necessary capital by the means of loans from shareholders of the company itself and from various institutions
and organizations as well. They applied for a loan even to the government and
Matica slovenská.
Minerva printed secular and religious literature  books, journals, calendars
and small prints. However, due to insufficient finances the publishing activity of
the company had been rather limited. Besides the printing of the Slovenské noviny
a great contribution was made by the company by publishing almanac Minerva, the
Complete Works of Ján Palárik and Banels prose Atalanta. Welcomed with interest
were also some popular brochures published in the framework of the edition Popular Library.
The printing company Minerva ceased in 1875 not only because of the lack of
financial means but also for the disintegration of the political group
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Kniný trh a jozefínska legislatíva
Nariadenia ako prameò informácií
v dejinách kninej kultúry
Petronela Bulková

D

ejiny kninej kultúry predstavujú iroké spektrum skúmaných tematických
oblastí. Predmetom výskumu sa stáva kniha  ako médium írenia informácií, ktoré prelo v priebehu storoèí rozsiahlym vývojom svojej formy, spôsobu výroby i rozirovania a spolupodie¾alo sa na formovaní myslenia svojich èitate¾ov.
Kniný trh mono chápa ako priestor, v ktorom sa stretávame s ponukou
a rôznymi formami výroby, propagácie, predaja i nákupu tlaèenej produkcie. Táto
predstavuje finálny produkt  výsledok spolupráce autora, vydavate¾a, tlaèiara a ïalích osôb, ktoré sa zaslúili o jej vydanie. Dochádza teda k sprostredkovaniu knihy.
Kniný trh sa stáva miestom, na ktorom sa realizuje pohyb literatúry smerom k recipientom  príjemcom informácií.
Problematika kniného trhu a postavenie kníhkupeckej èinnosti v rámci neho v jednotlivých historických etapách vývoja spoloènosti je v naich podmienkach
spracovaná iba do malej miery. K lepiemu pochopeniu jeho fungovania treba preskúma znaèné mnostvo zachovaných prameòov. Jedným z nich sú i zákony a nariadenia ako legislatívne nástroje tátnej moci, ktorá sa vïaka nim pokúala ovplyvòova charakter i chod kniného trhu. V nich obsiahnuté informácie sa môu sta
podnetom pre ïalí, hlbí výskum.
Jozefínske obdobie, t. j. desaroèie vlády Jozefa II. (1780  1790) sa pokladá v naich dejinách za vyvrcholenie etapy osvietenstva chápaného ako filozofický smer, kultúrne hnutie a ideový systém, ktorý kladie dôraz na ¾udský rozum, kritické myslenie
a slobodu jednotlivca. Uplatòovanie osvietenských ideí malo vies k skvalitneniu
ivota celej spoloènosti a tak i k prospechu tátu. V dejinách kninej kultúry ilo
o obdobie uvo¾nenia cenzúry, posilnenie produkcie vedeckej, ale i populárno-náuènej literatúry na slovenskom území. Bolo to reflektovanie snahy o racionalizáciu,
vzdelávanie, osvetu a náboenskú toleranciu. Toto obdobie charakterizoval ústup latinèiny v prospech nemèiny a jazykov jednotlivých národností a tie úsilie o sprístupnenie dobového poznania niím vrstvám obyvate¾stva.
Významným èinite¾om pri presadzovaní reforiem v tereziánskom a jozefínskom období bol fakt, e s výnimkou úradov prvého stupòa a zemepanstiev bola administratíva v rukách tátu a administratívne reformy, spoloèenské procesy v oblasti vzdelávania a spoloèenské premeny nebolo moné od seba oddeli.1
1

HEINDL, W. Reforma a modernizácia v èase panovania Márie Terézie a Jozefa II., s. 20.
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Jozef II. vydal v období svojej vlády znaèné mnostvo nariadení.2 Boli publikované aj v rozsiahlych viaczväzkových kompendiách a dotýkali sa mnohých oblastí
spoloèenského diania.
Jedným z nich je napr. 10 zväzkový komplet  tzv. Handbuch aller unter der
Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.K. Erbländer ergangenen Verordnungen und
Gesetze in einer Sistematischen Verbindung.3 Táto príruèka vychádzala vo Viedni u kníhkupca Johanna Georga Moesleho v r. 1785  1788. Pozostávala z 10 zväzkov, prièom
prvý zväzok obsahoval nariadenia a zákony vydané v rozpätí rokov 1780  1784.
V tomto príspevku èerpáme znenia jednotlivých nariadení práve z neho.

Obr. 1 Titulná strana s frontispisom I. zväzku zbierky nariadení Jozefa II. Handbuch
aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.K. Erbländer ergangenen Verordnungen
und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung z roku 1785
2

3

V tejto súvislosti je dôleité poukáza na skutoènos, e tieto nariadenia sa vo väèine
prípadov týkali primárne tzv. dedièných krajín a iba výnimoène sa vzahovali peciálne
na Uhorsko, ktoré malo v rámci ríe osobitné postavenie. Táto skutoènos je jednou
z príèin, preèo je táto oblas dejín kninej kultúry u naich rakúskych susedov spracovaná
vo väèej miere a preèo je ove¾a komplikovanejie zaobera sa týmto druhom výskumu
v naich podmienkach.
Podnet k jeho vytvoreniu, ako sa píe v úvode, dal samotný panovník Jozef II., keï v
cisárskom Hofreskripte z 1. Decembra 1783, zdôraznil, e vetky nariadené rozhodnutia
a zákony by mali by opätovne sústredené a objasnené, aby sa realizoval ich skutoèný
význam a úmysel.
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Najmä vïaka registrom, pripojeným na záver kadého zväzku, sa mono
v zbierke pomerne dobre orientova a jednotlivé nariadenia ¾ahko vyh¾ada.4 U
v úvode príruèky je jasne vyjadrený úmysel vytvori ...nielen spo¾ahlivú a hodnovernú
zbierku nariadení a zákonov, ale aj ich potrebné, uitoèné a pohodlné prepojenie..., preto musí
by príruèka rozloená na hlavné a ved¾ajie skupiny. Toto èlenenie malo zaruèi nasledovné výhody: odlíenie jednotlivých matérií, resp. tém; lepie spreh¾adnenie tematiky pre
úradníkov; u¾ahèenie opakovaného h¾adania a napokon i monos, aby sa kadý obchodník mohol pouèi o prísluných nariadeniach pre oblas, v ktorej podniká. Vïaka tomu ...majú
predstavení, starostovia a sudcovia zákony usporiadané do jedného celku a pod¾a nich môu
pripravova uznesenia èi úradné rozhodnutia.5
V nasledujúcich riadkoch si priblíime vybrané nariadenia, dotýkajúce sa
vzájomne súvisiacich oblastí dejín kninej kultúry, akými boli kniný obchod, cenzúra, dotlaè kníh, draby, dovoz kníh a pod.

Kniný obchod
Jozef II. vyjadril svoj liberálny postoj k fungovaniu kniného trhu i v edikte
z 20. novembra 1788, kde sa uviedlo, e: Kníhtlaèiarne musia by slobodné, a práve tak aj
kniný obchod... a vetky kúpené ivnosti zanikajú. Ten, kto si obstará litery, farbu, papier
a tlaè, môe tlaèi, ... kto vytlaèené knihy vyrába alebo tvorí, môe ich sám predáva, prièom
vetky podliehajú zverejneným policajným a cenzúrnym nariadeniam.6
Osobitná pozornos v jozefínskej legislatíve sa venovala problematike draieb
kníh. V èeských krajinách platilo nariadenie, aby sa pri drabách pokraèovalo v zauívanej praxi a jednotlivé tituly sa i naïalej spisovali a zasielali na krajinský úrad.7
Zoznamy kníh po zosnulých dekanoch, farároch, správcoch, kaplánoch a iných osobách mali obsahova plné znenie titulu s pripojením roku a miesta tlaèe. 8 Nevyadovali sa len v prípade, ak draené knihy boli súèasou pozostalostí zo súkromných
kniníc.9
Vetkým kníhtlaèiarom bol povolený obchod s domácimi i dovezenými knihami, ak týmto prináajú verejnosti výber a zlacnenie práce, literatúry, zlepenie a nárast
nákladu a obchodu zisk zo zahranièia prostredníctvom výmenného obchodu....10
Prihliadalo sa i na to, aké modlitebné knihy, modlitby a piesne majú na sklade kníhkupci, kníhviazaèi a kníhtlaèiari k verejnému predaju. V èeských krajinách
bolo povinné dozera na to, aby potulní sprostredkovatelia a obchodníci neprináa4
5
6
7
8
9
10

Orientáciu v texte u¾ahèoval register v závere publikácie i marginálne poznámky v texte.
Spolu vytvorili pomocný aparát, ktorý spreh¾adòoval obsah celej príruèky.
Handbuch, s. 5.
JOSEPH II. Edikt über den Buchhandel, s. [1].
Ref. 5, s. 469. (Verordnung in Böhmen vom 6. August 1781 und 29. Jäner 1782).
Ref. 5, s. 469. (Verordnung vom 14. Mai 1783).
Ref. 5, s. 469. (Hofdekret vom 6. Juni 1783).
Ref. 5, s. 468. (Hofdekret vom 21. Mai 1782).
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li absolútne iadne knihy, predovetkým nie modlitebné alebo piesne, za úèelom
predaja. Ani duchovným a klátorom nebolo povolené obchodova s podobným typom literatúry, obzvlá pri kostoloch a pútnických miestach. Tieto knihy by mali by
ihneï odòaté a skonfikované. 11

Cenzúra
Pod¾a dekrétu z 11. 7. 1781 sa mali vetky zriadené cenzúrne komisie zrui
a v budúcnosti mala osta zachovaná jediná Ústredná kniná cenzúrna komisia (tzv.
Büchercenzurshauptkomission) pre vetky dedièné krajiny so sídlom vo Viedni. Ïalej sa stanovilo, aby sa v kadej z ïalích krajín monarchie ponechal tzv. kniný revízny úrad.12 Správa cenzúrnych úradov a vedenie cenzúrnych transakcií v provinciách sa mala prenecha krajinskému úradu.13
Pri vykonávaní cenzúrnych opatrení a revízie kníh platili nasledovné zásady:14
n Dovozcovia kníh a súkromné osoby musia dovezené knihy bez váhania ponecha revíznemu úradu.
n Kadá kniha, ktorá je v súèasnosti povolená, musí by svojmu vlastníkovi bez zdrania vydaná.
n Zakázané knihy zostávajú na revíznom úrade.
n Vetky nové vytlaèené knihy, ktoré majú iba vedecký alebo umelecký obsah a kde u
názov naznaèuje, e nebudú smerova proti náboenstvu, tátu alebo dobrým mravom, budú po ich predbenom oznámení na krajinskom úrade bez zdrania vrátené vlastníkom.
n Ak sa vak u z názvu vyplýva opak, budú takéto knihy zadrané na revíznom úrade dovtedy, kým nepríde z Ústrednej cenzúrnej komisie do 14 dní na krajinský
úrad zoznam zakázaných a povolených kníh.
n Len vo výnimoèných prípadoch budú knihy predkladané revíznym úradom na posúdenie Ústrednej cenzúrnej komisii.
n Kníhkupcom bude povolené, aby odovzdali kontrolnému úradu kvôli ïalím opatreniam, plné znenie názvu tých kníh, na ktoré im ich dopisovatelia dozerajú ete
predtým, ako samotné knihy prídu.
n Zakázané knihy, zastrèené do balíka s inými, sa majú odloi na revíznom úrade
a ich zaslanie vydavate¾ovi sa má zveri dovozcovi kníh, ale v iadnom prípade sa
nesmie skonfikova celý balík kníh.
n Úmyselné pripojenie zakázanej knihy do balíkov s povolenými knihami je trestné.
Preto sa majú dovozcovia kníh, ktorých pristihnú pri obchádzaní kontrol alebo dovezú zakázané knihy, prvýkrát potresta okrem konfikácie tejto knihy aj pokutou
11
12
13
14

Ref. 5, s. 468. (Verordnung in Böhmen vom 21. Dezember 1781).
Tzv. Bücherrevisonsamt.
Ref. 5, s. 448. (Hofdekret vom 11. Juli 1781).
Ref. 5, s. 450  451.
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n

vo výke 150 florénov (zlatých) za kadý zakázaný exemplár. Výka pokuty sa pri
ïalom priestupku zvyuje pod¾a posudku krajinského úradu. Pri opakovanom
poruení bude daná osoba potrestaná odòatím ivnosti.
Cestujúci, ako súkromné osoby, by mali by zadrané iba vtedy, ak si nechajú prinies alebo prináajú so sebou viac exemplárov zakázaných kníh, na základe èoho sa
predpokladá ich írenie, alebo ak správanie osoby resp. tajné informácie nabádajú
k tejto domnienke. V týchto prípadoch sa predbene vykoná prehliadka a zakázané
knihy sa odoberú èi zadria.
Cestujúci s knihami privezenými pre ich vlastnú potrebu môu vo¾ne prejs.
V prípade diel, ktoré sú urèené k tlaèi, musia sa vetky rukopisy s odborným vplyvom na vzdelanos, túdium a náboenstvo, pod¾a svojej dôleitosti, zasiela aj
Dvornej cenzúrnej komisii (tzv. Hofzensurkommision) vo Viedni v dvoch exemplároch, a to spolu s posudkom, ktorý potvrdzuje, e neobsahujú niè proti náboenstvu, dobrým mravom a zákonom krajiny. Menej dôleité práce sa povo¾ujú alebo zamietajú prostredníctvom vyhotoveného písomného osvedèenia.
Napokon bude nariadené kníhtlaèiarom a kníhkupcom, aby zodpovedne, pod hrozbou primeraného trestu, vetky diela urèené k tlaèi, doruèili na revízny úrad a v súvislosti s dotlaèou zahraniènej knihy iadali o povolenie na krajinskom úrade. Podlieha tomuto revíznemu úradu by mali i obchodníci s medirytinami a inými vyobrazeniami.15

Aby sa dovoz kníh u¾ahèil a odstránil sa nevraivý a nepríjemný nátlak pri
pohybe kníh, urèilo sa dekrétom z 21. septembra 1782, e revízia kníh bude do urèitej miery zverená obecnému úradu a vzh¾adom na tento zámer sa ustanovujú nasledovné predpisy16:
n Ako bolo i vyie uvedené, cestujúci sú oslobodení od prehliadok.
n Ak sa doplnia zahranièné knihy alebo sa pripustí prechod dební a balíkov dovozcom
kníh, sú tieto knihy podrobené revízii. Následne ich hranièný mýtny úrad po zaplatení cla pridelí a zasiela zapeèatené obecnému úradu toho mesta alebo mestskej
tvrte, v ktorej sa nachádza vlastník týchto kníh.
n Na obecnom úrade podriadení, na to spôsobilí úradníci, oddelia povolené knihy od
zakázaných, nových kníh alebo takých, ktoré sa javia ako pochybné, prièom povolené knihy bez zdrania vydajú. Pre zakázané, pochybné a nové knihy sa vypracuje
zoznam, ktorý sa zale na krajinský úrad. Tieto knihy sú zadrané, kým nepríde
o nich patrièné rozhodnutie.
n Ak sa predloí predbený zoznam oèakávaných kníh zo zahranièia, posiela ho obecný úrad na krajinský úrad. Tak má obecný úrad pri príchode kníh k dispozícii stanovisko krajinského úradu u vopred, èo napomáha obchodu.

15
16

Ref. 5, s. 453. (Böhmisches Intimatum vom 13. Juli 1781).
Ref. 5, s. 452  454. (Hofdekret vom 21. September 1782).

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 175

Kniný trh a jozefínska legislatíva

175

n Obecnému úradu sa priznáva právomoc, aby mohol povoli prechod jednej alebo

nieko¾kých nepovolených kníh, ktoré nie sú úplne nemorálneho charakteru, a to bez
iadosti.
n Ïalej je povinnosou obecného úradu neustále udriava povedomie o zakázaných
knihách. Zoznamy zakázaných kníh, ktoré prili na úrad, sa majú zaznamena
a èas od èasu sa má pre ne vyèleni osobitná kniha, do ktorej sa zapíu v abecednom
poradí.

idovské knihy a cenzúrne nariadenia
Od konca 18. storoèia sa na cenzúru idovských kníh, tlaèí a rukopisov vzahovali veobecné pravidlá o cenzúre platné pre celú rakúsku ríu, ktoré vydal Jozef
II.17 Kontrolórom a prekladate¾om hebrejských a idovských spisov a kníh na revíznom kninom úrade, ako aj pri justièných orgánoch a bankovom administratívnom
styku, bol dekrétom z 30. júna 1781 menovaný Leopold Tirsch (11. 1. 1733  30. 11.
1788).18 Pôsobil vo funkcii cenzora ete ako èlen jezuitského rádu za vlády Márie Terézie v 60-tych rokoch 18. storoèia a zotrval v nej a do svojej smrti. Panovník Jozef II.
bol pravdepodobne s kvalitou jeho práce spokojný a jeho zotrvanie v úrade potvrdil.
Plnenie cenzorských povinností nebolo dozaista ¾ahkou úlohou, ako píe sám Leopold Tirsch vo svojej správe spred roku 1773. Uvádza v nej schopnosti a znalosti, ktoré bol cenzor idovských kníh povinný ovláda. Mal by schopný preèíta a preloi
písomné a tlaèené texty, èo bolo dos aké. Okrem toho musel vedie hebrejsky,
chaldejsky, rabínsky a idovsky, pozna tisíce skratiek a vyzna sa v obrovskom
mnostve symbolov a prísloví, pretoe vetky texty ich obsahovali.19
Ako ïalej uvádza L. Kubátová: Cenzor... dohliadal nielen na knihy v rakúskej ríi, ale aj na knihy tlaèené v Amsterdame, Frankfurte a v Berlíne, ak sa dováali
a mali distribuova v rakúskej monarchii, ale tie i na kalendáre, ktoré sa tlaèili v rakúskych tlaèiaròach v Salzburgu a vo Fürthe.20

Indexy zakázaných kníh 
Indices librorum prohibitorum
Pre èeské krajiny platilo ustanovenie, e: indexy zakázaných a opravite¾ných kníh, vyhlásené praským arcibiskupom, nemajú iaden úèinok. Tieto sa majú
prezrie a len na tie z nich sa má nazera ako na zakázané, ktoré za ne boli vyhlásené
tátnou cenzúrou.21
17
18
19
20
21

KUBÁTOVÁ, L. K cenzuøe hebrejských a idovských knih, tiskù a rukopisù v Èechách od
poloviny 16. století do poloviny 19. století.
Ref. 5, s. 455. (Hofdekret vom 30. Juni 1781).
KUBÁTOVÁ, ref. 17.
KUBÁTOVÁ, ref. 17.
Ref. 5, s. 466. (Hofdekret vom 20 Weinmonat = Okt. 1781).
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Cirkevní hodnostári a cenzúra
Predstavení klátorov by mali prostredníctvom svojich lektorov, kazate¾ov
alebo iných ikovných rádových duchovných, prehliada bez odkladu diela zaslané
revíznym kontrolným úradom a posúdi, èi sa v niektorom spise nenachádza nieèo
proti dobrým mravom, náboenstvu alebo tátu.22

Publikovanie bez Imprimatur
Latinské oznaèenie imprimatur definovalo, e prísluný spis preiel cenzúrou, je schválený a bolo mu udelené povolenie na tlaè. Umiestòovalo sa spravidla
na úvodné stránky tlaèe. Ako jeho synonymum sa pouívali aj termíny  approbatio
alebo facultas.
Ako vysvet¾uje I. Kollárová: Jeho obsahom bola ustálená formula  presná
informácia o autorovi a posudzovanom titule s pripojeným kontatovaním, e dielo
neobsahuje niè odsúdeniahodné, a preto môe by vydané s pripojením mena posudzovate¾a.23
V spomínanej zbierke zákonov sa k uvedenému povoleniu vzahovali nasledovné odporúèania:
n V budúcnosti ani èasopisy, ani kalendáre nesmú by vytlaèené bez slovného vyjadrenia imprimatur.24
n Bez oznaèenia cisársko-krá¾ovskej cenzúry  imprimatur, sa nesmú tlaèi oznámenia, vyhláky o ú¾avách, patronátnych sviatkoch, oznámenia spoloèností atï., aj
keï ide iba o ich dotlaè.25
n Tí kníhtlaèiari, ktorí by èo i len nepatrnejiu malièkos, ak by to bolo len pár riadkov,
vytlaèili bez cenzúrneho imprimatur, budú neúprosne postihnutí pokutou od
6  12  24 dukátov pod¾a povahy veci. Vyzbieraná pokuta sa pouije pre chudobince.26
n Zo vetkých novo vytlaèených spisov by sa mal zasiela jeden exemplár na papieri
urèenom na písanie do Univerzitnej kninice. Tieto diela sa môu zadáva do tlaèe
na náklady autorov alebo kníhkupcov. 27
n Broúry a spisy by mali vdy obsahova skutoèné a nie vymyslené meno autora,
inak im imprimatur nebude udelené. Toto platí i pre doteraz anonymné práce
a práce urèené na nové vydanie. Kníhtlaèiari budú povinní informova èo najsvedomitejie o skutoènom mene a stave autora, aby nemohla by oklamaná cenzúra.28
22
23
24
25
26
27
28

Ref. 5, s. 455. (Hofdekret vom 31. Juli 1781).
KOLLÁROVÁ, I. Cenzúra kníh v tereziánskej epoche, s. 16.
Ref. 5, s. 455. (Hofdekret vom 11. Juni 1781).
Ref. 5, s. 456. (Hofdekret vom 16. Weinmonat = Okt. und 21. Hornung = Febr. 1783).
Ref. 5, s. 457. (Verordnung in Böhmen vom 28. Hornung = Febr. 1782).
Ref. 5, s. 457. (Verordnung in Böhmen vom 21. Christmonat 1781).
Ref. 5, s. 457. (Hofdekret vom 18. April 1782).
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n Aby sa podporil predaj, knihy a broúry pripravené do tlaèe sú èasto zdobené sa-

tirickými vinetami, drevorezmi a pod. Tieto vak neprechádzajú cenzúrou spolu
s rukopisom, èasto sa vyskytujú na nich nápadné a hanlivé naráky s nemenej
nevhodnými textami pod nimi. Preto sa prikazuje, aby vetci drevorezaèi, medirytci, obchodníci s umením a vydavatelia odovzdávali pod hrozbou ve¾kej pokuty,
prvý výtlaèok revíznemu kninému úradu. Bez získaného povolenia nesmú pokraèova v tlaèi.
n Piesne, urèené na verejné príleitosti v meste Viedeò, majú by odosielané cenzúrnej komisii na udelenie imprimatur, a to s pridanými poznámkami, èi sa pieseò
môe prevoláva alebo nie.29
n V budúcnosti by mali by vyhotovené katalógy verejných èitate¾ských kabinetov
a vytypované knihy vopred zaradi na kninú revíziu a tieto zasla na cenzúru
a opravu.30

Protestantské knihy
Posúdenie takýchto kníh bolo postúpené krajinskému úradu. Preto sa nemali
tieto tituly viac zasiela cisárskej krá¾ovskej Dvornej cenzúrnej komisii (Hofzenzurkommission). Duchovní sa mali usilova pokojnejím a miernejím presvedèovaním
a bez nátlaku získa od poddaných spozorované lákavé knihy alebo ich sami od seba oznámi úradu, aby ich odobral. Biskupi takéto knihy patriène usporiadali, aby sa
rovnako ako v iných krajinách, zamedzilo výmene lákavých za iné dobré knihy z cirkevných fondov. Povinnosou kòazov bolo získava vhodné knihy namiesto zakázaných.31
Neskôr sa ustanovilo, e sa vo veobecnosti povolí celému národu kadá
katolícka Biblia a iadna kniha sa nebude odobera. Nikoho nebudú za òu tresta bez
toho, e by sa kniha doèasne predloila Dvornej cenzúrnej komisii.32
Vo veobecnosti duchovní nemali zasahova do obhliadok kníh33 a ani ich
odobera.34
Naopak, biskupi boli zaviazaní, aby odobrané a ete existujúce protestantské
knihy vrátili ich vlastníkom.35
Tí, ktorí nedoviezli protestantské náboenské knihy v tajnosti, ale ich pri
hranièných staniciach ohlásili, neboli v iadnom prípade vnímaní ako trestuhodní.36
29
30
31
32
33
34
35
36

Ref. 5, s. 457. (Hofentschliessung vom 3. Hornung = Febr. 1783).
Ref. 5, s. 457. (Hofentschliessung vom 29. März 1783).
Ref. 5, s. 458  459. (Böhmisches Intimatum vom 17. Juli 1781).
Ref. 5, s. 459. (Hofdekret vom 10. August 1781).
Tzv. Büchervisitazion
Ref. 5., s. 459. (Verordnung in Böhmen von 15. April 1782).
Ref. 5, s. 460. (Hofdekret vom 12. Weinmonat = Oktob. 1782).
Ref. 5, s. 460. (Hofdekret vom 28. Jäner 1782).
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Aby sa zabránilo nepokojom, poddaných  podomových obchodníkov s protestantskými knihami sa opýtali, èi prihlásili dovezené knihy pri hranièných staniciach a náleite ich preclili. Mali sa preukáza vystaveným potvrdením o zaplatení
mýta, potom sa im knihy neodobrali, boli vak menovite zaznamenaní a oznámení
na krajinskom úrade.37
Pri odòatí týchto kníh mali vyiada potvrdenie o zaplatení cla. Pre obchodníkov a sprostredkovate¾ov obchodu to znamenalo, e také knihy, ktoré neboli náleite preclené a oznámené sa odobrali.38
Import kníh, potrebných pre tri povolené (tolerované) náboenstvá, ktoré
neuráali vtedajie náboenstvo a nekodili tátu, ale podliehali cenzúrnemu zákazu,
sa dal ako zakáza. Tieto knihy preto u vetkých kníhkupcov evidovali tak dlho, kým
si potrebné výtlaèky luteránskych a reformovaných kníh neobstarali v krajine sami.
U poddaných nemal vykonáva kontrolu kníh ani úrad, ani klérus.
Poddaní museli oznámi nimi poadované knihy svojmu úradu, ktorý o tom
upovedomil obecný úrad a ten následne krajinský úrad. Napokon im tieto knihy zabezpeèili za ve¾mi lacnú cenu prostredníctvom kníhkupca.
V iadnom prípade sa netolerovali podomoví obchodníci. Keï ich pristihli
s knihami bez potvrdenia o zaplatení cla, tak sa im knihy odobrali.39
Protestantské uèebnice a náboenské knihy, ktoré obsahovali iba protestantské vety a pouèky, sa mohli tlaèi len v cisársko-krá¾ovských krajinách.40

Dotlaè kníh
Kníhtlaèiarom a obchodníkom bola zakázaná dotlaè41 domácich vydaní, ktoré
prislúchali oprávnenému vydavate¾ovi, a to pod hrozbou akej pokuty. Naproti tomu dotlaè zahranièných kníh sa mala povoli ako obchodná èinnos kadému kníhtlaèiarovi, ak túto prácu jeden alebo viac domácich tlaèiarov u vydalo.42
Dotlaè týchto kníh by sa nemala zastiera zmenou miesta, a to z toho dôvodu, aby sa zakázané knihy ¾ahko neplíili ako na prvý poh¾ad vyzerajúce domáce
tlaèe. Preto bolo treba zakadým vytlaèi skutoèné miesto vydania a nie, ako sa to u
stalo v èeských krajinách, uvádza mesto Praha.43 Nariadenie proti dotlaèi sa rozírilo aj na medirytiny.44

37
38
39
40
41

42

Ref. 5, s. 460. (Verordnung in Böhmen vom 27. März 1782).
Ref. 5, s. 460  461. (Verordnung in Böhmen vom 9. April 1782).
Ref. 5, s. 461  462. (Hofdekret vom 17. April 1782).
Ref. 5, s. 462. (Hofdekret vom 14. September 1782).
Tzv. Nachdruck. V odbornej literatúre sa èasto vyskytuje pre tento termín oznaèenie
dotlaè. Prekladové slovníky stanovujú nieko¾ko moností prekladu: 1. nedovolená,
neoprávnená tlaè; 2. dodatoèná tlaè, dotlaè. Z kontextu vyplýva, e ide o tlaè titulu, ktorý
u vyiel v zahranièí, alebo na domácej pôde a urèitý tlaèiar má záujem ju opä vytlaèi.
Ref. 5, s. 463. (Hofdekret vom 13. Jänner 1781).
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Kalendáre
Privilégium na francúzske noviny a taktie vetky privilégiá na tlaè krakovského kalendára (Krackauer Kalender) prestali plati.45

Knihy urèené k obradom
Zahranièné breviáre, misály, antifonáre, zborové spevníky a iné podobné
knihy bolo zakázané privies zo zahranièia pod hrozbou konfikácie alebo inej pokuty,
pretoe bolo povolené kadému rádu sa v tejto záleitosti obráti na viedenských alebo iných kníhtlaèiarov v dedièných krajinách.46

Záver
Pri výskume dejín naej kninej kultúry sa nám neustále odha¾ujú nové informácie. Pre získanie komplexnejieho a plastickejieho obrazu o charaktere a fungovaní jej zloiek je potrebné vzia do úvahy i ïalie pramene, ktorým sa doteraz nevenovala ve¾ká pozornos. Jedným z nich sú i úradné nariadenia, vyhláky a ïalie
dobové legislatívne dokumenty, a to na úrovni celotátnej, ako i lokálnej. V publikovanej literatúre sa èasto stretávame so zoveobecòujúcimi, opakujúcimi sa tvrdeniami, ktoré popisujú dopady jozefínskych reforiem na nau spoloènos v 80-tych rokoch 18. storoèia najmä z poh¾adu hospodárskeho èi politického a pod. Podrobnejí
výskum legislatívy so vzahom ku knihe vak informuje o úsilí tátnej moci usmeròova dianie na kninom trhu a môe vies k tvorbe doteraz neznámych zistení. Obdobie vlády Jozefa II. je pre takýto výskum nepochybne ve¾mi podnetné, a to najmä
vïaka znaènému mnostvu vydaných dekrétov smerujúcich k úprave dobovej praxe v kníhtlaèiarstve, vydavate¾stve èi kníhkupectve a pod. V tomto príspevku je zverejnené iba malé percento z nich, a preto sa neodvaujem vytvori z nich zoveobecòujúce závery, ale najmä podpori záujem odbornej verejnosti o tento druh dokumentu ako dôleitého prameòa výskumu.

43
44
45
46

Ref. 5, s. 464. (Verordnung in Böhmen vom 5. April 1781).
Ref. 5, s. 460  461. (Hofdekret vom 21. Mai 1782).
Ref. 5, s. 464. (Hofdekret vom 12. März 1782).
Ref. 5, s. 465. (Hofdekret vom 8. Weinmonat = Oktob. 1781).
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The Book Market and the Legislation
under Joseph II
Decrees as a Resource of Information
in the History of Book Culture
Petronela Bulková
The main objective of the article is to draw attention to the existence of period legislative documents as a resource of information for the study of book culture
history. It is drawing from the first volume of handbook of published decrees  so
called Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.K. Erbländer
ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung, consisting of
set of edicts and decrees issued by the emperor Joseph II in the period of 1780  1784.
Wording of the decrees is reflecting the efforts of the emperor to influence the book
market and the processes occurring in it. It was especially book import and export,
censorship, book auctions, regulation of Protestant books distribution, giving permissions or reprints of titles already published.
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Slovacikálne mapy, geografické
a cestopisné diela v 17.  19. storoèí
Angela kovierová

O

bdobie renesancie, 15. a 16. stor. sa nazýva aj obdobím zemepisných objavov,
pretoe roku 1492 objavil Kritof Kolumbus Ameriku, Vasco da Gama prekliesnil roku 1498 morskú cestu do Indie a Fernao de Magalhaes oboplával
v rokoch 1519  1521 zemegu¾u. Predpokladom úspených objavov boli nové poznatky v oblasti navigácie a kartografie a rozvoj moreplaveckej techniky. K úplne novému poh¾adu na svet viedol v 15. storoèí poznatok, e Zem je gu¾atá. Toto poznanie
vystriedalo dovtedajiu predstavu, pod¾a ktorej mala ma Zem tvar kotúèa. Norimberèan Martin Behaim navrhol roku 1492, teda v roku, keï Kolumbus objavil Ameriku, prvý glóbus.1 Aj úspenos zámorských ciest a objavov podmieòoval a zároveò
nimi bol ovplyvnený rozvoj niektorých vied napr. astronómie, fyziky, geografie.
Rozkvet cestovate¾ských výprav umonil aj rozkvet výroby máp.
Najmä v starích dobách boli mapy priam umeleckými dielami. Ich tituly bývali orámované ozdobnými kartuami2 alebo boli súèasou honosných pareg s rozliènými výjavmi, zväèa alegorickými. Mapy èasto dopåòali rozlièné kresby  veduty
miest, postavy v typickom obleèení, výjavy z bitiek a pod. Aj samotná mapová kresba
bývala graficky prepracovaná. Terén vyjadrovala sústava kopèekov alebo kresba lesov,
obce a mestá zas znázoròovali náèrty skupín domov a hrady, ba niekedy i mestá  neraz sa zobrazovala ich skutoèná podoba. Jednotlivé krajiny èasto oznaèovali ich znaky.
Prvé geografické diela viaúce sa vïaka svojim pôvodcom ku Slovensku (i
keï ich predmetom nebol opis slovenských reálií) boli plzeòské tlaèe pôvodom slovenského tlaèiara Mikuláa Bakalára tetinu: Traktát o zemi svaté (1497), kde autor Bernhard von Breidenbach objasòuje pútnikom túiacim plavi sa do Svätej zeme, cez
ktoré krajiny, mestá a ostrovy sa budú plavi, ak zaènú svoju cestu v Benátkach,
Spis o nowych zemiech A o nowem swietie o niemto gsme prwe adne znamosti nemìli Ani
kdy czo slichali... (1503  4), ktorého autorom bol Amerigo Vespucci a Mandyvilly Jana
Kníka o putování jeho po svìte, po zemi i po moøi, témìø skrze vecky zemì a krajiny (1513).3
V humanistickej literatúre je pomerne frekventovaným ánrom i tzv. popularizaèná
próza. Aj najvýznamnejí slovenský humanistický básnik Martin Rakovský vydal u
1
2

3

Kronika ¾udstva, s. 370.
Kartu  z latinského cartuccio = tít; plocha, rôzneho tvaru s ozdobne vyvinutými
okrajmi vytvárajúcimi základné motívy renesanènej a barokovej ornamentiky: prebíjané,
zavíjané a boltcové uplatòované v plastickej podobe, ale tie v ma¾be, najmä grafike.
Kartue boli pouívané ako rýdzo dekoratívne prvky alebo niesli znaky a nápisy.
Mikulá Bakalár tetina, s. 22  28.
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roku 1558 v Prahe opis mesta Louny  Descriptio urbis Lunae Boiemicae. ivý a pútavý
opis mesta sa týka jeho polohy, úradov, obyvate¾stva, remeselníkov, hradieb a budov,
námestí, kostola a novej koly, predmestí, rieky Ohøe, podnebia, lúk, ovocia a záhrad,
Prameòa ivota, stád a kráv, viníc, obilia a kameòolomov a autor venuje pozornos aj
znakom mesta.4
Politicky motivovaná bola cesta humanistického básnika a vzdelanca Pavla
Rubigalla, ktorý sa v júli roku 1540 pridal k delegácii uhorských stavov vedenej tefanom Verböcim. Delegácia bola po smrti Jána Zápo¾ského vyslaná do Kontantínopolu prosi sultána Sulimana I. o ochranu jeho nedospelého syna Jána igmunda.
V diele Hodoeporicon itineris Constantinopolitani (Wittenberg 1544) okrem historických
reflexií a reminiscencií mono nájs charakteristiku Srbov, opis Bulharska, Chrámu
Boej Múdrosti a kontantinopolského prístavného areálu Galaty.5
Na Slovensku boli do roku 1700 vydané tyri geografické diela. Prvé z nich 
dielo uèite¾a a rektora koickej koly pochádzajúceho z Moldavy nad Bodvou  Szepsi Csombora Mártona vylo v Koiciach u Jána Festusa roku 1620 pod názvom: Europeica Varietas. Avagy Szepsi Czombor Mártonak Lengyel, Mazur, Pruz, Dania, Frísia, Hollandia, Zelandia, Anglia, Gallia, Német es Chech Országon vizontag: az ... Tengeren valo bujdosázaban látit, kallot ... dolgoknak rövid le irása ...6
Ïalou v poradí je bardejovská tlaè J. Klösa mladieho z roku 1639 od autora
Davida Frölicha (Jadro praktického zemepisu... ) Medula geographica Practicae Peregrinantium imprimis usui, deinde Historiarum et rerum hoc tempore belicissimo gestarum, gerendarumque pleniori cognitioni accomodata.... Na titulnom liste sa mono doèíta, e autor napísal dielo èiastoène na základe skúsenosti vlastnej, èiastoène na základe èítania
starích geografov: ... Partim experientia atque oculari observatione, partim lectione veteriorum geographorum concinanta, in prodromum suae bibliothecae ac cynosura peregrinantium.7 Prakticky celé toto dielo autor zaradil do iného svojho diela Bibliotheca seu cynosura peregrinantium (Kninica pre cestujúcich, Ulm 1644). Tlaè opisuje len región
Karpát a poukazuje na jeho históriu. Podstata tohto diela spoèíva v heslovitých informáciách o cudzích, najmä európskych tátoch, mestách, horstvách, riekach a prírodných zvlátnostiach. Iným svetadielom autor venoval meniu pozornos a napodiv aj geografia Uhorska, slovenské územie nevynímajúc, je v nej zastúpená
skromne. Pozornejie tu vak rozobral najrozmanitejie problémy a potreby cestovate¾a. Bol to akýsi encyklopedický sprievodca, no zároveò oslava cestovania ako jedného z najhlavnejích prameòov vedeckého poznávania. David Fröhlich od roku
1632 pravidelne vydával latinské, nemecké a v niektorých rokoch aj maïarské alebo
slovenské astronomicko-meteorologické, cirkevno-politické a historické kalendáre.
Tie si za 23 rokov svojej existencie získali nesmiernu ob¾ubu v celej monarchii. Via4
5
6
7

Slovenský biografický slovník V, s. 32  33.
KOVIERA, D. Horatiovo Iter Brundisinum a Rubigallovo Hodoeporicon itineris
Constantinopolitani, s. 228  229.
ÈAPLOVIÈ, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700, s. 210, záznam. è. 488.
ÈAPLOVIÈ, ref. 5, s. 102  103, záznam è. 170.
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ceré roèníky (najmä nemecké verzie), okrem vlastného kalendária8 a údajov o termínoch trhov èi jarmokov v jednotlivých uhorských mestách a mesteèkách, obsahovali aj pútavé správy, èlánky z oblasti histórie, zemepisu, meteorológie atï. Napr.
v kalendári na rok 1640 zaèal na pokraèovanie vychádza geografický opis Nového
sveta  Ameriky. Pochopite¾ne v jednotlivých èlánkoch sa so serióznymi vedeckými
informáciami premieali aj rozmanité dobové fikcie a povery. Jednako vak Fröhlichove kalendáre v naich pomeroch zohrali významnú priekopnícku úlohu pri masovej popularizácii vedeckých poznatkov.9
Slovenská kartografia definovaná ako vedný odbor zaoberajúci sa znázoròovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzahov, môe vykáza len skromné výsledky. Výsledkom kartografických
snáh sú mapy  tlaèe, ktoré oznaèujú v rovine zemský povrch alebo jeho èasti. Prvé
mapy sa rezali do dreva, neskôr to boli medirytiny. Delia sa na mapy topografické
(mapy terénu), geografické, orografické (mapy pohorí), hydrografické, geologické a
i. Druhú ve¾kú skupinu tvoria mapy nebies (mapae coelestes, mapae astronomicae).
Tieto bývajú zväèa súèasou astronomických diel.
Jediná mapa, ktorá vyla u nás  v trnavskej akademickej tlaèiarni do roku
1700 pod názvom Situs meridiani Tyrnauiensis cum potioribus locis Ungariae et Prouinciarum aliarum, je súèasou kalendára (beného, akých v Trnave vylo nieko¾ko) na
rok 1677 Kalendarium typographiae Tyrnaviensis. Pro anno Christi M. DC. LXXVII ad
Meridianum Tyrnaviensem: Longitudinis graduum 40 et latitudinem, seu elevationem poli
graduum 48... Táto mapa znázoròuje okrem Uhorska aj susedné krajiny, napr. Rakúsko  Tirolsko, Bavorsko, Èechy, Moravu, Prusko, Dalmáciu a Taliansko a na titulnom
liste kalendára zaberala skoro celú dolnú polovicu.10
To, e u nás vylo tlaèou len nepatrné mnostvo diel z oblasti cestopisnej,
geografickej alebo vlastivednej literatúry, neznamená, e rôzni predstavitelia verejného, vedeckého alebo náboenského ivota, necestovali. Mnohí z nich navtívili aj
pomerne vzdialené krajiny väèinou v súvislosti s vykonávaním svojho povolania
v tátnej správe alebo cirkevnom úrade, no boli i takí, èo cestovali nedobrovo¾ne.
Napr. banský odborník a popredný faktor Turzovsko-Fuggerovskej spoloènosti Ján Dernschwamm sa ako súkromník na vlastné náklady pridal k cisárskej delegácii do Istanbulu, ktorú viedol biskup Anton Vranèiè. Bol v nej aj Frantiek Zay
a preovský humanista Ján Belsius. Neskôr vedenie deputácie prevzal známy európsky humanista O. G. Buseque. Ján Dernschwamm na tejto ceste sledoval predovetkým vedecké ciele. Svoje bohaté poznatky zhrnul v Denníku cesty do Istanbulu
a malej Ázie. Písal si s významnými humanistickými uèencami, napr. so ebastiánom
8

9
10

Kalendárium, t.j. súpis dní, týdòov a mesiacov beného roku v èasovom postupe
s rôznymi údajmi napr. astronomickými, cirkevnými alebo historickými. Kalendárium
je èas kalendára.
TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku, s. 59.
ÈAPLOVIÈ, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700, s. 227  228,
záznam. è. 2089.
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Münsterom, ktorý v otvorenom liste uverejnenom roku 1551 v predhovore k svojmu
dielu Základy matematiky poïakoval Dernschwammovi, e mu pre geografické dielo
Cosmographia posielal správy a údaje o Spii, Karpatoch a tamojích baniach.11
U od polovice 16. storoèia bolo jednou z cie¾ových krajín kresanských misionárov Japonsko, o èom svedèia poèetné dobové tlaèe zaloené na autentických záitkoch pisate¾ov, prináajúce rozprávania o ivote a hrdinskej smrti misionárov.12
V roku 1689 v Trnavskej akademickej tlaèiarni bolo vydané aj dielo Adama Weidenfelda: Epistolae Patris Adami Weidenfeld ad Admotum R. Patrem Oliva Prepositum generalem Societatis Jesu Tyrnaviae13 Dielo adresované provinciálovi rehole obsahuje listy
z jezuitskej misie v Japonsku, v ktorých autor opisuje polohu, charakter, prírodné
podmienky, vládu, náboenstvo a monosti objavovania rôznych zaujímavostí v tejto krajine.
S náboenským presvedèením autorov je spojený i ïalí typ literatúry  cestovné denníky protestantských autorov, v ktorých sa opisujú bratislavské súdy v roku 1674, utrpenie v leopoldovskom alári v rokoch 1674  1675, cesta na panielske
galeje v Neapole, útek z vojenského sprievodu v roku 1675 a putovanie cudzinou
v rokoch 1675  1676. Tobiá Masník vo svojom cestovnom denníku Vezení i vysvobození kneze Tobiáe Masniciusa kládol dôraz skôr na dejové zloky, výsledkom èoho bol
pomerne malý záujem o krajové zvlátnosti, zvyky a ivot obyvate¾stva a len zbený
poh¾ad na neapolské a rímske pamätihodnosti. Ján Simonides sa vo svojom denníku
Incarceratio, liberatio et peregrinatio zaoberá i geografickými, hospodárskimi, politickými, spoloèenskými, sociálnymi a náboenskými pomermi. Antické umenie v Neapole, Benátkach a Florencii obdivuje rovnako ako sakrálne a mimoriadne ho nadchýnajú prírodné krásy a javy. Autobiografická próza Eliáa Lániho Kurze und warhafte
historische Erzählung má formu beletrizovaného cestovného denníka, v ktorom autora skôr zaujímajú osobné záitky a príbehy z ciest ako cestopisné dojmy  geografia
kraja, kultúrne pamiatky, ivot, zvyky a myslenie obyvate¾stva. Cestopisné postrehy
a poznámky sú ve¾mi letmé.14 Literárnym dielom skutoèných umeleckých kvalít je
Itinerarium (Cestovný denník) Daniela Krmana mladieho z rokov 1709  1711, ktoré vzniklo na základe jeho zápiskov z putovania za védskym krá¾om Karolom XII.
Popri osobných záitkoch sa v òom autor zaoberal aj geografickými, hospodárskymi,
politickými, spoloèenskými, sociálnymi a etnografickými pomermi a podal pomerne
objektívny obraz spoloèenskej situácie a sociálnej biedy v krajinách, ktorými prechádzal. Etnografické pozorovania najmä z územia Ukrajiny a Moldavska patria
k najpodrobnejím etnografickým záznamom z 18. storoèia.15

11
12
13
14
15

TIBENSKÝ, ref. 7, s. 56  57.
KAPAROVÁ, J. Filipínská inkunábule, pronásledování køesanù v Japonsku a pratí
Hyberni, s. 79  80.
ÈAPLOVIÈ, ref. 8, s. 773  774, záznam è. 2213.
MINÁRIK, J. Dobový dokument alebo literárne dielo?, s. 184  189.
Slovenský biografický slovník III, s. 269.
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Geograficko-historický opis Uhorska humanistického vzdelanca, cirkevného
a krajinského hodnostára zastávajúceho vysoké úrady pri uhorskom krá¾ovskom
dvore Mikuláa Oláha ostal v rukopise a vydali ho a v 18. storoèí dvaja vedci slovenského pôvodu (najprv M. Bel a potom F. A. Kollár). Vo vlastivednom výskume
dolo vak u predtým k významnej udalosti. Lazarus Rosseti, tajomník ostrihomského arcibiskupa Bakócza okolo roku 1513 vypracoval prvú mapu Uhorska, ktorá
prirodzene zahàòa i Slovensko. Tlaèou vyla a roku 1528. Na ïalom vlastivednom
bádaní v Uhorsku mali ve¾ký podiel rakúski humanisti. Roku 1556 vydal M. Zimmerman vo Viedni dielo Königreich Ungarn Beschreibung. Rozsiahly úvod k tejto práci napísal Wolfgang Lazius, ktorý neskôr vyhotovil ïalie mapy Uhorska. O rozvoj
uhorskej kartografie sa v tomto období zaslúil i uhorský historik a uèenec zastávajúci na viedenskom dvore miesto cisárskeho historiografa Ján Sambucus.16
O minerálne a horúce lieèivé pramene v krajine sa zaujímal uznávaný lekár,
lieèite¾, balneológ a diplomat Juraj Wernher. Výsledkom tohto záujmu bol latinský
spis Rozprava o podivuhodných vodách Uhorska, ktorý vyiel roku 1549 v Bazileji a neskôr nasledovali ïalie latinské a nemecké vydania. Roku 1551 vydal J. Wernher
samostatné struèné dielo O pozoruhodných prameòoch na Spii. Wernherova Rozprava
o podivuhodných vodách Uhorska vyvolala znaèný ohlas. Mnohí autori sa na òu odvolávali aj v neskorom období. Predstavuje zaèiatok vedeckého záujmu o zvlátnosti
slovenskej prírody, najmä o minerálne pramene. Celkom na konci 16. storoèia vydal
brniansky lekár Tomá Jordan dielo o lieèivých prameòoch na Morave, do ktorého
zahrnul ako samostatnú èas Rozpravu o pôvode a úitku trenèianskych kúpe¾ov. Adam
Trajan  pobielohorský exulant a duchovný v Drahovciach napísal roku 1642 latinskú
báseò oslavujúcu lieèivú silu pieanských kúpe¾ov Salluberrimae Pistiniensis thermae.17 Táto skladba obsahovala okrem opisu lieèivého úèinku pieanských prameòov z poh¾adu lekárskej problematiky aj cenné poznatky o dobových reáliách, take
z nej èerpal a prvý upozornil na jej význam aj Matej Bel vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica.
A v 17. stor., keï boli poloené prvé základy matematického a fyzikálneho
zemepisu, bolo moné vytvori spo¾ahlivé mapy s urèením zemepisnej írky a dåky.
Na Trnavskej univerzite sa vlastivedným disciplýnam venovala relatívne malá pozornos. Zemepis sa vo ve¾mi obmedzenom rozsahu prednáal v rámci matematiky
ale a v prvej polovici 18. storoèia vylo nieko¾ko prác zo veobecnej geografie (P. Kolosváry 1724, S. Baèák 1745).18 ¼ubomír Prikryl uvádza ako najstarie geografické
dielo slovenského autora prácu profesora Trnavskej univerzity Martina Sentivániho
(1635  1705) Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea. Toto dielo vylo v Trnave v roku 1689. M. Sentiváni do neho prebral èasti z trnavských kalendárov.19 Ro16
17
18
19

TIBENSKÝ, ref. 7, s. 56.
ÈAPLOVIÈ, ref. 8, s. 603, záznam è. 1750, TIBENSKÝ, ref. 7, s. 57.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 78.
ÈAPLOVIÈ, ref. 8, s. 732, 738, 742, 758 a ïalie, PRIKRYL, ¼.V. Vývoj mapového zobrazovania.
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ku 1686 bolo v trnavskej akademickej tlaèiarni vydané Calendarium Tyrnaviensae ad
annum Christi M. DC. LXXXVII. Tertium post Bissextillem ad meridianum Tyrnaviensem,
et Elevationem Poli 48, graduum et usum Hungariae et Vicinarum Provinciarum. Na frontispice je rytina miest a hradov napr. Cinibium (Sabinov), Cassovia, Eperiesinum,
Bartpha, Neogradium (Novohrad), Leutschovia, BVivarinum (Nové Zámky), Makovicza.20
Prvou závanejou prácou zahranièných uèencov a publicistov zameranou na
obohatenie historicko-geografických poznatkov o Uhorsku a v rámci neho aj o Slovensku bola Ungarische Chronologie, ktorú vydal nemecký publicista Hieronymus Ortelius
roku 1613. Dielo vylo neskôr rozírene ete nieko¾ko ráz pod názvom Ortelius redivivus. Viacerých vydaní sa doèkalo i nemecké dielo geografa Martina Zeitlera Opis Uhorského krá¾ovstva (1646, 1660, 1690). Podobný charakter mali aj diela sedmohradèana
J. Krekwitza a J. Wagnera z Norimbergu. Vetky tieto práce pripravovali pôdu ve¾kému vlastivednému dielu Slováka Mateja Bela. Latinské dielo viedenského jezuitu Michala Bantardiho Topografia ve¾kého Uhorska, ktoré vylo roku 1718 malo u podobnú
truktúru ako o dve desaroèia neskôr vydávané Belove mnohozväzkové Historickogeografické poznatky o Uhorsku Notitia Hungariae novae historico-geographica.21
AJ Gróf Ferdinand Marsigli z Bologne (1660  1730) podnikol nieko¾ko tudijných ciest aj do stredoslovenskej a východoslovenskej banskej oblasti. Usilovne
spracovával vedecké materiály získané pozorovaním prírody v Uhorsku a roku 1726
vydal v Haagu a v Amsterdame mimoriadne rozsiahle eszväzkové dielo Danubius
Panonico-Moesicus  Dunaj panónsko-moezijský.22 V treom zväzku spracoval nae
nerastné bohatstvo a vari ako prvý vyhotovil mineralogickú mapu Slovenska.23
Vysokokolský uèite¾, polyhistor Samuel Timon patril k zakladate¾ským osobnostiam modernej kritickej historiografie Uhorska. Výsledky topografického a historicko-geografického výskumu publikoval v topografii významnejích uhorských
miest a mesteèiek Celebriorum Hungariae urbium et oppidorum topographia, ktorá vyla
v Trnave roku 1702. Dielo obsahuje údaje o 51 mestách v Uhorsku, z nich 23 na území dneného Slovenska. V diele Popis rieky Tisy a sèasti aj Váhu Tibisci Ungariae fluvio
notitio, Vagisque ... (Koice 1735) opisuje vodstvo vo viacerých slovenských stoliciach,
prièom popri latinských a maïarských názvoch uvádza niekde len slovenské pomenovania (Velièná, ilina, Beckov, Vrútky a i.).24
Po roku 1700 vychádza dos slovacikálnych máp, avak nie na území Slovenska. Celoivotným dielom Mateja Bela a výsledkom jeho systematickej bádate¾skej èinnosti i organizaèných schopností je mnohozväzkové dielo Notitia Hungariae
novae historico-geographica (Nové historicko-geografické poznatky o Uhorsku), v kto20
21
22
23
24

ÈAPLOVIÈ, ref. 8, s. 758, záznam è. 2171.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 78.
Moezia bola stará rímska provincia pod Panóniou.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 78.
Slovenský biografický slovník VI, s. 70.
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rých zhrnul súveké dejepisné, politicko-administratívne, prírodovedné, etnografické
a iné poznatky o Uhorsku. truktúru diela usporiadal pod¾a jednotlivých stolíc.
V rámci tej-ktorej stolice sa Matej Bel zaoberal najprv jej dejinami a dejinami slobodných krá¾ovských miest v nej, ïalej opisoval prírodné pomery v príslunej upe
 vrchy, charakter pôdy, rieky, minerálne pramene a kúpele, prírodné bohatstvá,
charakter obyvate¾stva atï. Najviac miesta vdy zaberal topografický opis, èlenený
pod¾a politických okresov danej stolice. V tejto èasti sumarizoval základné historické
i dobové údaje o kadej obci. ia¾ z tohto obrovského diela, ktoré je podnes cenným
historickým prameòom o Slovensku, vyli iba tyri zväzky (prvý vo Viedni roku
1735), obsahovali známosti o Bratislavskej, Turèianskej, Zvolenskej, Liptovskej,
Petianskej, Novohradskej, Tekovskej a Hontianskej stolici. Zhodou okolností teda
prevane vyli práve slovenské stolice. Opis ostatných stolíc, ktorý tvoril väèiu èas
tohto diela ostal v rukopise.25 Notitia Hungariae novae historico- geographica boli na
svoju dobu pomerne chudobné na grafické prílohy. No roku 1753 vylo v Bratislave
aj iné Belovo dielo Compendium Hungariae Geographicum, ku ktorému bola vydaná
mapová príloha (Tabula nova inclyti regni Hungariae iuxta nonnulas observationes Samuelis Mikovini concinanta ab Erico Tritsch). Slovenský rytec, kartograf a banský geometer
Samuel Mikovíni u roku 1732 v Bratislave samostatne vydal latinský list o spôsobe
zostavovania miestopisných máp v Uhorsku Epistola de methodo concinandarum mapparum Hungariae topographicum. Prácu doplnil mapou s ukákou svojich triangulácií.
Názov mapy Vestigium operationis astronomico  geometricae tu bol na plachte, ktorej
horná èas bola navinutá na tyèi. Tyè s plachtou dral v pazúroch orol. V¾avo od toho
bola postavièka cherubína s meraèskými prístrojmi  polkruhom, lineárom, odpichovadlom. Celú kresbu umiestnil autor do ¾avého horného rohu mapy. Neskôr
v prvom zväzku Belových Notícií uverejnil Samuel Mikovíni aj rozpravu o metóde
vlastnej tvorby máp. Jeho kartografická metóda bola u prísne vedecká. Astronomickými meraniami urèoval zemepisné írky a dåky. Touto metódou urèil aj presné
polohy viacerých miest v Uhorsku. Oporné body jeho trigonometrickej siete tvorili
Bratislava, Jur pri Bratislave, Nitra, Banská Bystrica, vrchy Vojín a Sitno. I keï mnoho máp S. Mikovíniho ostalo v jeho rukopisnej pozostalosti, výsledkom jeho kartografickej èinnosti sú takmer vetky astronomicko-geometrické mapy v Notíciách
M. Bela. Samuel Mikovíni sa prísne pridàal zásady zobrazi na svojich mapách skutoèný obraz mapovaného územia. Na zobrazenie povrchových nerovností u pouíval prekríené rafy a celkom upustil od kopèekov. Miestami sa vak takto stala mapa tmavou a nepreh¾adnou. Niektoré Mikovíniho mapy stolíc vyli aj neskôr v kópiách.
Mapu Bratislavskej stolice vydal roku 1774 bratislavský senátor Mikovíniho iak Johan Christoph Burgestaller. Nad struèným názvom  Mappa comitatus Posoniensis,
ktorý bol v pravom dolnom rohu mapy, umiestnil autor len kresbu Bratislavy.

25

TIBENSKÝ, ref. 7, s. 87.
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Vlastiveda mala v tom èase celouhorský charakter, územie Slovenska vak
ostávalo stále strediskom vlastivedného bádania26 a znaèná èas upných monografií
vyrastala z metodologických základov, ktoré poloil Matej Bel.27 V tradícii Mateja Bela
je koncipovaná monografia A. Szirmayho o Zemplínskej stolici a ve¾ká monografia slovenského zemana Juraja Ïurikovièa o Oravskej upe. Ïurikovièovým ideálom boli Belove Notície. Jeho Oravská stolica ostala vak v rukopise a nedokonèil ani monografiu
o Trenèianskej stolici. Aj o iných stoliciach sa nám od neho zachovali bohaté materiály
a excerptá. V línii historicko-topografického aspektu Belových Notícií ostáva aj ve¾ká
vlastivedná monografia gemerského vlastivedného pracovníka a pedagóga L. B. Bartholomeidesa o Gemerskej stolici Inclyti superiris Ungariae comitatus Gömöriensis notitiae
historico  geographico  statistica. Bartholomeidesova práca vyla v Levoèi v rokoch
1806  1808. L. Bartolomeides vak nepomerne väèiu pozornos ako zemepisným
ukazovate¾om venuje etnickým, demografickým a najmä výrobným pomerom.28 Dielo doplnil mapou Gemerskej stolice  Nova imago inclyti comitatus Gömör, ktorú sám vypracoval, ba aj sám vyryl do medi, a je to jedna z mála máp, ktoré vyli v tomto období na území Slovenska. Mapa nebola dostatoène kvalitná. Mapovú kresbu vak doplnil
autor siedmimi postavami gemerských ro¾níkov v ¾udových krojoch s pracovnými
nástrojmi. Ladislav Bohuslav Bartholomeides (1754  1825) vydal ete v roku 1798 tri
slovenské uèebnice, medzi nimi bola aj uèebnica zemepisu Geografia aneb vypsanj
okrssleku zemského, ktorá vyla v Banskej Bystrici. Autor ju doplnil iestimi vlastnoruène
vyrytými mapami. Geografická stránka týchto máp bola na mimoriadne nízkej úrovni.
L. B. Bartholomeides vak nechcel predraova svoju uèebnicu, a preto si robil mapy
sám. Takto vytvoril vlastne prvý slovenský kolský zemepisný atlas.
V tom èase aj ïalí z reprezentantov geografickej vedy 18. storoèia v Uhorsku
 geograf, historik a pedagóg Ján Tomka-Sásky pripravil mapy k dielu Conspectus introductionis (Bratislava 1759), ktoré vydal samostatne ako Malý atlas Uhorska (Parvulus atlas Hungariae  19 máp). Jeho ïalie významné dielo Úvod do starovekej a stredovekej geografie Uhorska vylo a posmrtne.
Vyvrcholením vlastivednej vedeckej práce bolo v tomto období dokonèenie
astronomických a kartografických meraní, ktoré vykonal po S. Mikovínim druhý
najvýznamnejí uhorský kartograf, Slovák Ján Lipský  zeman zo Sedliènej v Trenèianskej stolici. Roku 1806 vyiel prvý list jeho priekopníckeho diela, Generálnej mapy
Uhorska, ku ktorej pridal aj index, repertorium vetkých lokalít  miest, mesteèiek, dedín, samôt a kopaníc, hradov, riek, moèiarov, potokov atï.  spolu 38 000 hesiel. Mapa J. Lipského slúila ako podklad pre ïalie mapy a kartograficky bola prekonaná a
v druhej polovici 19. stor.29
26

27
28
29

Mnostvo zaujímavých poznatkov starích cestovate¾ov mono nájs v diele autorov
TIBENSKÝ, Ján  URBANCOVÁ, Viera. Slovensko oèami Európy r. 900  1850. Bratislava :
Academic Electronic Press 2003.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 169  170.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 171.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 171.
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Aj slovenský publicista geograf a pedagóg Ján Matej Korabinský (1740  1821)
vydal v roku 1817 po druhýkrát v Bratislave Atlas regni Hungariae portatilis. Mapy
v atlase neboli vypracované jednotne. Spôsobila to aj skutoènos, e na vyhotovení atlasu spolupracovali viacerí rytci a zrejme aj rukopisné podklady kreslili viacerí spolupracovníci J. M. Korabinského. Niekde zobrazovali terén kopèeky, inde rafy. Na mape
Spia bola výrazná kresba Tatier (Tatren Gebirge) a ich èas s Kriváòom (Berg Krivan)
bola aj na mape Oravy. Na kadú mapku umiestnil autor erb tej-ktorej stolice. V mapovej kresbe boli èasto obrázky miest a hradov  Bratislava (Presburg, Preszburg, Posony), Preov (Epeires), Koíc (Kaschau), Oravský zámok (Schloss Arva), èi Muránsky
hrad (Schloss Murany). Niekde boli poh¾ady na mestá aj mimo mapovej kresby, napr.
na mapke Zvolenskej stolice bol poh¾ad na mesto Banská Bystrica (Prospect von Neusohl). Roku 1786 vydal Ján Matej Korabinský v Bratislave po nemecky Geograficko-historický a tovarový lexikon Uhorska. Zachytávajú sa v òom základné topografické, demografické, etnické, politicko-administratívne, ekonomické a kultúrno-historické údaje
o vetkých obciach Uhorska v abecednom poradí, prièom význam obcí je odstupòovaný rozsahom hesiel. Hlavné aisko lexikonu je vak v ekonomických údajoch.30
Trojzväzková práca Andrása Valayho Opis Uhorska (Budín 1796  1799) preberá a dopåòa údaje Korabinského lexikonu. Na zaèiatku 19. stor. vydal Karol Juraj
Rumy rodák zo Spiskej novej Vsi jednozväzkový nemecky písaný Geograficko-tatistický slovník Rakúskeho cisárstva (Viedeò 1809) s charakteristickým poslaním pre toto obdobie  pre obchodníkov, kupcov, èitate¾ov novín, cestujúcich a vetkých, ktorí sa chcú vzdela v zemepise a vlastivede krajiny rakúskej ríe.31
V 19. storoèí u autori upúali od umeleckých doplnkov svojich máp. Zameriavali sa viac na ich kartografickú hodnotu a v druhej polovici 19. stor. u kládli
hlavný dôraz na ich obsahovú kvalitu. Ich snahou bolo vak vypracova aiskový
obsah máp èo najkvalitnejie so zrete¾om na ¾ahkú zrozumite¾nos mapových diel.
Tak vzniká nová kresba máp zaloená napr. na peknom plastickom vzh¾ade, ktorý
docie¾ovali autori rafovaním, èi pouitím farebných vrstiev alebo vhodného tieòovania. Stratou honosnosti preto nové moderné mapy nestratili niè zo svojej krásy.
V tomto období boli ve¾kým impulzom pre vznik máp zemepisné spoloènosti, ktoré
vydávali èasopisy a zemepisné edície. Koncom 19. storoèia zaèali vychádza vlastivedné èasopisy  periodiká uverejòujúce výsledky historického, prírodopisného
a zemepisného výskumu, napr.: Letopis Matice slovenskej, Slovenský letopis pre históriu,
topografiu, archeológiu a etnografiu, Sborník muzeálnej slovenskej spoloènosti a Èasopis
Muzeálnej slovenskej spoloènosti.32 Modernú koncepciu má u upná monografia
o Nitrianskej stolici z pera baróna Alojza Medòanského, ktorú v rokoch 1817  1819
uverejòoval na pokraèovanie v èasopise Hesperus (Veèernica).33
30
31
32
33

TIBENSKÝ, ref. 7, s. 170.
TIBENSKÝ, ref. 7, s. 170.
Malá encyklopédia Slovenska, s. 597.
TIBENSKÝ, ref. 7, 171.
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Mapy, geografické diela, cestopisné denníky a ïalie príbuzné ánre tvoria
ve¾mi irokú a rôznorodú skupinu tlaèí. Vzh¾adom na to, e na naom území z nich
bolo vytlaèených len ve¾mi málo, je aké vyhodnocova tatisticky údaje o takejto
produkcii vo vzahu k rozlièným mestám a miestam. Najviac takýchto diel bolo vytlaèených v Trnave ako univerzitnom meste, neskôr nasleduje Bratislava ako centrum kultúrneho a spoloèenského ivota. Z miest mimo územia Slovenska sú najzastúpenejie Viedeò a Budape. Autormi tlaèí boli pedagógovia, lekári, cirkevní hodnostári a banskí odborníci. Pokia¾ ide o jazykové zloenie tlaèí, pochopite¾ne prevláda
latinèina, pretoe diela boli urèené najmä pre kolské a tudijné potreby a v kolách
sa vyuèovalo v latinèine, no i preto, e v Uhorsku sa a do roku 1848 udrovala latinèina ako jazyk diplomacie, tátnej správy a vedy.34 Pozoruhodné a cenné sú v dielach maïarské, nemecké i slovenské názvy popisovaných objektov (názvy miest, pohorí, budov...), podobne ako mnostvo poznatkov z oblasti dejín, etnografie a pod.,
vïaka èomu sa tieto diela stávajú cenným zdrojom inpiraácie pre bádate¾ov v najrôznejích vedných odboroch.
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Maps, Geographical and Travel Works of Slovak
Origin in the 17th  19th Centuries
Angela kovierová
The article presents a review of geographical works, travel diaries, maps and
other prints focusing predominantly on descriptions of foreign countries and places,
not commonly well-known to readers, as well as on descriptions of some remarkable
places in Hungary. Included are the prints, authors of which originated from todays
territory of Slovakia and/or which were dealing with Slovak culture and life, although published abroad. Authors of the prints were pedagogues, doctors, clerics
and mining experts. Latin is the prevailing language in the prints. Notable and valuable are Hungarian, German and Slovak names of subjects being described (names
of towns, mountains, buildings ) similarly as a lot of knowledge from the fields of
history, ethnography and the like.
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Znalecká èinnos v odvetví
Historické písomnosti
na Slovensku
Minulos, súèasnos a koncept budúcnosti
Ivona Kollárová

Nevyuitá monos
V septembri 1997 sa odohral v Kabinete rukopisov a starých tlaèí Ústrednej
kninice SAV nepríjemný incident v podobe viacnásobnej krádee hodnotných dokumentov. Na jeho páchate¾a sme podali trestné oznámenie a v súvislosti s èinnosou
vyetrovacích orgánov a stanovením výky spôsobenej kody vyla najavo okolnos,
ktorú by som si mono bez spomenutej po¾utovaniahodnej udalosti nebola ete dlhý
èas uvedomila: v tom èase nebol na Slovensku znalec1, teda osoba poverená ministrom vnútra výkonom znaleckej èinnosti pre oblas, ktorú zvykneme oznaèova ako
historické kninièné fondy. Zaèala som získava ïalie informácie o statuse znalca
a zvedavos ma doviedla k vtedy platnej legislatíve upravujúcej èinnos znalcov v Slovenskej republike a nakoniec aj na Krajský súd v Bratislave, teda intitúciu v tom èase poverenú vedením zoznamu znalcov a tlmoèníkov. Ukázalo sa, e pre ná odbor
existuje v triedniku odborov a odvetví vyhradený priestor, konkrétne odvetvie Historické písomnosti v rámci odboru Staroitnosti,2 ktorý vak ete nikdy nebol zastreený
konkrétnym menom, napriek tomu, e vdy bol istý, hoci neve¾ký, poèet aktívnych
odborníkov, ktorí spåòali kvalifikaèné predpoklady nevyhnutné na to, aby sa mohli
o tento status uchádza. Dovolím si opatrne predpoklada, e dôvodom mohla by nevedomos o jestvujúcich monostiach, nezáujem prija takúto zodpovednos a mono
aj vnútorné spochybnenie samotného zmyslu znaleckej èinnosti.
Záujem o znalecké posudzovanie historických dokumentov zo strany objednávate¾ov vak bol, práve preto sa historické písomnosti ako znalecké odvetvie
aspoò na papieri kontituovali. Spravidla ho vykonávali tzv. znalci ad hoc, teda
1

2

Èasto sa pouíva termín súdny znalec, ale pod¾a v súèasnosti platného i
predchádzajúceho zákona o znalcoch jestvuje iba termín znalec. Spojenie súdny znalec
vzniklo v súvislosti s ustanovením znalca pri súdnom konaní. Znalecká èinnos sa vak
vykonáva aj v súvislosti s aktivitou iných tátnych orgánov, resp. fyzických
a právnických osôb.
Samotný názov odvetvia historické písomnosti vedie k predpokladu, e pri jeho zrode
nestál nikto z vtedajích odborníkov na kninú kultúru, pretoe takýto termín je v odbore
neexistuje a nie je obvyklý ani v archivistike.
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odborníci, ktorí neboli zapísaní v zozname, alebo boli znalcami v iných odboroch
a boli v danej situácii uznaní za kompetentných znalecký výkon uskutoèni.
Vtedají 3 a aj v súèasnosti platný zákon4 definuje nevyhnutný odborný profil uchádzaèa o zápis do zoznamu znalcov (vzdelanie, prax v odbore) a ïalie predpoklady. Keïe sa ukázalo, e tieto kritériá som schopná naplni, poiadala som o zápis do zoznamu znalcov. Vymenovanie sa uskutoènilo na jeseò 2000.

Znalecký výkon
Okrem formálnych aspektov, ktoré so znaleckou èinnosou súvisia  vedenie
denníka, metódy úètovania a vykazovanie uskutoènených úkonov pre nadriadený
orgán (v tom èase Krajský súd v Bratislave)  som sa musela váne zamyslie nad samotným obsahom znaleckej èinnosti. Treba pripomenú, e vtedy platný zákon vyadoval síce aj preskúanie uchádzaèov, ale to iba v tzv. silných, èie etablovaných
znaleckých odboroch a odvetviach s dlhou tradíciou a intitucionálnym zázemím
(znalecký ústav). Takéto odbory disponujú viac èi menej prepracovanou a exaktnou
metodikou svojej znaleckej disciplíny (metódy ohodnocovania a pod.). Ve¾ká èas odborov vak takúto metodiku nemá, resp. je akýmsi súkromným know how znalca.
Treba si uvedomi, e vedomosti získané pecializovaným túdiom a praxou sú síce
nevyhnutným základom, ale pre samotný znalecký úkon nestaèia. Okrem istej mnoiny informácií tvoriacich podstatu odboru a jeho interdisciplinárnych presahov získaných túdiom a praxou, je pre znalecký výkon potrebná mnoina ïalích poznatkov, ktoré vak dosia¾ nikto nepecifikoval a ktoré mi vzh¾adom na prvolezectvo
v tejto oblasti, ani nemal kto odovzda. H¾adanie informácií a prvé skúsenosti ukázali, e pre úspený výkon znaleckej èinnosti treba disponova ete nieèím, èo mono v skratke oznaèi za iný prístup k tomu istému objektu, teda historickým tlaèiam
a rukopisom. V odbornej praxi dos forsírovaný registraèný a popisný prístup je
v znaleckej èinnosti a druhoradý. Osobne ete vnímam prístup investigatívny, ktorý je dôleitý najmä v prípadoch, ak treba identifikova torzá alebo fragmenty dokumentov alebo v prípade, ak má znalec dokonca len sprostredkované a neúplné informácie o nich. Tieto prístupy vak vedú iba k získaniu akejsi sumy informácií o objekte,
nie k samotnému znaleckému vyjadreniu. 99 % znaleckých úkonov je zameraných
na kontatovania o hodnote dokumentu alebo zbierky. Aj preto sa èasto znalecký
úkon oznaèuje ako ohodnocovanie alebo odhad. A toto je k¾úèový moment,
akási pridaná hodnota, signifikantná pre znalecký výkon. V tejto súvislosti kontatujem, e existuje nepragmatický poh¾ad alebo tendencia, pod¾a ktorej nie je moné
objektívne alebo nebodaj aj presne vyjadri hodnotu akéhoko¾vek naozaj hodnotného historického artefaktu v peòanej mene. Svojim spôsobom je to naozaj tak, naj3
4

Ilo o zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch, neskôr v znení zákona è. 54/2003 Z. z.
a vyhláku Ministerstva spravodlivosti SR è. 263/1996 Z. z.
Zákon è. 382 z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och.

sbp_1_2007.qxd

14.11.2007 14:29

Page 195

Znalecká èinnos

195

mä preto, lebo historické predmety a artefakty vnímame ako reprezentantov dejín,
remesla, etnika a pod. a ide o nieko¾kovrstvový jav, ktorý vo svojej podstate prevyuje relatívnos akejko¾vek meny. Ak máme pokraèova v tejto úvahe, musíme vychádza z pragmatickejieho predpokladu a to, e neexistuje iná monos ako objektivizova výku kody napríklad pri poistnej udalosti alebo pri krádei tak, ako to
stanovuje trestný zákon.5 Znamená to teda, e treba úèelovo poui finanèné vyjadrenie hodnoty (nie ceny!), pretoe v truktúre vyjadrovacích znakov spoloènosti má
práve vyjadrenie hodnoty (v pouívanej mene) svoje pevné miesto. Ak sme pripustili, e ohodnocovanie je nevyhnutné, je súèasou vyjadrovacích symbolov spoloènosti, vzápätí sa otvára problém stanovenia kritérií, tvorby hodnotového indexu
a v irom kontexte aj tvorby nieèoho, èo by som predbene pracovne nazvala tábnou kultúrou. Skôr ako sa budem detailne venova tomuto problému, chcela by
som uvies, pri akých príleitostiach sa znalecký posudok alebo iný znalecký úkon6
vykonáva. Najèastejím zadávate¾om sú orgány èinné v trestnom konaní a to predovetkým v prípade vyetrovania odcudzenia. Niekedy ide o komplikované úkony,
pretoe odcudzené knihy alebo rukopisy (alebo èas z nich) nemá znalec k dispozícii,
prípadne má k dispozícii iba sprostredkované informácie. Výrok znalca je vak napriek tomu potrebný, pretoe umoòuje stanovi výku spôsobenej kody a to je h¾adisko, ktoré sa pouíva na urèenie rozsahu èinu a prípadne aj urèenie trestnej sadzby. Ïalím dôvodom môe by poistná udalos, teda pokodenie alebo úplné znièenie ako dôsledok poiaru, vytopenia a podobne (na základe zmluvy o postení
domácností a pod.). Ako v predchádzajúcom prípade, máme k dispozícii len sprostredkované a èasto nepresné, ako objektivizovate¾né informácie. Prièom objednávate¾om posudku je poistenec, teda pokodený. Objednávate¾om výkonu môe by
súd v prípade exekúcii èi dedièských konaní a pod. V takýchto prípadoch môe objednávate¾ poadova stanovenie výky kody, ktorú môe predstavova aj cena, za
ktorú sa pokodené dokumenty uvedú do pôvodného stavu, ak pripustíme, e je
to moné. Pri súdnych procesoch môe by znalec ustanovený ako svedok a odpoveda na otázky obhajoby èi obaloby, èo je asi najaia znalecká pozícia.
Objednávate¾om sú èasto aj súkromné osoby, objednávajúce posudok z jednoduchej zvedavosti èi v súlade s plánom vhodným spôsobom dokument alebo
zbierku preda. Pre takého vlastníka sa znalec u dostáva do polohy konzultanta,
5

6

Pre zaujímavos uvádzam, e zákon è. 300 z 20. mája 2005 Trestný zákon, § 124
charakterizuje takúto kodu ako ujmu na majetku alebo úbytok na majetku. Pod¾a § 125
sa malou kodou rozumie suma prevyujúca 8 000 Sk. kodou väèou sa rozumie koda
dosahujúca najmenej desanásobok takej sumy (t. j. 80 000 Sk). Znaènou kodou je koda
dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy (t. j. 800 000 Sk) a kodou ve¾kého rozsahu
alebo tzv. ve¾kou kodou je suma dosahujúca najmenej pästonásobok takej sumy
(t. j. 4 000 000). V § 126 zákon ukladá spôsoby urèenia výky kody a kedy je potrebné
kodu urèi na podklade znaleckého posudku.
Pod¾a zákona è. 382/2004 o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och sa znalecký úkon
povauje: znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie,
odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
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prièom riadny znalecký posudok so vetkými atribútmi nie je v takýchto prípadoch
potrebný, pokia¾ si to objednávate¾ nevyiada, ale je moné ponúknu jednoduchí
znalecký úkon. Objednávatelia èasto iadajú aj informácie týkajúce sa predaja, potenciálnych odberate¾ov, èi vývozu dokumentu, idú teda ïaleko za rámec naej odbornosti v jej klasickom chápaní. Túto konzultaènú oblas vak netreba podceòova,
práve naopak, je dôleité disponova takýmito znalosami a vedie vlastníkovi vysvetli monosti, ktoré ponúka trh. Je to dôleité aj preto, e potenciálne zabraòujeme nevhodným predajom, vývozom a druhotriednemu priekupníctvu, ktorému sa
u nás stále mimoriadne darí. V prípade súkromného objednávate¾a vak vstupuje do
hry ïalí faktor  subjektívny pocit vlastníka o hodnote dokumentu, nepodloený
odbornými informáciami a spojený s preexponovanou predstavou o cene dokumentu a monostiach predaja. Pri historických písomnostiach platí vak, tak ako
u iných staroitností, e naozaj hodnotné dokumenty, kompletné a zachované s historickou a zberate¾skou hodnotou sa objavia len zriedkavo, ale o to èastejie pokodené, neúplné a ve¾mi èasto dokumenty, ktoré nepovaujeme za historické. Monosti predaja sú v takýchto prípadoch minimálne a ceny zanedbate¾né.7 Tieto okolnosti treba vlastníkovi zrozumite¾ne vysvetli, èo nie vdy vedie k repektovaniu
reality, ale niekedy k tomu, e vlastník konzultuje aj s inými odborníkmi. Niekedy je
postup opaèný: vlastník èi vyetrovate¾ vyh¾adá znalca a potom, keï dostane informácie z iných zdrojov, ktoré nepovauje za dôveryhodné.8
Vetky doterajie skúsenosti, úvahy èi poznatky z iných znaleckých odvetví
ma vedú k presvedèeniu, e v budúcnosti bude treba pokúsi sa objektivizova toto
predbene súkromne znalecké know how do systému a vytvori znaleckú disciplínu
so vetkým, èo k nej patrí.

Oznaèi priestor a stanovi pravidlá ...
Úvahy o tom, èo tvorí podstatu a truktúru znaleckého odvetvia, ma priviedli k nieko¾kým vzájomne sa prelínajúcim okruhom:

7

8

Pod¾a u spomenutej platnej právnej úpravy sa odmeòovanie znalcov uskutoèòuje
pod¾a tarifného, teda nie podielového princípu (ako napríklad v prípade ohodnocovania
nehnute¾ností), èo nie je veobecne známy fakt. Znalec môe s objednávate¾om uzavrie
aj zmluvu o odmene. V poèetných prípadoch vak (ohodnocovanie jednotlivín s malou
hodnotou) sa cena za znalecký posudok môe priblíi reálnej trbe za knihu, prípadne
ju prevýi. V takýchto prípadoch je lepie vlastníka od objednania posudku odhovori
alebo mu ponúknu jednoduchí úkon.
Ako príklad uvádzam nereálne stanovenie hodnoty pokodených historických tlaèí
(nadhodnotenie), ktoré pre vyetrovacie orgány poskytli odborníci zo Slovenskej
národnej kninice, po ktorom nasledovalo vyh¾adanie znalca. Aj tento príklad poukazuje
na to, e je existuje ve¾ký rozdiel medzi vnímaním hodnoty u knihovníka a stanovením
výky kody, ktorá musí ma pilier v reálnej hodnote dokumentu a tá sa neurèuje len
na základe jeho veku.
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n Poznatky odboru, teda disciplíny, ktorá je dnes známa ako dejiny kninej

kultúry so vetkými je interdisciplinárnymi súèasami (paleografiou, dejinami, dejinami literatúry, cirkevnými dejinami atï.) a znalosou klasických jazykov, maïarèiny a nemèiny.
n Prax v odbore, prièom nejde o akademickú prax, ale o prax pri ochrane
a sprístupòovaní zachovaných historických zbierok a predovetkým spracovanie, inými slovami popis tlaèí a rukopisov, kadodenná intenzívna
skúsenos ponúkajúca to, èo nie je moné uvies do uèebných osnov.
n Metodika ohodnocovania historických dokumentov ako súbor postupov vedúcich ku kontatovaniam o hodnote historickej písomnosti.
n Súvisiace aktivity. Znalecká prax mi priniesla pravidelný kontakt so súkromnými vlastníkmi, predajcami starých tlaèí a vïaka tomu aj poznanie,
aký je vlastne stav veobecného povedomia o historických dokumentoch
a ich hodnote v sfére laickej verejnosti. To ma priviedlo k presvedèeniu, e
znalci (a vetci kompetentní odborníci v oblasti) by mohli svoju odbornú
autoritu vyui na to, aby subtílnymi metódami pôsobili na toto vedomie
(napríklad popularizaènými èlánkami v printových médiách alebo na internete, ponukou konzultaèných sluieb a pod.) a formovali istú minimálnu mieru poznatkov o kninej kultúre ako súèasti kultúrneho dedièstva
národa. To by v ideálnom prípade mohlo aspoò èiastoène ovplyvni neadekvátne postoje k hodnote, cene a pod., eliminova nevhodné a nepodchytené vývozy, pofidérne priekupníctvo a iné spôsoby postupného pokodzovania a likvidácie toho mála, èo sa nám tu dosia¾ ete zachovalo.9

Metodika ohodnocovania historických
písomností
Ako som u spomenula, pecifický základ znaleckej disciplíny tvorí metodika ohodnocovania, teda akýsi súbor postupov, pouitím ktorých sa dopracujeme ku
kontatovaniu o hodnote rukopisu alebo starej tlaèe. Existujú prístupy, pod¾a ktorých
sa mono k stanoveniu hodnoty akejko¾vek veci dopracova aplikáciou vhodného
matematického postupu, inak povedané, vzorcom. Mnohé disciplíny disponujú
dnes softvérom a expertnými systémami, èo zjavne preukazuje vyspelú infratruktúru disciplíny. Tieto prostriedky samotné vak tvoria iba podpornú bázu. Táto bez
znaleckého subjektu s jeho prístupom, vedomosami a znalosami, ktoré nemono
vdy vyjadri celkom exaktne, zvlá v prípadoch, akým sú pamiatky kultúrneho dedièstva, nemôe efektívne pôsobi. Ak by sme to nakoniec pripustili, potlaèili by sme
zmysel a status znalectva v jeho podstate.
9

Sú známe prípady náhodných nálezov starých tlaèí a rukopisov v odpadkových
kontajneroch, èi fyzickej likvidácie rukopisov na farách z iniciatívy kompetentných,
ktorým sa nepodarilo zabráni.
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Samotnú metodiku ohodnocovania historických písomností (nie popis!) potom tvorí posúdenie tlaèe alebo rukopisu z nieko¾kých h¾adísk: vek, obsah textu,
poradie vydania, stav zachovania, výskyt a jedineènos, typografická realizácia (prítomnos grafických èastí a pod.), prítomnos jedineèných znakov a ich kvalita (rukopisné poznámky a ich obsah), vzah k významným osobnostiam. Toto sú podstatné
prvky reprezentujúce hodnotu historickej písomnosti, ktoré v komplexe privádzajú
ku kontatovaniam o hodnote historickej tlaèe alebo rukopisu. Tu sa vynára otázka
tvorby objektívne platných hodnotových kategórií alebo hodnotového indexu. Je to
toti nieèo, èo tu mimoriadne chýba. Absenciu preukazuje u povrchnejie pozorovanie diania v antikvariátoch a na burzách staroitností. Táto téma je ove¾a hlbia
a komplexnejia, ako by sa na prvý poh¾ad mohlo zda, pretoe má korene v tradíciách a je výbornou platformou na samostatnú rozpravu. Hodnotový index vak nie
je vyjadrením ceny, za ktorú sa historická písomnos kúpi alebo predá, pretoe ako
vieme, toto závisí od mnohých ïalích faktorov (dopytu a pod.), od ktorých je znalec
abstrahovaný, ale má na túto cenu vplýva. To odkrýva ïalí vnútorný problém 
(dosia¾ takmer neexistujúca) spolupráca znaleckého a antikvárneho segmentu.

Vízie
Na jeseò 2004 vstúpila do platnosti u spomenutá nová právna úprava vzahujúca sa na pôsobenie znalcov a tlmoèníkov, aby prekonala niektoré nedostatky
predchádzajúceho, u zastaraného zákona. Okrem iného preniesla kompetencie súvisiace s evidenciou a doh¾adom nad znaleckou èinnosou z krajských súdov na Ministerstvo spravodlivosti SR. Ukladá znalcom povinnos obnovenia registrácie, povinnos poistenia, absolvovania odborného minima a podrobenia sa cyklickému preverovaniu odbornej spôsobilosti, a teda nieko¾konásobne zvýila náklady znaleckej
èinnosti. Týmito opatreniami náklady znaleckej èinnosti znalcov tzv. slabých odborov
a odvetví dosiahli výku príjmov, prípadne ich aj presiahli. Vznikla pre nich dilema, èi
naïalej zosta znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov,
alebo túto aktivitu (z ktorej sa úèinnosou zákona stalo vynútené sponzorovanie tátu, poisovní èi súkromných kôl z vlastného vrecka) ukonèi, prípadne prejs na status tzv. ad hoc znalca.10 Aj moje skúsenosti naznaèujú, e stredná cesta sa postupne
vytráca a reálne ponuky sú dve: zabali to alebo sa pokúsi etablova ako silnejí
hráè. Integrálne to súvisí so spomenutými tézami o rozpracovaní a objektivizácii metodiky a indoktrináciou spoloènosti kultúrou vnímania písomných pamiatok ako dôleitej súèasti kultúrneho dedièstva, èo sa v spätnej väzbe prejaví ako väèia monos
10

Znalec ad hoc nie je zapísaný v zozname znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov
a nevzahujú sa neho spomenuté povinnosti. Pracuje vak iba pre tátne orgány, ktoré si
môu jeho stanovisko vyiada v prípade, ak nie je k dispozícii riadny (teda zapísaný)
znalec. Pri tejto príleitosti by som ete chcela pripomenú, e znalecká èinnos nie je
pod¾a zákona podnikaním.
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realizácie. Je to beh na dlhú tra. Èo reálne a prakticky znamená presadzovanie týchto mono a frázovite znejúcich téz? Vnímam nieko¾ko perspektívnych oblastí:
n Rozpracovanie metodiky ohodnocovania a hodnotového indexu jeho presadzovanie ako objektívneho nástroja tak, ako je to v iných disciplínach.
n Spolupráca so tátnymi orgánmi. Ako som u spomenula, jediným pravidelným objednávate¾om znaleckých výkonov sú orgány èinné v trestnom
konaní, colné orgány, prípadne súdy. V tejto súvislosti chcem vak upozorni napríklad na platnú kniniènú legislatívu11 a medzinárodné dohody, v rámci ktorých je Ministerstvo kultúry SR kompetentné ude¾ova povolenia na doèasné a trvalé vývozy historických kninièných dokumentov
a fondov.
n Znalecké vyjadrenia pri poisovaní dokumentov. V súvislosti s doèasnými vývozmi napríklad v prípade vystavovania v zahranièí sa vynára fakt poisovania dokumentov. V bohatích krajinách je celkom bené poisovanie
súkromných zbierok alebo pri akomko¾vek vystavovaní, teda nielen pri
zapoièiavaní zo zahranièných intitúcii. U nás sa tento zvyk zatia¾ neujal.
Poisovanie dokumentov na základe ich reálnej hodnoty by násobilo náklady na prípravu podujatia, preto sa dokumenty nepoisujú alebo sa poisujú na minimálnu pauálnu hodnotu a bez vyjadrenia znalca. Opä sa
dostávame k problému tradície a k jej aktívnemu formovaniu predovetkým na základe skutoènosti, e trojrozmerný dokument, akým je kniha,
nemono vystavova bez rizika meních èi väèích viac-menej trvalých
následkov, nehovoriac u o rizikách krádee.
n Spolupráca s predajcami. Ako naznaèujú prvé skúsenosti, môe by priestorom pre produktívny stret dvoch rôznych prístupov k objektu a ponúka
rôzne polohy konzultácií a ohodnocovania, èo mono vníma ako podporu predaja, teda nie ako konkurenèné zasahovanie. V tomto kontexte treba pripomenú, e na Slovensku zatia¾ neexistuje intitúcia organizujúca
aukcie historických dokumentov ako je to v susedných krajinách, prièom
neexistuje dôvod, preèo by nestálo za to sa o nieèo také pokúsi.
n Intitucionalizácia znaleckého odvetvia. Pri víziách o budúcnosti znaleckej disciplíny nemôem obís problematiku intitucionalizácie, akoko¾vek nereálne môe jej otvorenie v súèasnosti vyznie. Nielen preto, e pre takýto
postup existujú legislatívne predpoklady a e môe predstavova istý
medzník v etablovaní disciplíny, ale aj preto, lebo hoci sa sama zaraïujem
skôr medzi odporcov intitucionalizmu, musím pripusti, e práve ona
stále ete reprezentuje v súèasnej spoloènosti mieru akceptácie èi dôleitosti. Pod¾a u spomenutého zákona a vyhláky12 je takouto intitúciou
11
12

Zákon è. 183/2000 Z. z.
Vyhláka è. 490 Z. z. z 23. augusta 2004, ktorou sa vykonáva zákon è. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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znalecký ústav alebo znalecká organizácia. Znalecká organizácia je právnická osoba, teda subjekt zluèujúci viacerých znalcov jedného odboru.
Znalecký ústav je vak ako právnická osoba pecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom, ktoré plní funkciu rezortného metodického centra v oblasti
znaleckej èinnosti, teda okrem iného naò Ministerstvo spravodlivosti deleguje kompetencie súvisiace so vzdelávaním znalcov. Ak hovorím o znaleckom ústave, nemám na mysli kontituovanie úplne novej intitúcie,
ale monos získania statusu znaleckého ústavu (teda zapísania do zoznamu znalcov) jestvujúcou intitúciou, ktorá by splnila predpoklady stanovené zákonom a mala by teda na tieto aktivity vytvorené nielen odborné predpoklady, ale aj potrebnú infratruktúru, prípadne vytvorenie znaleckého ústavu pri existujúcich odborných a vedeckých pracoviskách.
Mohli by nimi by fakulty, katedry, väèie kninice alebo múzeá, galérie,
ktoré aj v súèasnosti majú vedecké a výskumné kompetencie.
Uskutoèòovali by nielen u spomenuté aktivity, ale aj odbornú prípravu
uchádzaèov o zápis do zoznamu znalcov a tlmoèníkov. V irom kontexte by sa
mohli orientova aj na kurzy pre antikvárov, verejnos a podobne. Absencia takejto
intitúcie sa prejavuje aj pri súèasne prebiehajúcom overovaní odbornej spôsobilosti znalcov. Znalcov z odboru Staroitnosti skúa Znalecký ústav elektrotechniky
a informatiky pri Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.13 Samozrejme, akáko¾vek fantázia mi neumoòuje pripusti, e by znalecký ústav pôsobil
iba pre odvetvie Historické písomnosti. Je tu vak monos vytvorenia znaleckého
alebo znalecko-tlmoèníckeho konglomerátu príbuzných disciplín, ktoré nemajú
svoj znalecký ústav. Do úvahy prichádza spojenie s ïalími znaleckými odvetviami
v rámci odboru Staroitnosti. Sú to odvetvia: Nábytok, Sklo a porcelán, Historické
hodiny, Historické zbrane, Textil (koberce), Drahé kovy (okrem mincí), Sakrálne
predmety. Okrem toho existuje odvetvie Knihovníctvo (v odbore Kultúra). V tomto
odbore je aj Archeológia, teda oceòovanie archeologických predmetov a samostatný
odbor Numizmatika. Medzi prekladate¾ské odbory, ktoré by prichádzali do úvahy
ako potenciálni spojenci, patria celkom urèite klasické jazyky, t. j. latinèina, gréètina,
hebrejèina.14

13

14

Pre zaujímavos ete uvádzam, e povinné odborné minimum som absolvovala na
Edukaènom a expertíznom intitúte pri Fakulte ekonomiky a manamentu Bratislavskej
vysokej koly práva, prièom obsah tohto kurzu urèeného vetkým znalcom, tlmoèníkom
a prekladate¾om (èi potenciálnym znalcom, tlmoèníkom a prekladate¾om) netvorila iba
veobecná a pre vetkých znalcov spoloèná platforma legislatívy a metodiky znaleckej
èinnosti, ale aj pecializované témy ekonomického znalectva. V tejto pozícii
znásilneného a platiaceho za nepotrebné sa ocitli viaceré slabé odbory a odvetvia.
Intrukcia 12/2005 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. júla 2005
è. 19292/2004-53 o organizácii a riadení znaleckej, tlmoèníckej a prekladate¾skej èinnosti
a o súèinnosti pri jej kontrole.
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Naznaèené vízie mono povaova v istom zmysle za fantázie na legislatívnom základe. Chcela som vak upozorni na isté vákuum, priestor, ktorý by bolo
moné úèelne vyplni. Bez oh¾adu na to, èo z naèrtnutých moností sa v budúcnosti podarí uskutoèni, vetky úvahy ma privádzajú k presvedèeniu, e lepie zajtrajky mono h¾ada aj v uskutoèòovaní doteraz neexistujúcich aktivít a spolupráci
s inými subjektmi zaoberajúcimi sa kultúrnym dedièstvom. V ¾udskej spoloènosti nie
sme tým, za èo sa sami povaujeme, ale iba tým, èo je schopné vníma nae okolie.
Nároèná cesta (seba)presadzovania nie je samoúèelná, ale mono ju chápa ako jeden zo spôsobov komplexnej ochrany kultúrneho dedièstva, v ktorej by mali ma aj
znalci svoju pecifickú pozíciu.

The Expert Activity in the Branch of Historical
Written Documents in Slovakia
T h e Pa s t , t h e Pr e s e n t a n d t h e C o n c e p t o f t h e Fu t u r e

Ivona Kollárová
The article elucidates existence of the expert branch Historical written
documents in past ten years and possibilities of its development in the future as on
the basis of valid legislation in the Slovak Republic, as on the basis of an experience
reached during the performance of expert activity. The author has perceived the
performance of expert activity as a specific aspect of the protection of cultural heritage and she is pointing out the absence of the high quality tradition in the field of
evaluation of historical documents and manuscripts. The creation of the internal
structure of the expert branch and especially the objectification of the evaluation
methods within it are being indicated as the key problem for the future. The author
offers new possibilities of utilization of experts  not only in the cooperation with
governmental organizations, but with the antiquarian segment and related expert
branches as well.
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Príspevok k histórii vydania
Riznerovej Bibliografie
písomníctva slovenského
Kamila Fircáková

P

ráca ¼udovíta Vladimíra Riznera Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob
slovníka od najstarích èias do konca r. 1900 je veobecne známa ako fundamentálne dielo slovenskej národnej bibliografie. V rozlièných kontextoch sa prezentuje, rozoberá a hodnotí v bohatej riznerovskej i ïalej odbornej literatúre.
Známa je v hlavných èrtách aj história vydávania tohto diela. V èase dokonèenia objemného opusu, ktorého rukopis obsahoval vye 3500 husto písaných strán,
na jeho vydanie neboli na Slovensku podmienky. Rizner ho preto ponúkol Èeskej
akadémii vied a umenia, ktorá ho prijala do svojho nákladu. Dielo sa zaèalo sádza
v praskej tlaèiarni A. Wiesnera, jeho vydania sa vak autor nedoil. Prvá èas prvého dielu vyla v redakcii Jaroslava Vlèka roku 1917 1. Bola vytlaèená v neve¾kom náklade a na Slovensko sa takmer nedostala: rozobrali si ju èlenovia Akadémie a dostali
ju  zväèa ako dar  verejné kninice a koly v Èechách a na Morave. Nanovo 
a v úplnosti  vydala Riznerovu bibliografiu Matica slovenská, obnovená po vzniku
Èeskoslovenskej republiky: bibliografia vyla v 6 zväzkoch v rokoch 1927  1934. Od
druhého zväzku bol po Jaroslavovi Vlèkovi jej vedeckým redaktorom Ján Vladimír
Ormis, ktorý zároveò zhromaïoval a od r. 1935 aj uverejòoval k nej doplnky a opravy. Doplnky k Riznerovej bibliografii spracoval a r. 1946 knine publikoval taktie
Ján Miianik.
Riznerovu Bibliografiu písomníctva slovenského..., zv. 1  6, vydala Matica slovenská vo faksimilovej reedícii roku 19682. Roku 1971 vydala k nej ako 7. zväzok Miianikovu Bibliografiu slovenského písomníctva do konca XIX. stor. (v 2. opravenom a doplnenom vydaní)3 a roku 1972 ako 8. zväzok Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii
od J. V. Ormisa 4, uverejòované v rokoch 1935  1952 vo viacerých periodikách.
1

2

3
4

RIZNER, ¼.V. Bibliografie písemnictví slovenského od doby nejstarí do konce roku 1900 :
s pøipojeným knihopisem archaeologickým, historickým, místopisným a pøírodovìdným.
Praha, 1917.
RIZNER, ¼.V. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarích
èias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou
a prírodovedeckou. Turèiansky Sv. Martin, 1927  1934. 6 zv.  Reedícia 1968.
MIIANIK, J. Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor. :
(doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I  VI). Martin, 1971.
ORMIS, J. V. Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii. Martin, 1972.
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Reedíciou Riznerovej bibliografie a jej doplnkov na prelome 60.  70. rokov uplynulého storoèia sa zabezpeèila dostupnos k týmto dielam, adekvátna ich kultúrnohistorickému významu i ich nadèasovej obsahovej aktuálnosti: jednotlivé zväzky osemzväzkovej série vyli v náklade po 2 000 výtlaèkov. V súèasnosti sa uvauje o ich digitalizácii.
Krátko naèrtnutá história vydávania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského bola v skutoènosti omnoho bohatia a zaujímavejia: v tomto príbehu sa
objavovali a vystupovali ïalie intitúcie, osobnosti a aktivity, zasahujúce z rozlièných aspektov a v rôznej intenzite do jeho deja. Pramene a fakty k ich poznaniu zostávajú nateraz zväèa ukryté v archívoch a èakajú na svoje zverejnenie.
V naom príspevku chceme predstavi zástoj a aktivity jednej z týchto intitúcií, dnenej Univerzitnej kninice v Bratislave. Krátka zmienka o nich bola prvýkrát publikovaná v zborníku Univerzitná kninica v Bratislave 1914  1919  1959 5.
V archíve kninice ich dokumentuje vye 30 dokumentov z rokov 1921  1934. Je to
prevane korepondencia riadite¾a a správy kninice s drite¾mi rukopisu Riznerovej
bibliografie, s jej vydavate¾mi a s nadriadeným orgánom  Ministerstvom kolstva
a národnej osvety (MaNO); medzi nimi sú dva rukopisné listy Jaroslava Vlèka.
V ïalích dokumentoch, nachádzajúcich sa v archíve Univerzitnej kninice,
odzrkad¾ujú sa ïalie riznerovské aktivity kninice, menovite kúpa kninice ¼. V.
Riznera, práca na pokraèovaní Riznerovej bibliografie za roky 1901  1925 a i. Kninicu ¼. V. Riznera kúpila Univerzitná kninica (oficiálne Knihovòa Univerzity Komenského  KUK) r. 1921 od Zdruenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne. Napriek tomu, e z pôvodnej 6,5 tisíczväzkovej kninice predstavovala zakúpená zbierka u len torzo (1465 zv. kníh, vye 1 000 roèníkov periodík a nieko¾ko
desiatok drobných tlaèí), jej získanie malo pre Univerzitnú kninicu ve¾ký význam:
vytvorila základ slovenského konzervaèného fondu kninice. Cenný bol najmä súbor periodík s reprezentatívnym zastúpením titulov vydávaných pred rokom 1918 6.
Práce na pokraèovaní Riznerovho diela  na Slovenskej bibliografii 1901  1925
sa ujal vedúci Slovenského oddelenia Vilém Praák. Dielo sa po dokonèení zlúèilo
s podobnou bibliografiou èeskej literatúry a vylo pod názvom Soupis èeskoslovenské
literatury za léta 1901  1925 v rokoch 1931  1938 7. Poznamenáme, e zaèiatkom 40.
rokov pracoval na doplnkoch k Riznerovej bibliografii (mimo rámca svojich sluobných úloh) vedúci Slovenského oddelenia Ján Miianik.

5
6

7

HERCHLOVÁ, ¼.  SEICHERTOVÁ, M. Vývoj bibliografickej èinnosti v Univerzitnej
kninici od jej zaloenia, s. 100.
Podrobnejie pozri ECKER, J. Kninica ¼udovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej
kninici v Bratislave. 1993; FIRCÁKOVÁ, K. Kninica ¼udovíta Vladimíra Riznera
v Univerzitnej kninici v Bratislave. [2005].
NOSOVSKÝ, K.  PRAÁK, V. Soupis èeskoslovenské literatury za léta 1901  1925.
Praha, 1931  1938. 3 zv.  Podrobnejie pozri FIRCÁKOVÁ, K. Bibliografia v Univerzitnej
kninici do vzniku Bibliografického ústavu, s. 10  11.
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Riznerova bibliografia bola pre Univerzitnú kninicu predmetom záujmu
od samého vzniku kninice v r. 1919. V prvej etape ilo predovetkým o zabezpeèenie prístupu k tomuto dielu pre potreby kninice. Bibliografia bola potrebná na
identifikáciu a popis starých tlaèí pri katalogizácii prírastkov a budovaní katalógov.
Táto potreba sa zvýraznila v súvislosti s katalogizáciou Riznerovej zbierky. Kninica
potrebovala bibliografiu taktie pre svojich pouívate¾ov (najmä pedagógov Univerzity Komenského) a ich bádate¾skú prácu. Ako ïalie dôvody riadite¾ kninice Jan
Emler uvádzal:... získaním a katalogizáciou ako i postavením kninice L. Ríznera, ...
kninici naej dostala sa povinnos, k tejto kninej sbierke Ríznerovej pripoji ... bibliograficky vedecké jej výsledky. Druhým naím dovodom je, pravda, ten, aby material, hromadený u nás pre bibliografiu Slovenska, le v bibliografiu Ríznerovu u
nepojatý, mohol by evidovaný a spracovaný v jej duchu, ako jej pokraèovanie, prípadne doplnìk. 8
Univerzitná kninica mala k dispozícii vydanú prvú èas prvého dielu Riznerovej bibliografie (obsahovala heslá A  Boskoviè). Druhú èas prvého dielu (heslá
po písmeno È vrátane), ktorá bola u vysádzaná, získala medzièasom z Wiesnerovej
tlaèiarne vo forme kefového obahu. Riadite¾ kninice J. Emler sa usiloval získa prístup k ïalím èastiam, resp. k rukopisným exemplárom diela, z ktorých jeden sa nachádzal v kninici Muzeálnej slovenskej spoloènosti v Turèianskom Sv. Martine
a druhý u doterajieho vydavate¾a  Èeskej akadémie vied a umenia. (Po obnovení
Matice slovenskej preiel tento exemplár spolu s martinským do majetku Matice, zaèas vak zostal uloený v Èeskej akadémii vied a umenia). Na vedenie obidvoch
týchto intitúcií sa J. Emler obrátil r. 1921 so iadosou o zapoièanie rukopisu;
o sprostredkovanie a pomoc poiadal Jaroslava Vlèka, ktorý bol v tom èase správcom
Matice slovenskej a súèasne prednostom Slovenského odboru na Ministerstve kolstva a národnej osvety (MaNO). J. Vlèek mu v liste z 22. júna 1922 písal:
Ponìvad dalí tisk Riznerovy Bibliografie asi sotva bude postupovati tak,
jak by bylo ádoucno, a ponìvad pùvodní koncept díla, uloený v knihovnì martinského Musea, je mezerovitý a místy nesnadno èitelný, navrhujeme Vám, abyste si
dali poøíditi pøepis rukopisu definitivního [t. j. zredigovaného a pripraveného do
tlaèe  K. F.], který (jako nynìjí majetek Matice Slovenské) je posud uloen v kanceláøi Èeské akademie v Praze. Monost by byla dvojí: 1) buï bych rukopis po èástech vozil pøes Bratislavu na Slovensko a zùstavoval jej pod Vaí osobní ochranou
v knihovnì university Komenského, anebo 2) byste si dali v místnostech È. Akademie po èástech opatøovati od Svého delegáta pøepis v Praze. Druhý zpùsob byl by
snad jednoduí.9 Tajomník Matice slovenskej Frantiek Heømanský v septembri
1922 riadite¾ovi kninice oznamoval: ...správa Matice Slovenskej svo¾uje, aby si va8
9

List Jana Emlera Predstavenstvu Matice slovenskej. 11. 9. 1922. È. j. 1231.
(Podpísaná kópia.)  Achív Univerzitnej kninice v Bratislave.
List Jaroslava Vlèka Janovi Emlerovi. 22. 6. 1922. È. j. 819.  Archív Univerzitnej kninice
v Bratislave.
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a univerzitná kninica spravila odpis Ríznerovej bibliografie, za týchto podmienok, e si alebo Vy sám alebo niektorý z vaich pp. úradníkov osobne odveziete jednotlivé volumina rukopisu (nie vetky odrazu, le vdy po jednom), e si ich postupne odpíete, pri èom treba h¾adie, aby odpis jedného sväzku netrval dlhie ne
tvr roka. Sväzky, ktoré si odpíete, oddáte Matici Slovenskej, my si ich odvezieme
osobne. Úfame sa, e na toto rieenie pristenete.10 MaNO dalo súhlas, aby sa odpis,
resp. excerpcia rukopisu vykonávala ako mimoúradná práca za príslunú odmenu
a iadalo predloi návrh na spôsob a výku odmeny.
Univerzitná kninica si takto z Èeskej akadémie vied a umenia vypoièala
èas rukopisu s heslami D  F. V máji 1924 riadite¾ Akadémie informoval J. Emlera, e
ïalie èasti rukopisu (heslá G  ) boli so súhlasom J. Vlèka odovzdané koncom
r. 1923 do Matice slovenskej.
Zamý¾aný odpis rukopisu Riznerovej bibliografie v Univerzitnej kninici
sa spájal so zámerom jeho zverejnenia v dajakej forme a sprístupnenia pre ïalie vedecké kninice a univerzitné ústavy. Zároveò sa uvaovalo, èi má by odpísaný
a zverejnený v celom rozsahu alebo v skrátenej podobe: ilo menovite o to, èi v autorských heslách uvádza v úplnosti novinové a èasopisecké príspevky jednotlivých
autorov, ktoré tvorili ve¾mi podstatnú èas bibliografie a èi nevyradi topografické
heslá (a prísluné záznamy k nim), uvádzané aj v Riznerovom päzväzkovom rukopisnom diele Topografia krá¾ovstva uhorského (presnejie Materiál k topografickému slovníku zvláte Horného Uhorska), ktoré by mohli by uverejnené osobitne. (Na porovnanie kninica poiadala Maticu slovenskú o zapoièanie tohto diela.) Otázky, týkajúce sa rozsahu a spôsobu zverejòovania Riznerovej bibliografie, vedenie Univerzitnej
kninice prerokúvalo aj s profesormi Univerzity Komenského.
Zároveò sa zisovalo, èi Matica slovenská nezaène v doh¾adnom èase vydáva
ïalie èasti bibliografie tlaèou. Keïe vyjadrenia predstavite¾ov Matice slovenskej
(správcu J. Vlèka a tajomníka F. Heømanského) v r. 1923 takýto zámer nepotvrdzovali
a vyznievali skôr opaène, pristúpilo vedenie Univerzitnej kninice k zisovaniu a porovnaniu nákladov na vydanie diela v tlaèenej podobe alebo ako rozmnoeniny. Pri
prvej alternatíve sa brala do úvahy u vytlaèená a vysádzaná èas diela  tvorila pribline 1/8 rukopisu. Na tlaè ïalích èastí si riadite¾stvo vyiadalo oferty (ponuky)
od viacerých tlaèiarní. Väèina tlaèiarní ani neodpovedala; ponuky predloili iba
dve  Wiesnerova tlaèiareò a praská Grafia. Pri predpokladanom náklade 500 výtlaèkov finanèné náklady na 1 stranu sa pohybovali medzi 88 Kè (Wiesner) a 66 Kè
(Grafia). Pri druhej alternatíve (vydanie v podobe kancelárskej rozmnoeniny) finanèná kalkulácia vychádzala na 24 Kè na 1 stranu; uvaovalo sa s nákladom 300 výtlaèkov. (Rozmnoenie mohol obstara kolský referát MaNO v Bratislave.) Na konkrétnom príklade sa tie porovnal rozsah typograficky vysádzanej strany a husto na10

Správa Matice slovenskej vládnemu komisárovi [pozn.: v tom èase u riadite¾ovi  K. F.]
Knihovne Univerzity Komenského. 22. 9. 1922. È. j. 1331.  Archív Univerzitnej kninice
v Bratislave.
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písanej strany na písacom stroji (rozdiel medzi nimi nebol ve¾ký  predstavoval dva
riadky). Neve¾ké boli aj rozdiely v èasových normatívoch pre prípravu jednotlivých
variantov; v jednom i druhom prípade to vychádzalo tak, e v priebehu jedného roka by zvyok bibliografie mohol by pripravený do výroby, resp. aj vydaný.
Tento rozklad predloil riadite¾ J. Emler 16. júna 1924 Ministerstvu kolstva
a národnej osvety v irom elaboráte s názvom Pokraèování Bibliografie Ríznerovy.
Naïalej vak ako prvú alternatívu navrhoval vydanie bibliografie v Matici slovenskej.11
Zaèiatkom roka 1925 tajomník Matice slovenskej F. Heømanský oznámil do
Univerzitnej kninice, e Matica sa chystá vyda chýbajúcu druhú èas prvého dielu
Riznerovej bibliografie (zároveò iadal pre korektúry príslunú èas rukopisu, ktorá
sa vak v Univerzitnej kninici nenachádzala). Riadite¾ J. Emler v odpovedi tento zámer uvítal a vyjadril aj svoje osobné uspokojenie nad jeho naplnením.12 V nasledujúcom období sa ivo zaujímal o vydávanie ïalích èastí bibliografie. V styku s predstavite¾mi Matice slovenskej i MaNO sa prihováral za vydávanie po meních èastiach, no v kratích intervaloch, aby sa èím skôr eliminovala absencia bibliografie,
taká cite¾ná vo vedeckej práci i v knihovníckej praxi.
So zrete¾om na urýchlenie vydania bibliografie, na istú finanènú nároènos
jej vydania a problémy vydavate¾a  Matice slovenskej so zabezpeèením finanèných
prostriedkov, J. Emler sa vrátil k úvahám o vypustení topografických hesiel z bibliografie. Navrhoval vyda ju v skrátenej podobe, bez topografických hesiel, ktoré by sa
potom zlúèili s heslami z pokraèovacieho diela  zo Slovenskej bibliografie 1901  1925,
spracúvanej Vilémom Praákom a vydali v osobitnej publikácii. K rozhodnutiu o forme vydávania Riznerovej bibliografie navrhoval vyiada vyjadrenia  dobrozdania
od Jaroslava Vlèka ako upravovate¾a prvej, u vydanej èasti bibliografie, od Alberta
Praáka ako profesora slovenskej literatúry na Univerzite Komenského a k topogra11

12

Pokraèování Bibliografie Ríznerovy. List Jana Emlera Ministerstvu kolstva a národnej
osvety v Prahe. 16. 6. 1924. È. j. 1200 (Podpísaná kópia).  Archív Univerzitnej kninice
v Bratislave.  V liste J. Emler písal: ...Ministerstvo raèi jedné z nasledujících alternativ
dopøáti ...rozhodnutí a provedení zøetelem ke skuteèné dùleitosti významu dalího
vydání Bibliografie Ríznerovy: 1.) buïto budi pøikázáno Matici Slovenské v Turè.
Sv. Martinì, aby pøevzavi od Èeské Akademie vìd a umìní úmysl a tím pøípadnì
závazek dalího vydávání Ríznerovy Bibliografie písemnictví slovenského, posunula tuto
publikaci mezi nejaktuálnìjí, které by se provádìly souèasnì s vydáním Polívkových
pohádek anebo aspoò bezprostøednì po nich. Pravdìpodobný náklad 130.000 mohla
by Matice uhraditi ze svých prostøedkù, jí státem poskytovaných ... 2.) Ministerstvo
spokojujíce se tím, aby vydána byla Bibliografie, jak zanechává jí rukopis Ríznerùv,
uloí knihovnì university Komenského, aby ve formì strojových opisù uvázala se
ve vydání pokraèování.
List J. Emlera F. Heømanskému. 14. 1. 1925. È. 91. (Podpísaná kópia.)  Archív Univerzitnej
kninice v Bratislave.  V liste J. Emler písal: e Matice odhodlala se pøece jen vydati
vysázený jetì kus Riznerovy bibliografie, zavazuje k díkùm. Sám jsem mìl o vìc
nejivìjí zájem ... Je radostno, e svazek bude vydán. Osobnì se z toho nesmírnì tìím,
proto, e se tím naplòuje kus z mých nejivìjích zdejích zájmù.
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ficko-historickej èasti od historika Václava Chaloupeckého a geografa Frantika tùlu (taktie profesorov na univerzite). V tomto zmysle predloil v rokoch 1926 a 1927
rozsiahle podania na Ministerstvo kolstva a národnej osvety.13 Boli v podstate aj oficiálnymi stanoviskami Univerzitnej kninice; ministerstvo poiadalo o súhlas na ich
postúpenie Matici slovenskej.
Veobecne sa predpokladalo, e pri vydávaní Riznerovej bibliografie Matica
slovenská nadviae na u vydanú èas, resp. pouije u vysádzanú èas a bude pokraèova èasami ïalími (s eventuálnou dotlaèou u rozobratej prvej èasti z r. 1917).
Pravdepodobne nielen pre J. Emlera bolo prekvapením, keï sa po vyjdení nového
zoita zaèiatkom mája 1927 ukázalo, e bibliografia sa zaèala vydáva nanovo, od zaèiatku (zoit obsahoval heslá A  Augustíni). V archíve Univerzitnej kninice sa zachovala kópia Emlerovho listu (bol to list viacmenej súkromný s oslovením Veleváený pane doktore!, jeho adresát sa na kópii neuvádza), v ktorom vyjadril svoje prekvapenie a tak trocha aj sklamanie nad preruením kontinuity: Nebylo by snad
tragické, kdyby to, co bylo vydáno a posud, neslo starý pùvodní èeský titul a martinské pokraèování na seitech na obálkách titul slovenský.14
Z dneného poh¾adu sa rozhodnutie Matice slovenskej vyda bibliografiu nanovo od zaèiatku a v pôvodnej, nezredukovanej podobe javí ako celkom logické
a správne. Vypustenie topografických hesiel by bolo naruilo pôvodnú truktúru
Riznerovho diela a výrazne ochudobnilo jeho obsah. V dobových kontextoch videl
J. Emler v tomto rozhodnutí predovetkým èasový posun, oneskorovanie vo vydaní
bibliografie; jeho predchádzajúce návrhy boli motivované snahou èím skôr sprístupni pre odbornú i ïaliu verejnos základnú, èisto bibliografickú èas diela (autorskú a vydavate¾skú produkciu).
Ete v apríli 1927 Univerzitná kninica odovzdala do Matice slovenskej vypoièanú èas rukopisu Riznerovej bibliografie (heslá D  F). Do vydávania bibliografie vstúpila kninica aktívne ete raz: vo februári 1932 sa na òu obrátila Bibliotéka
Matice slovenskej so iadosou o poskytnutie údajov o 9 tituloch novín z jej katalógov, resp. fondov na doplnenie Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského.
(Ilo o Ewangelické Cjrkewnj Nowiny, Slovenskje Národòje Novini, Katolické Noviny, Noviny Slovenské (Viedenské), Noviny Slovenské (Bobulove), Noviny Slovenské
(Horòánskeho), Noviny Uhorské (Kabinove), Presspurské Nowiny, resp. ich niektoré roèníky.) Poadovali sa o nich tieto údaje: formát, poèet èísel (pri kontinuálnej
paginácii aj poèet strán), meno redaktora, vydavate¾a (majite¾a), názov tlaèiarne, periodicita, miesto vychádzania, zmeny v týchto údajoch poèas vychádzania, pri zaniknutých periodikách dátum vyjdenia posledného èísla. Pripojená bola prosba o za13

14

List Jana Emlera Ministerstvu kolstva a národnej osvety. 16. 6. 1926. È. 728/I.
(Podpísaná kópia.). List Jana Emlera Ministerstvu kolstva a národnej osvety. 15. 2. 1927.
È. 728 ai 26. (Podpísaná kópia.). List Jana Emlera Ministerstvu kolstva a národnej osvety.
21. 4. 1927. È. 347/I. (Podpísaná kópia.)  Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
List Jana Emlera zo 4. 5. 1927. È. 347/II. (Podpísaná kópia.)  Archív Univerzitnej kninice
v Bratislave.
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slanie výpoètu slovenských èasopisov a novín, nachodiacich sa vo vaom mennom
katalogu pod heslom Noviny.15 V marci 1932 Univerzitná kninica zaslala poadované údaje z 5 titulov novín (Slovenskje Národòje Novini, Katolické Noviny, Slovenské Noviny (Viedenské), Slovenské Noviny (Horòánskeho), Presspurské Nowiny) a preh¾ad ïalích periodík s názvom Noviny16 Údaje sa pouili v 3. zväzku bibliografie (L  O), ktorý vyiel v tom istom roku.
V èase do vydania Riznerovej bibliografie si Univerzitná kninica a Matica
slovenská vzájomne poskytovali údaje z jej rukopisu. Tak napr. J. Emler iadal
r. 1924 overi v èasti rukopisu, nachádzajúcej sa v Matici slovenskej, meno Szluchoviny a r. 1927 identifikova 4 anonymné tlaèe. Z Matice slovenskej zasa r. 1926 iadali
Univerzitnú kninicu o odpis hesla Fándly (z èasti D  F) pre Jozefa kultétyho.
Takýchto vzájomne poskytovaných sluieb bolo zaiste viac.
Keï Riznerova Bibliografia písomníctva slovenského ... zaèala vychádza, stala sa
Univerzitná kninica jej takpovediac kmeòovým odoberate¾om, resp. príjemcom.
Jeden exemplár (zave i dva a tri exempláre) dostávala priamo z tlaèiarne ako povinný výtlaèok (bibliografia sa tlaèila v martinskej Novej kníhtlaèiarni). Ïalie dva,
resp. tri exempláre si predplácala; ich dodávanie sa striktne sledovalo a reklamovalo.
Reedícia bibliografie a vydania jej doplnkov v rokoch 1968  1972 priniesla do fondu
Univerzitnej kninice u 2 exempláre povinného výtlaèku a ïalie exempláre získané kúpou, resp. výmenou èi ako dary. Umonila tak zaradi dielo do príruèných
fondov viacerých tudovní a lepie ním vybavi odborné pracoviská kninice.
Bibliografia bola po celý èas uitoènou pomôckou v práci kninice  akviziènej, katalogizaènej, bibliografickej, v oblasti sluieb. Významnú úlohu zohrávala vo
výskume slovacikálnych autorov a tvorbe ich slovníka a pri spracovaní Katalógu
slovacikálnych tlaèí Univerzitnej kninice v Bratislave do roku 1918. Jej význam pre pouívate¾ov Univerzitnej kninice, najmä vedeckých pracovníkov, vysokokolských
pedagógov, odborníkov z rôznych oblastí spoloèenskej praxe i tudujúcich, mono
len ako oceni.

15

16

List Bibliotéky Matice slovenskej Knihovni univerzity Komenského. 29. 2. 1932.
È. 714/1932.  Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.  Na liste je podpis:
Dr. . Gaparíková, koncipistka knih. a arch. sluby KUK. . Gaparíková bola de facto
pracovníèkou Univerzitnej kninice (Knihovne Univerzity Komenského  KUK); bola
pridelená do kninice Matice slovenskej v Turè. Sv. Martine na katalogizovanie jej fondu.
Knihovòa Univerzity Komenského Správe Kninice /Bibliotéky Matice slovenskej.
Listy z 10. 3. 1932 a 16. 3. 1932. Oba pod è. 714 ad. (Podpísané kópie.)  Archív
Univerzitnej kninice v Bratislave.
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Contribution to the History of Publication
of Rizners Bibliography of Slovak Letters
Kamila Fircáková
Bibliography of Slovak Letters since the Oldest Times till the End of 1900 in the
Form of a Dictionary (Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarích
èias do konca r. 1900) is the lifelong work of bibliographer and versatile Slovak intellectual ¼udovít Vladimír Rizner (1849  1913). In time when he was finishing the Bibliography there were no favourable conditions for publishing it in Slovakia. Therefore Rizner offered his work to the Czech Academy of Science and Arts in Prague
which published its first part in1917. When the Czechoslovak Republic came to existence manuscript of the Bibliography became the property of the renewed Matica
slovenská which started to publish this work from the beginning: 6 volumes were
published within 1927  1934. In 1968 the Bibliography was printed by Matica slovenská in a facsimile re-edition and two volumes of amendments elaborated by Ján
Miianik and Ján Vladimír Ormis followed in the next years.
The Bibliography of Slovak Letters and its editions was the subject of interest of the University Library in Bratislava, which acquired also the library of ¼. V. Rizner to its holdings in 1921. The University Library in Bratislava needed the Bibliography for practical reasons  cataloguing practise, preparation works for continuation of the bibliography (1901  1925) and for its users. Therefore the Library tried to
obtain the manuscript of Rizners bibliography to produce a transcript and so make
the publishing of the Bibliography faster. It was with this aim that the director of the
Library, Jan Emler, presented several projects (for publishing the bibliography in
a form of duplicates, for publishing it as an abridged version without topographical
entries).
The study presents in-depth information about the activities of the University Library in Bratislava connected with publication of the Rizners Bibliography
within 20th and 30th of the previous century.
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Bratislava a bratislavské snemy
Kamila Fircáková  Zlatica Pytlová

P

ráca bádate¾a prináa mnoho zaujímavých a cenných informácií, predovetkým z historického h¾adiska. S pozoruhodným dokumentom sme sa stretli aj
v naej práci pri písaní príspevkov do publikácie Budovy Univerzitnej kninice
v Bratislave v premenách èasu. Èlánok, ktorý sme objavili v novinách pod názvom
Pozsony és pozsonyi országgyülések (Bratislava a bratislavské snemy) úzko súvisí s históriou budovy naej kninice na Michalskej ulici. Zaujímavo je v òom opísaná Bratislava v 19. storoèí a vtedají ivot v nej. Najpútavejia je èas venovaná opisu bratislavských snemov, ktorá je bohato ilustrovaná obrázkami a náèrtmi zasadacích siení
s celkovým vnútorným èlenením miestností a so zasadacím poriadkom èlenov snemu pod¾a hodnosti, postavenia atï. Èlánok bol uverejnený v týdenníku Vasárnapi
Ujság füzetekben (Nede¾né noviny v zoitoch) è. 11 z roku 1887 a potom aj v èasopise
Képes Folyóirat (Obrázkový èasopis) è. 1  prvý zoit z roku 1887, èo bol vlastne výah
z týdenníka Vasárnapi Ujság.
Èasopis Képes Folyóirat vychádzal od roku 1887 do roku 1910 v Budapeti vo
vydavate¾stve Franklin Társulat dvakrát mesaène a bol urèený pre pospolitý ¾ud. Redaktorom bol Miklós Nagy.
Beletristický a populárno-vedecký obrázkový týdenník Vasárnapi Ujság vychádzal od roku 1854 do roku 1921 v Peti vo vydavate¾stve Landerer a Heckenast.
Redigoval ho Albert Pákh. Po jeho smrti sa novým redaktorom stal Miklós Nagy.
Hlavnými spolupracovníkmi boli Mór Jókai a Pál Gyulai. Vasárnapi Ujság pôvodne
zaèínali ako ¾udové noviny, no neskôr sa vyzdvihli na úroveò pre vyie vrstvy. Zámerom vydavate¾a bolo pretvori noviny na ilustrované, encyklopedického charakteru. Postupne sa z nich stal profilový týdenník pre èoraz irí okruh èitate¾ov z radov strednej ¾achty a meanov. Ïalie smerovanie týdenníka sa malo podoba
úspeným obrázkovým novinám v Európe, ako boli Illustrated London News alebo
Illustrierte Zeitung.
O èom sa v uvedenom èlánku píe, dozviete sa z jeho prekladu.

Bratislava a bratislavské snemy
(preklad èlánku)

Pri listovaní v starích èasopisoch sa èasto stretávame s takými správami,
ktoré v nemalej miere upútajú nau pozornos buï svojím vecným obsahom, alebo
spôsobom zverejnenia, prípadne tým, z èoho (odkia¾) èerpal pisate¾ obsah správy. Pre
nás sú obzvlá zaujímavé tie, ktoré objavíme neèakane v mnostve neznámeho
materiálu a keï sami natrafíme na takýto zdroj. Takto sme objavili aj jeden mimo-
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riadne zaujímavý nemecký obrázkový èasopis z roku 1844 a èo je prekvapujúce, nájdeme v òom aj dostatoène výstinú správu o Bratislave  o snemoch, ktoré sa tu konali. Ïalej sa v òom spomína aj vtedajia domáca politická situácia a verejný ivot,
ktorý mal významnú úlohu pre osobnosti a vo veobecnosti pre celkový stav v táte.
Nenájdeme tu vak také správy, ktoré by èerpali z rozplývajúcich sa spomienok
starej generácie a touto formou sa poskytli mladej generácii. Pomerne rozsiahle
správy sú oivené ilustráciami. Nájdeme medzi nimi i také, ktoré ako vieme, doposia¾ sa v domácich vydaniach neobjavili, no napriek tomu ich text je zaujímavý a aspoò ich èas by sa mala predstavi èitate¾om v preklade...
Ak Ty, milý èitate¾  tak sa zaèína správa  vo Viedni nastúpi na parník a pohne sa smerom dolu po Dunaji, po troch hodinách cesty zostane ïaleko Tvoj nemecký domov a Ty vystúpi popri korunovaènom pahorku Bratislavy na uhorskej
zemi. Mesto poskytuje malebný obraz. Dunaj sa tu vlieva do jedného koryta a jeho
spenené vlny plynú v írke 130 siah. Mesto sa týèi ako amfiteáter a opiera sa o vrcholy Karpát. Zo západnej a severnej strany ho obklopujú vinohrady a smerom na
juh a východ vidno rozsiahle lesy, polia a Malú maïarskú níinu, ktorá je tyrikrát
menia ako Dunajsko-potiská níina.
Stály pontónový most, ktorý vernému mestu daroval nebohý cisár Frantiek
I., zabezpeèuje prepravu na náprotivný breh, kde sa nachádza mestský parèík v podobe malého Prátra. Je to príjemné oddychové miesto, podobné anglickým parkom.
Húfu ¾udí, prichádzajúcich v tomto slobodnom krá¾ovskom meste od Dunaja a od
katedrály sv. Martina, padne do oèí miesto, kde korunovali uhorských krá¾ov od
èias sv. tefana po sv. Ladislava. Do vee pred ôsmimi rokmi udrel blesk, a vtedy
vetko a po zvonicu zhorelo. Poh¾ad, ktorý sa pred nami otvára, korunuje a zároveò
uzatvára zrúcanina krá¾ovského hradu, ktorý sa dvíha 400 stôp nad hladinou Dunaja
a vypína sa vysoko nad okolím. Hrad môe ma okolo 900 rokov. Ete dnes sa výrazne èrtá jeho podoba so tyrmi rohovými veami, ktorú nadobudol v roku 1635.
V jednej z veí stráili predtým uhorskú korunu. Mária Terézia, ktorá sa tu dlho
a rada zdriavala, ho v roku 1760 dala rozíri (prestava). Náklady predstavovali
1 300 000 forintov. V roku 1811 hrad vyhorel a napriek jeho vynikajúcej polohe sotva
mono dúfa, e ako fénix vstane ete z popola.
Mesto má pekný vzh¾ad a je dobre vybudované. V minulosti v òom vo väèom poète ako dnes ili rodiny magnátov. Nachádza sa tu ve¾a ¾achtických palácov,
z ktorých pozoruhodný je Primaciálny palác na Svätojánskom námestí. Ide o skutoènú vladársku budovu, pretoe v nej má poèas snemu svoju trónnu sálu krá¾.
V roku 1753 sa zaèal stava palác snemu, kde mali zasada stavy krajiny. Budova svojím vzh¾adom nebola nièím zvlátnym. Z dávnych mestských brán zostali
iba názvy, zachovala sa iba jedna z nich  a to Michalská brána. Celkove sa mesto
môe popýi iba nemnohými starými budovami, za èo môu poiare a dobývanie
Francúzmi v roku 1809.
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Bratislava (maïarsky Pozsony, nemecky Pressburg), je dávne kvádske Anduetium, je to Vratislaburk ve¾komoravských Slovanov. Napokon sa stalo pohranièným mestom Uhorska.
V tom èase mesto za¾udnili Bavori a Frankovia, jeho obyvate¾stvo je aj dnes
skoro èisto nemecké, lebo spomedzi 35 tisíc obyvate¾ov je iba 1400 Slovanov a sotva
to¾ko Maïarov.
Obyvate¾stvo mesta rozmnoujú noví prisahovalci z Rakúska a Nemecka.
Miestne výhody a blízkos Viedne sem priahuje mnohých, ktorí ijú z roènej renty
alebo dôchodkov.
Poèetní idia, ktorí za vlády zemepána Pálfiho ili v stiesnených pomeroch
v podhradí a na Cukermandli, získali na minulom sneme právo slobodne býva v celom meste. Protestanti a katolíci sa celkove èo do poètu vyrovnávajú. V mestskej rade, ako aj na volebnom zhromadení sú obe vyznania zastúpené rovnakým poètom
èlenov a tým sa postupne odstránili predchádzajúce trenice. Bratislavsko-trnavská
eleznica je prvá v Uhorsku, uviazla vak a len na malom úseku premáva s konským
poahom. Spojenie so severnou dráhou ete stále necháva na seba èaka, i keï
o prosperite tejto boènej eleznice sotva mono pochybova.
Èulejí a druný je ivot v Bratislave poèas snemov, ktoré sa od roku 1825
pod¾a ústavného poriadku konajú v priebehu troch rokov. Má zvlátny kolorit.
V Bratislave sa, podobne ako v Lipsku, usporadúvajú ve¾trhy (jarmoky), trvajú vak
ove¾a dlhie a sú podstatne menej výnosné; aj vtedy sa obyvate¾stvo delí na domácich a hostí. Kadý bratislavský majite¾ domu bol povinný da vo svojom dome k dispozícii priestor, ktorý pod¾a tradièných zvyklostí vybral splnomocnený hlavný ubytovate¾ (stajník) a poskytnú ho bezplatne na ubytovanie úèastníkom (poslancom)
snemu. Mal ho tie zariadi najnutnejím nábytkom, vybavením a pod. Bola to dávna prax, ktorá nebola podloená písomne a pre domácich nepredstavovala ve¾kú záa, keïe snemy netrvali dlhie ako 2  3 mesiace. Ale teraz sa nároky, spojené so zasadaniami snemu, zvyujú a sú èoraz aivejie. Zaèínajú sa proti nim ozýva hlasné
ponosy, oponuje sa im vak tým, e z väèej spotreby poèas snemov má mesto vcelku osoh. A e snem, ktorý sa aj tak chce premiestni do Peti, bude chcie zosta tým
menej, ak bude treba plati. K tomu mono iba poveda, e osoh výrobcov (pestovate¾ov) sotva vyrovnáva straty majite¾ov domov a z peòazí, èo sa dostanú do obehu,
zostane v rukách Bratislavèanov sotva 20 %, zvlá teraz, keï je ivobytie drahie ako
predtým. Nikdy a v iadnom meste sa boháèom neposkytovalo ubytovanie zdarma
za to, e tam kadoroène minuli urèitú sumu. Výber miesta snemu je nepochybne
v právomoci koruny (krá¾a, vlády) a ak koruna nerozhodne práve po vôli stavom,
ete to neznamená, e za to majú zaplati bratislavskí majitelia domov. Tieto argumenty pomaly nachádzajú uznanie a silne ich zdôrazòuje aj uhorská tlaè. U aj na
minulom sneme viaceré stolice, slobodné krá¾ovské mestá a iní úèastníci snemu
z vlastnej vôle ubytovanie uhradili a keïe na tohtoroènom sneme je pod¾a propozície panovníka na programe platenie za ubytovanie, nepochybne sa zruí toto ne-
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slýchané zaaenie bratislavských majite¾ov domov a spolu s tým aj feudálne preitky (montruóznosti), v ktorých ako keby sa Uhorsko pretekalo so starým Anglickom.
Spomínajúc na krajinské snemy, ktoré sa v minulosti konali pod holým nebom na Rákoskom poli, na ktorých sa mohol zúèastni kadý a na ktoré prilo aj
80-tisíc ¾udí, autor pokraèuje:
Aj keï mali králi vyhradené právo zvoláva krajinské snemy kdeko¾vek
v krajine a zvolávali ich do Viegrádu, do Budína, do Peti, odkedy sedia na uhorskom tróne nemeckí cisári, pokladá sa za najvhodnejie miesto konania snemu Bratislava. A tak od roku 1411 sa väèina snemov  prinajmenej 84  konala v Bratislave.
Stavy krajiny zasadajú na sneme v dvoch osobitných sálach. V jednej sále zasadá pod predsedníctvom palatína tabu¾a (snemovòa) magnátov. Napravo od palatína sedia cirkevní hodnostári: primas krajiny, ostrihomský arcibiskup a biskupi. V¾avo sedia krajinskí baróni: ako prvý krajinský sudca  judex curiae, ïalej chorvátsky
bán, pokladník atï. Nasledujú vrchní upania a jeden poslanec chorvátsko-slavónskeho kongresu. Okolo nich sedia ïalí magnáti alebo tzv. regalisti, lebo kadý dospelý muský prísluník vysokej ¾achty má právo objavi sa v snemovni.
V tejto miestnosti sa schádzajú obidve tabule (snemovne) na spoloèných zasadnutiach, ak sa majú èíta krá¾ovské reskripty alebo ak sa vysiela reprezentácia, prípadne posolstvo v mene celého snemu.
Ete pestrejia je tabu¾a (snemovòa) poslancov. Do tejto snemovne vysiela
kadá stolica a kadé slobodné krá¾ovské mesto po dvoch poslancoch, ktorí donedávna zasadali pri tyroch dlhých stoloch  pod¾a tyroch volebných okresov. Pod¾a
ustanovenia, ktoré vstúpilo do platnosti poèas vlaòajích letných prázdnin, zasadajú
poslanci pri 14 stoloch umiestnených po írke sály. Bokom, v polovici sály stojí kreslo
predsedajúceho  tzv. personála (zastupuje krá¾a) a od neho po oboch stranách sú
kreslá pre èlenov tabule a vyslancov kapitúl. Vzadu sa nachádza tribúna pre zástupcov neprítomných magnátov  absentium ablegati; je zvlátne, e sedia tu a nie v snemovni magnátov. Osobitná galéria je vyhradená pre jurátov. Ïalie galérie zapåòa verejnos, ktorá má do tejto snemovne prístup rovnako ako aj do snemovne magnátov.
V okenných výklenkoch sú umiestnené stoly pre novinárov a stenografov.
Schôdze snemovne poslancov sú dvojaké. Sú to jednak plenárne zasadnutia
(volebných) okresov. Na plenárnych zasadnutiach sa majú poslanci zúèastòova
v národných krojoch; o týchto rokovaniach sa robí zápis do tlaèeného denníka. Zasadnutia volebných okresov majú skôr prípravný, nie oficiálny charakter. Nepredsedá im personál, ale po týdni sa v predsedaní striedajú po dvoch poslanci stolíc 
jeden z niektorého podunajského a jeden z niektorého potiského okresu. Take v optimálnom prípade predsedníctvo vyjde na jednu osobu najskôr raz do roka (vráti sa
k nej po roku). Na týchto schôdzach je diskusia vo¾nejia, no èasto sa aj rozplýva, odboèuje od veci a stráca sa v nekoneènom reènení.
Rokovania bývajú zave mimoriadne hluèné. Spomenieme aspoò jeden príklad: chorvátsko-slavónsky zjazd (kongres) vyslal na uhorský krajinský snem troch
zástupcov  jedného do snemovne magnátov a dvoch do snemovne poslancov.
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Okrem toho stolice, podobne ako maïarské, vyslali po dvoch poslancoch. Turopolský gróf, ktorý je maïarského cítenia, napadol vo¾bu poslancov kongresu ako neregulérnu, èo vyvolalo prudkú hádku. Chorvátski poslanci hovorili na zasadnutí volebného okresu po maïarsky, zrejme aby dokázali svoje maïarské vlastenecké zmý¾anie, hoci boli intruovaní (pouèení), e majú hovori po latinsky. Keï sa teda pri
prerokúvaní spomínanej turopolskej otázky na iestom zasadnutí okresu jeden
z chorvátskych poslancov ozval po latinsky, vznikol taký huriavk, e reèník sa nemohol dosta k slovu. Márne sa personál snail nastoli ticho, a napokon musel
prednies rozhodnutie väèiny, e toti odo dneka sa budú rokovania stavovskej
snemovne vies výluène iba v maïarèine. Z povahy veci napokon vyplýva, a netreba to ani osobitne vysvet¾ova, e odkedy môu rokovania prebieha v ivom jazyku,
v materèine väèiny úèastníkov, sú ove¾a vo¾nejie ne vtedy, keï ich sahovala panielska èima latinského právnického mudrovania. Takto sa ¾ahie vyjadrí podstata
nových teórií a ideí a tieto sa rýchlejie dostávajú do obehu. Je len prirodzené, e sa
èasto, na úkor vzácneho èasu, otvára väèí priestor pre mnohovravnos, strúhanie
fráz a honbu za reèníckym úèinkom. Tam, kde je dobre skyprená pôda pre penicu,
darí sa zaiste aj burine. Maïarèina má osobitnú ¾ubozvuènos, ktorú vytvárajú výrazne diferencované dlhé a krátke slabiky, koncovky nemá ete zbrúsené, je trocha
drsná, no aj napriek drsnosti je zvuèná a mimoriadne vhodná pre reènícku tribúnu.
Spájanie viet, dlhé periódy, keï mohutný hlas zaèína nízko a celou váhou zdôrazòuje posledné slabiky, kladie nároky na hlasový orgán o to viac, e aj akustika sály je
zlá a reèník musí prekrièa tradièné výkriky a skákanie do reèi, ktorými sa vyjadruje
súhlas, uznanie, hana i veselie. Cudzinec, ktorý reèi nerozumie, by èasto mohol poklada toto inak celkom priate¾ské rokovanie za vánivú hádku. Prednes reèníkov je
zväèa pôsobivý, ich prejavy sú èasto okorenené odványmi prirovnaniami a rétorickými výrazmi. Nechýbajú ani ostré, pich¾avé poznámky, ba ani drsný humor, ktorý vdy zapôsobí, najmä na mláde. Je veobecne známe, e sa tu hovorí ve¾mi vo¾ne. Maïar má prirodzenú výreènos, i keï jeho vrodená a aj politickými intitúciami
pestovaná schopnos sa zriedka zjemòuje do ozajstného umenia pokojnej (rozvánej) vecnosti. Veobecne sa dos ikovne vedú právnické polemiky, ako to u kolenie sa v reèníctve prináa. tatúty stolièných municípií, do ktorých sa za poslancov
volí spravidla výkvet ¾achty, ïalej èasté masové zhromadenia a verejný charakter
rokovaní sú, dobrou prípravou pre parlamentnú prax. Reèníci, a na zriedkavé výnimky, prednáajú svoje prejavy vo¾ne a bez pripravených poznámok, a to aj vtedy,
ak si ich vopred písomne pripravili. Èasté sú aj dlhie improvizácie a niektorí reèníci ako napríklad Deák, Beöthy, Bezerédi a iní, prednáajú skvelé prejavy, i keï improvizujú.
Reèníci nehovoria z reèníckej tribúny, ale postojaèky zo svojho miesta. Rovnako je to aj v snemovni magnátov, kde iba palatín, prímas a kardináli môu prehovori k zhromadeniu bez toho, eby vstali.
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Bratislava and the Bratislava Diets
Kamila Fircáková  Zlatica Pytlová
Contribution contains translation of an article published in the Hungarian
weekly Vasárnapi Ujság in 1887. It is describing Bratislava in the 19th century, so everyday life as activities of the Diets located in the building of todays University Library
in Bratislava. The text is enriched by many pictures and schemes of session halls with
detailed description of interior disposition of rooms and seating of the members of
the Diet.
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Na margo spracúvania slovenskej
prohibitnej literatúry
Jozef M. Rydlo

K

eï siahneme ete aj dnes po dosia¾ stále jedinej encyklopedickej príruèke
o slovenskej literatúre Encyklopédii slovenských spisovate¾ov 1  bola publikovaná v roku 1984, ia¾, doteraz nevylo nijaké encyklopedické dielo, èo by ju
mnostvom informácií nahradilo, Slovník slovenských spisovate¾ov 2 Valéra Mikulu,
Slovník spisovate¾ov 20. storoèia 3 Augustína Maovèíka, Slovenský literárny exil 1939 
1945 4 Petra Cabadaja èi Dejiny slovenskej literatrúry 5 Viliama Marèoka iba dopåòajú to,
èo v nej chýba  opä zistíme, e v nej absentujú nielen heslá o tých tvorcoch kultúrnych hodnôt, ktorí v minulosti uli pred zlobou komunizmu do dobrovo¾ného
vyhnanstva, kde ili, tvorili, ale aj o tých, ktorí sa v uplynulých pädesiatich rokoch
trvalo zapísali do kultúrneho, zvlá literárneho ivota slovenských enkláv v Rumunsku, Maïarsku a v niedajej Juhoslávii. Túto smutnú skutoènos si chtiac-nechtiac
uvedomíme, pretoe encyklopédia vyla ete v roku 1984, keï jej zostavovatelia zo
slovenského kultúrneho kontextu vyluèovali tie spisovate¾ské osobnosti, ktorých 
Karol Rosenbaum scripsit  reakèné politické postoje, priviedli k obèianskej zrade naej vlasti a k politickej emigrácii ..
Aké kritériá vak sledovali autori tzv. reprezentatívneho projektu Ústavu
slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Èítame slovenskú literatúru,6 keï
v troch objemných zväzkoch vydaných v Bratislave v rokoch 1997  1998 so tedrou
podporou Nadácie otorenej spoloènosti (Open Society Fundation) nespomínajú
napr. takého autora, akým je tefan Sandtner, ktorého básnické dielo ukulo dlhoroèné väzenie, èi katolíci Ján Motulko, Rudolf Dobiá a Michal Chuda, ¾udák Milo
Urban alebo dubèekovec Pavol tevèek, keï z celej plejády exilných autorov spomínajú len osem statoèných, ktorými sú Jozef Cíger-Hronský, Rudolf Dilong, Pavol
Hrtus Jurina, Leopold Lahola, Stanislav Meèiar, Ladislav Mòaèko, Karol Strmeò,
1
2
3
4
5
6
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CABADAJ, Peter. Slovenský literárny exil 1939  1990. Martin : Vydavate¾stvo Matice
slovenskej, 2002. 203 s.
MARCOK, Viliam [ed.]. Dejiny slovenskej literatrúry. Zv. III. Bratislava :
Literárne informaèné centrum, 2004. 471 s.
Èítame slovenskú literatúru. Zv. I  III [1939  1997]. Bratislava : Ústav slovenskej
literatúry, 1997  1998.
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Andrej arnov a keï úplne mlèia o slovenských literátoch zo slovenských enkláv
v Juhoslávii, v Rumunsku a v Maïarsku? Vari slovenskú literatúru v 20. storoèí tvorili len tí spisovatelia, ktorí vyhovujú podvojným zámerom zostavovate¾ov tejto antológie? Vari slovenskú literatúru nevytvárajú vetci tí, kdeko¾vek ijúci autori, ktorí
v slovenèine umelecky stváròujú kultúrne hodnoty?
Literárna tvorba slovenských autorov z Dolnej zeme, akými sú napríklad
Michal Babiak, Michal Babinka, Viera Benková, Pa¾o Bohu, Miroslav Demák, Michal
Harpáò, Víazoslav Hronec, Miroslav Dudok, Pavel Muèaji, Juraj Tuiak z Juhoslávie,
Ivan Miroslav Ambru, Dagmar Mária Anoca, Pavol Bujtár, Ondrej tefanko z Rumunska, Juraj Dolnozemský, Imrich Fühl, Michal Hrivnák, Oldøich Kníchal, Alexander Kormo, Gregor Papuèek z Maïarska  a dnes mono u i z Èeska (Andrej
Stankoviè, Jozef Junas)  sa do kontextu slovenskej literatúry prakticky nedostáva
a stále o nej platí tragické kontatovanie Vojvodinèana Michala Babiaka: Málo je literárnych obcí na svete, ktoré sa tak indiferentne správajú voèi vetkému, èo sa deje
v ich národnej literatúre mimo hraníc národného tátu, ako je to prípad so slovenskou literárnou obcou.7 Ak pozornosti zostavovate¾ov uli také knihy ako práca
Petra Andruku Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme,8 alebo Slovník slovenských
spisovate¾ov Dolnej zeme Juhoslávia, Maïarsko, Rumunsko,9 tak neèudo, e nechali bez
povimnutia aj Bibliografiu slovenskej kninej tvorby v Juhoslávii 1918  1977, ktorú v roku 1993 vydal v Novom Sade Víazoslav Hronec,10 èi príspevok Ondreja tefanku
o rumunských zdrojoch výskumov dejín, kultúrneho dedièstva a ivota rumunských Slovákov a Èechov,11 ktorý vyiel v roku 1994.
Je poburujúce kontatovanie, e v praxi slovenského literárneho diania akoby aj po desiatich rokoch od zamatovej revolúcie platila anatéma kritika, ktorú nad
dielami slovenských exulantov vyniesol Ivan Kusý: Takéto práce súvisia s naou socialistickou literatúrou len jazykom  je to iná kultúra, iná literatúra... treba s òou bojova ako nepriate¾skou.12 Kedy sa títo a ïalí slovenskí spisovatelia stanú nielen teoreticky ale aj fakticky samozrejmou súèasou slovenskej literatúry?
Od novembrového prevratu v 1989 uplynulo viac ako poldruha desaroèia,
od vzniku Slovenskej republiky viac ako dvanás rokov a len niektorí proskribovaní

7
8
9
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ANDRUKA, P. Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme, s. 17.
ANDRUKA, Peter. Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Bratislava : Odkaz, 1994. 168 s.
Slovník slovenských spisovate¾ov Dolnej zeme: Juhoslávia, Maïarsko, Rumunsko.
Bratislava : Esa, 1994. 79 s.
HRONEC, Vítazoslav. Bibliografia slovenskej kninej tvorby v Juhoslávii 1918  1977.
Nový Sad : Obzor, 1993. 240 s.
TEFANKO, Ondrej. Bibliografia výskumov dejín, kultúrneho dedièstva a ivota
rumunských Slovákov a Èechov: Rumunské zdroje. In Variácie 13. Bukure : Kriterion,
1994, s. 26  221.  Obsah : Variácie 1  12. In Variácie 13. Bukure : Kriterion, 1994, s. 351 
372.
KUSÝ, I. Premeny povstaleckej prózy, s. 17, 140.
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autori sa vracajú do kolských osnov,13 do èítaniek, do uèebníc,14 do príruèiek15 sporadicky aj do éteru, do rozhlasových relácií a televíznych filmov. Literárna redakcia
Slovenského rozhlasu v Bratislave pripravila viacero relácií o niektorých exilných
autoroch, na ktorých sa autorsky podie¾ali Pavol Hudík, Jozef Hviè, Jozef Melicher,
tefan Moravèík, Jozef Èertík a i. Vo vysielaniach Slovenskej televízie sa objavilo zopár pozoruhodných filmových dokumentov, ktoré priblíili divákovi Osud plný horkosti spisovate¾a Jozefa Cígra Hronského, Správcu clevelandských posolstiev, benediktínskeho mnícha Andreja Píra OSB, Básnika stratenej slovenskej slobody Rudolfa Dilonga, Rozsievaèa perál Gorazda Zvonického, èi osudy slovenského diplomata Jozefa
A. Mikua z Krivej alebo katolíckeho kòaza Imricha Füzyho, rodáka z Vrútok a pôsobivieho a do svojej smrti v Hamiltone v Kanade. A k týmto snímkam môeme
priradi aj film Pod helvétskym kríom, pribliujúci minulos i prítomnos Slovákov vo
vajèiarsku. Väèinu týchto dokumentov reíroval Ivan Petrovický a scenár k nim napísal Peter Cabadaj. Svojím talentom prispeli vak aj Jozef Hojno, René Luica a Augustín Maovèík. Záujem o tieto dokumentárne filmy prejavili aj diváci a to do takej
miery, e Slovenská televízia musela uskutoèni nieko¾ko repríz. ia¾, tieto snímky nie
sú výsledkom systematického záujmu Slovenskej televízie, ale len výsledkom spontánneho záujmu nieko¾kých televíznych èi filmových tvorcov.
Do dnených dní ivot a diela tých slovenských spisovateliek a spisovate¾ov,
ktorí z akýchko¾vek príèin ili, tvorili a publikovali mimo územia Slovenska, zostávajú terra incognita. Hoci ich diela nepatria viac medzi libri prohibiti, zostávajú prohibitnou literatúrou. Preèo? Pretoe ich práce nie sú k dispozícii ani v kníhkupectvách,
ani v kniniciach. Matica slovenská odviedla nezanedbate¾ný kus priekopníckej práce, ale z vynaloeného úsilia zostalo len úèelové torzo. Dosia¾ sa nikto nepodujal systematicky sprístupni k¾úèové práce týchto slovenských literátov, básnikov, prozaikov, filozofov, historikov, bez ktorých si ucelený, a teda objektívny poh¾ad na uplynulé polstoroèie naej kultúry vonkoncom nemono predstavi, veï jestvuje len
13
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KONDEL, Ludovít. Opä v uèebných osnovách. Nitra, Enigma 1995. 200 s.  PERSTICKÁ,
Dagmar  PREROSTOVÁ, Lea. Dominik Tatarka a ti druzí. Informace o umlèované
a zamlèované slovenské literatuøe. Brno : Státní vìdecká knihovna, 1991. 174 s.  PETKO,
Jozef. Ostrakizovaná litera(túra). In Slovenské poh¾ady, 1990, roè. 106, è. 9, s. 97  108.
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literatúra : Prednáky: túdie : Recenzie. Nitra : Vysoká kola pedagogická, 1995. 188 s.
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Slovenské pedagogické nakladate¾stvo  Pezolt PVD, 1998. 383 s.
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jedna jediná slovenská literatúra, tak ako jestvuje len jedna jediná slovenská reè, jeden jediný slovenský národ  historicky vzniknuté spoloèenstvo ¾udí so spoloèným jazykom, územím, hospodárstvom, históriou a kultúrou.
V mapovaní bielych miest sú susedné národy ove¾a ïalej. Ak v Maïarsku,
Po¾sku èi Èesku a koniec koncov i v Nemecku alebo v Rusku existovala evidentná
symbióza medzi tým, èo môeme nazva domácou literatúrou a tým, èo sa zvykne
nazýva emigrantskou literatúrou. Na Slovensku môeme hovori skôr o antibióze,
pretoe  na rozdiel od iných národov, opierajúcich sa o dlhoroènú skúsenos vlastnej tátnosti  v kontexte súèasnej slovenskej kultúry navzájom prospené, trvalé
a nevyhnutné spoluitie dvoch entít, ktoré sú od seba závislé a majú z neho osoh, je
dnes iba chabou ozvenou nenávratna a vzdialenou nádejou budúcna. V Po¾sku
problém zahranièných poloník prakticky nejestvuje, rovnako v Maïarsku, kde zahranièné hungariká predèili ideologickú segregáciu.
V Èesko-Slovensku to bolo inak, rozdiel bol vak frapantne diametrálny: kým
na slovenskej strane Slovenská národná kninica v Matici slovenskej v Turèianskom Svätom Martine (SNK MS) nemala vo svojich fondoch ani len 10 % zahranièných slovacík, t. j. ani len 1 z 10, na èeskej strane Národní knihovna Èeskej republiky v Prahe
mala vo svojich fondoch a 75 % prohibitných zahranièných bohemík [resp. bohemoslovacík, t. j. 3 zo 4! Michal Lacko v dvoch zväzkoch Slovenskej bibliografie v zahranièí za roky 1945  1975, ktoré vydal Slovenský ústav v Ríme, zaznamenal 2438 +
3563 = 6001 zahranièných slovacík, prièom na jeseò roku 1990 Slovenská národná
kninica v Matici slovenskej v Turèianskom Svätom Martine z nich mala vo svojich
fondoch len 560! Od tých èias dolo síce k zásadným zmenám a Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej kninice v Matici slovenskej zaèal vydáva v rámci
Slovenskej národnej bibliografie samostatnú sériu Zahranièné slovaciká  v prvých 8 zoitoch, èo doteraz vyli, bolo zatia¾ odborne bibliograficky spracovaných len 5192 záznamov, ale len o knihách, ktoré sa dostali do fondov SNK v MS v Turèianskom Sv.
Martine. Slovenská národná kninica vak nepristúpila k systematickému a prioritnému doplòovaniu, akvizícii a spracúvaniu niekdajích prohibitných slovacík ako
zahraniènej, tak domácej proveniencie a túto èinnos v Slovenskej republike nevykonáva nijaká verejná alebo súkromná intitúcia.
Na Slovensku sú fondy niekdajích prohibitných slovacík zahraniènej i domácej proveniencie v katastrofálnom stave aj po poldruhadesaroèí od pádu komunistickej diktatúry a formálne pluralitná i demokratická slovenská spoloènos, nielen
obèianska, ale aj národne zorientovaná, sa ¾ahostajne díva na zánik prameòov,
vïaka ktorým dnes slobodne existuje. Prièinením Nadácie Milana imeèku a jej dobrodincov v spolupráci s Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied vyli napr.
16

17

KUSÁ, Jolana  MÜNZOVÁ, Anna [ed.]. Ve¾ké a malé dejiny Milana imeèku : Zborník
zo sympózia a spoomienkového veèera, ktorý pri prvom výroèí úmrtia Milana imeèku
pripravila Nadácia Milana imeèku. Bratislava : Nadácia Milana imeèku, 1992, 90 s.
Jeden a vetky ivoty Mariana Várossa. Bratislava, 1993, 89 s.
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dva zborníky Ve¾ké a malé dejiny Milana imeèku,16 Jeden a vetky ivoty Mariana Várossa17
a predovetkým doteraz prakticky jediná èiastková publikácia o tzv. obèianskom disente, ktoré autori Jolana Kusá, Raisa Kopsová a Frantiek Fundárek nazvali ivot
v slove a ivot slovom: zjavné a skryté súvislosti slovenského samizdatu.18 Avak len vïaka
osobnému zaujatiu pôvodcu  a sponzorskej podpore jedného kanadského Slováka
 mohla uzrie tlaèiarenskú èerò súborná dokumentácia kresanskej samizdatovej
publicistiky na Slovensku v rokoch 1945  1989, ktorú pod názvom Listy z podzemia:
Kresanské samizdaty 1945  198919 vydal v Bratislave roku 1998 Rudolf Lesòák. Tento
pôvodca je aj autorom príspevku z roku 2001 Bibliografická dokumentácia publikácií
o zloèinoch komunizmu na Slovensku 20, ktorý èiastoène doplnený vyiel aj ako samostatná publikácia: Spätné zrkadlá 21.
V Èeskej republike mapovanie bielych miest tie nie je ideálne, je vak predmetom kontantného záujmu aspoò urèitých kruhov èeskej spoloènosti. V uplynulých rokoch boli publikované viaceré knihy nielen k¾úèových èeských autorov, ktorých totalita umlèala, ale vylo aj nieko¾ko príruèiek, ktoré bibliograficky sce¾ujú èeskú kultúru: Slovník zakázaných autorù 1948  1980,22 Jan Èulík: Knihy za ohradou. Èeská
literatura v exilových nakladatelstvích 1971  1989,23 Ludmila eflová: Knihy èeských a slovenských autorù vydaných v zahranièí v letech 1948  1978,24 Minulost a dìjiny v èeském
a slovenském samizdatu 1970  1989,25 Jiøí Gruntorád: Katalog knih èeského exilu 1948 a
1994: Libri prohibiti,26 Ale Zach: Kniha a èeský exil 1949  1990. Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic.27

18

19
20

21

22
23
24
25
26
27

KUSÁ, Jolana  KOPSOVÁ, Raisa  FUNDÁREK, Frantiek. ivot v slove a ivot slovom:
zjavné a skryté súvislosti slovenského samizdatu. Bratislava : Nadácia Milana imeèku,
1995, 127 s.
LESÒÁK, Rudolf. Listy z podzemia : Súborná dokumentácia kresanskej samizdatovej
publicistiky na Slovensku v rokoch 1945  1989. Bratislava : USPO, 1998. 487 s.
LESÒÁK, Rudolf. Bibliografická dokumentácia publikácií o zloèinoch komunizmu na
Slovensku. In Zloèiny komunizmu na Slovensku 1948  1989. Preov : Vydavate¾stvo
Michala Vaku, 2001, s. 393  479.
LESÒÁK, Rudolf. Spätné zrkadlá : Bibliografická dokumentácia retrospektývnych, knine
i èasopisecky publikovaných dokumentov, svedectiev, memoárov a literárnych diel o
zloèinoch komunizmu na Slovensku 1945  1948. Preov : Vydavate¾stvo Michala Vaku,
2003. 231 s.
BRABEC, Jirí [ed.]. Slovník zakázaných autorù 1948  1980. Praha : Státní pedagogické
nakladatelství 1991, 542 s.
CULÍK, Jan. Knihy za ohradou : Èeská literatura v exilových nakladatelstvích 1971  1989.
Praha : Trizonia, 1991. 421 s.
EFLOVÁ, Ludmila. Knihy èeských a slovenských autorù vydaných v zahranièí v letech
1948  1978. Brno : Doplnìk, 1993. 316 s.
VLK, Jan  VANKOVÁ, Vendula  NOVOTNÝ, Jirí. Minulost a dìjiny v èeském
a slovenském samizdatu 1970  1989. Brno : Doplnìk, 1993. 228 s.
GRUNTORÁD, Jirí. Katalog knih èeského exilu 1948  1994 : Libri prohibiti. Praha :
Nakladatelství Primus 1995. 396 s.
ZACH, Ale. Kniha a èeský exil 1949  1990 : Bibliografický slovník nakladatelství,
vydavatelství a edic. Praha : Torst, 1995. 208 s.
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Tvorbu slovenských spisovate¾ov, umelcov a kultúrnych tvorcov, ktorí ili alebo
ijú mimo územia Slovenska diskriminovala aj Encyklopédia Slovenska,28 aj akademické
Dejiny slovenskej literatúry,29 ignorovalo ju aj tretie vydanie Dejín slovenskej literatúry30
Milana Piúta, aj druhé vydanie Dejín slovenskej literatúry Stanislava matláka.31 Prvou
prvosienkou, zvestujúcou náznak záujmu o literárnu tvorbu slovenských autorov, ktorí ili alebo ijú v diaspore je tretí zväzok Dejín slovenskej literatúry32 z roku 2004.
Dúfajme, e raz príde tá magická chví¾a, keï sa aj kultúrne skvosty týchto
autorov stanú integrálnou, èie samozrejmou a vedomou súèasou slovenského národného písomníctva.

Zoznam bibliografických odkazov
ANDRUKA, Peter. Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Bratislava :
Odkaz, 1994. 168 s.
KUSÝ, Ivan. Premeny povstaleckej prózy. Bratislava : Slovenský spisovate¾, 1970. 229 s.
ROSENBAUM, Karol [ed.]. Encyklopédia slovenských spisovatelov. Zv. I  II.
Bratislava : Obzor, 1984.

Notes about Processing of the Slovak Prohibited
Literature
Jozef. M. Rydlo
In his contribution the author deals with the reception and access to the Slovak
prohibited literature  both, created by the authors belonging to the former dissent and
especially by the authors who had left for exile where they lived and wrote.
He states that unlike in countries as for instance Poland, Czech Republic or
Hungary the Slovak prohibited literature is only very slowly gaining ground in the
country in the language of which it originated. Particularly, he points out the absence of bibliographic processing of books and periodicals of Slovak Diaspora.
28
29
30
31
32

Bratislava : Veda, 1977. 5 zv.
Bratislava : Veda, 1984. 852 s.
Bratislava : Obzor 1984, 904 s.
Bratislava : Národné literárne centrum, 1998  1999. 2 zv.
MARCOK, Viliam [ed.]. Dejiny slovenskej literatrúry. Zv. III. Bratislava : Literárne
informaèné centrum, 2004. 471 s. Pôvodca tejto literárnohistorickej syntézy slovenských
autorov, ktorí tvorili a v súèasnosti tvoria mimo územia Slovenska neintegruje do výkladu
slovenského kultúrneho kontextu, ale ich vyèleòuje na perifériu do samostatných kapitôl.
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Kollárová, Ivona:
Vydavatelia v 18. storoèí: Trilógia
k dejinám typografického média
Bratislava : VEDA, 2006. 184 s. ISBN 80-88940-03-6.
Katarína Deverová

O

pus Ivony Kollárovej vo¾ne nadväzuje na jej monografiu Cenzúra kníh
v tereziánskej epoche (1999). Rovnako ako v predchádzajúcom prípade nám
autorka ponúka precízne a do detailov spracovanú monografiu, ktorá tu má
podobu troch relatívne samostatných túdií. Práca sa svojím obsahom vymyká benému tandardu, na ktorý sme zvyknutí v naom odbornom prostredí.
Môeme len s uznaním h¾adie na spôsob, ako dokázala autorka na základe
rozsiahlej korepondencie zrekontruova úspené, aj menej úspené vydavate¾ské
projekty Mateja Bela, ktorý je v odbornej literatúre prezentovaný najmä ako polyhistor, encyklopedista, filozof a pedagóg. Editorská èinnos tvorila dôleitú súèas Belovho súkromného, spoloèenského i vedeckého ivota, ale v koneènom dôsledku bola sekundárnym produktom jeho ostatných aktivít. Vtedajia situácia si od Bela vyadovala, aby dokázal zabezpeèi ad hoc viaceré funkcie vo vydavate¾skom procese,
èo nebolo, aj napriek jeho entuziazmu, vdy jednoduché. Na mnohých tituloch spolupracoval aj autorsky, zabezpeèoval finanèné prostriedky, komunikoval s tlaèiarmi,
knihármi a kníhkupcami, korepondoval so svojimi spolupracovníkmi, ako aj s rôznymi intitúciami. Ako kontatuje autorka v závere prvej túdie, dôleitým momentom Belovej vydavate¾skej èinnosti bolo práve jeho osobné zainteresovanie do vydávania kníh, ktoré primárne neodvíjal od vlastného finanènéhu zisku.
Druhou v poradí je túdia, venovaná známemu kníhtlaèiarovi Jánovi Michalovi Landererovi, podobne ako u Bela, sa Ivona Kollárová usilovala identifikova,
ako to sama nazvala, hlbie motívy a súvislosti jeho vydavate¾ského pôsobenia. Základným zdrojom informácií sa pre autorku stala najmä dôkladná analýza produkcie
ním vedenej tlaèiarensko-vydavate¾skej korporácie. V rámci výskumu dejín kninej
kultúry ide o pomerne rozírenú metódu, ktorá vak skrýva nieko¾ko úskalí. Ivona
Kollárová musela vyriei otázky súvisiace najmä s tematickým èlenením dobovej literatúry, ktorú nie je moné vdy jednoznaène zakatu¾kova pod¾a existujúcich literárno-vedných kritérií. Materiál, ktorý bol produktom uvedenej analýzy, sa jej podarilo spracova preh¾adným spôsobom, písaný text vhodne dopåòajú grafy a ukáky titulných listov (v závere monografie sú pripojené kvalitné farebné reprodukcie).
Na rozdiel od Mateja Bela predstavuje Ján Michal Landerer profesionálne zdatného
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a ambiciózneho vydavate¾a, ktorý kvôli presadeniu vlastného vydavate¾ského programu opakovane vstupoval do otvorených bojov s konkurenciou.
V tretej túdii máme monos spozna najèastejie trecie plochy medzi vydavate¾mi v druhej polovici 18. storoèia. V prvej fáze ilo o rivalitu a vytlaèenie vznikajúcich tlaèiarní, nasledovala snaha o získanie privilégií na tátne zákazky, ktorá
prerástla a po dôslednú kontrolu konkurencie pri vydávaní komerène úspených
titulov (kalendáre, uèebnice).
Túto èas povaujem za akýsi vrchol celej monografie a jednoznaène v sebe
nezaprie charakteristický rukopis Ivony Kollárovej, ktorej nechýba rozh¾ad a odvaha
prezentova výsledky svojej práce novým dynamickým jazykom. Autorke sa podarilo prelomi tradièné bariéry, ktoré vznikajú pri akceptovaní výsledkov naich výskumov v rámci vedeckej komunity a za svoju prácu získala celkom oprávnene ocenenie v Súai mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.
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Bibliografia výroèných správ kôl
z územia Slovenska 1701  1850
¼ubica Kriková.  Bratislava : Univerzitná kninica,
2006.  180 s.  ISBN 80-85170-95-7.
Marta Fóriová

B

ibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska vydaných v rokoch 1701 a
1850 spreh¾adòuje dokumentáciu elementárnych a stredných latinských kôl
pôsobiacich v jednotlivých slovenských mestách a mnostvom zaujímavých
faktografických informácií predstavuje jedineèný prameò k výskumu dejín kolstva
na Slovensku. Je výsledkom trpezlivého heuristického výskumu zaloeného na dlhodobej excerpcii historických prameòov a zhromaïovaní bibliografického materiálu
dostupného nielen v domácich, ale i zahranièných pamäových intitúciách. Oceòujeme neúnavnú snahu bibliografky Univerzitnej kninice v Bratislave Mgr. ¼ubice
Krikovej, ktorá pochopila vysokú informaènú hodnotu výroèných kolských správ
a bibliograficky spreh¾adnila mnostvo vzácnych historických údajov o existencii
a fungovaní kôl v jednotlivých slovenských mestách, o ich pedagógoch a iakoch.
Predkladaná bibliografia je príspevkom k registrujúcim národným bibliografiám, ktoré pod¾a Smernice a plánu SNRB, Programu SNRB a tatútu Univerzitnej kninice v Bratislave (z rokov 1965  1984) registrujú a spracúvajú súpisy a rozpisy nepravých periodík z dneného územia Slovenska, èím sa podie¾ajú na výskume
dejín kninej kultúry. Bibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska za roky 1701 a
1850 predstavuje 2. zväzok súpisového radu autentických dokumentov nevyhnutných pre poznávanie a skúmanie organizácie, metód a úrovne kolského vzdelávania na naom území. Vydala ju Univerzitná kninica v Bratislave v spolupráci so Slovenskou národnou kninicou v Martine a Krajskou tátnou kninicou v Koiciach
ako sériu B. periodiká a sériu C. èlánky zv. VII slovenskej národnej retrospektívnej
bibliografie. Jej vroèenie determinuje Èaplovièova Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do 1700 a rok 1850, odkedy bolo tlaèenie kolských správ pod¾a nariadení tátu
povinné. Súpis obsahuje 605 roèníkov výroèných správ s rozpismi niektorých èlánkov z nich. Vetky záznamy boli spracované metódou de visu, èím sa znásobila
hodnota a autentickos registrovaných údajov. K nároènosti výskumu prispel rozptyl
výroèných kolských správ v kniniciach, archívoch a múzeách na Slovensku, v Èechách a Maïarsku, nízka úroveò ich spracovania v niektorých fondoch a tie nenápadný broovaný a skromný vzh¾ad. Predmetom záujmu autorky boli tlaèené latinské, maïarské a nemecké výroèné správy, ktoré vyli samostatne. Bibliografické záznamy sú zoradené pod¾a sídla koly abecedne a pozostávajú z názvu dokumentu,
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prekladu názvu, impresa s vydavate¾skými údajmi, bibliografickej poznámky a signatúry v príslunej intitúcii. Bibliografická poznámka upresòuje obsah dokumentu,
jeho výzdobu, pôvod papiera a pod. Súèasou bibliografie je metodický úvod so
struènou analýzou spracovaného materiálu, zoznam excerpovaných prameòov, rozpis skratiek, zoznam pouitej literatúry, krátka historicko-preh¾adová túdia, bibliograficko-popisná èas obsahujúca výroèné kolské správy a rozpis èlánkov z výroèných kolských správ, bohatý systém registrov, tvorjazyèné resumé a obrazová príloha. Bibliografia je dostupná aj v elektronickej podobe, na internetovej stránke
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/retro.htm.
Autorka jej vydaním poukázala na objavovanie pozoruhodností výroèných
kolských správ ako èasto podceòovaných, ale informaène ve¾mi bohatých dokumentov a vyjadrila presvedèenie, e práve ním intelektuálna a èasovo nároèná bibliografická práca nadobudne skutoèný zmysel. Jej jedineèné dielo prináa mnostvo
informácií smerodajných pri ïalom výskume dejín kolstva a kninej kultúry na
Slovensku. Takmer do konca 18. storoèia nie sú toti známe osobitné písomné doklady o fungovaní kôl, zmienky o nich sa vyskytujú iba sporadicky v zachovaných
úradných dokumentoch. Výroèné kolské správy dokumentujú ivot koly a obsahujú zoznamy mien jej tudentov, pedagógov, vyuèovacích predmetov, klasifikáciu
jednotlivých iakov, èasový harmonogram vzdelávania, vnútorný kolský poriadok,
organizáciu internátnej prevádzky, uèebné osnovy, tatistiky o prospechu iakov,
o zmenách v ich poète, údaje o tipendistoch a ich mecenáoch, hodnotenie správania jednotlivých iakov atï. Bibliografia tohto typu dokumentov je ve¾kým prínosom
nielen pre dejiny kolstva, ale i pre poznanie ivota konkrétnych osobností èi vydavate¾ských aspektov dejín kninej kultúry. Je ve¾mi pravdepodobné, e práve vydávanie dokumentov tohto typu zabezpeèilo ich tlaèiarom udranie kníhtlaèiarskych
dielní v konkurencii konfesionálne neutrálnych tlaèiarov  podnikate¾ov v 18.  19.
storoèí.
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Bibliografia gréckych a latinských
túdií v Slovenskej republike za
roky 1992  2005 / Erika Juríková 
Daniel koviera  Pavol Valachoviè
Bratislava : Slovenská jednota klasických filológov pri
SAV; Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, 2006. 166 s. ISBN 80-8082 104-6.
Miriam Poriezová

P

redkladaná bibliografia predstavuje základnú orientáciu v oblasti publikovania
túdií z latinského a gréckeho jazyka, literatúry a celkovo písomníctva na Slovensku za uvedené roky. Zároveò spreh¾adòuje a sústreïuje ich dokumentáciu. Je výsledkom dôkladného a trpezlivého prieskumu, zaloeného na excerpcii
rôznych domácich a zahranièných prameòov. Úmyslom zostavovate¾ov bolo nadviaza na tradíciu spoloène pripravovaných a vydávaných èeskoslovenských bibliografií, ktoré vychádzali pravidelne do roku 1992. Z tohto dôvodu bolo zachované tradièné tematické èlenenie bibliografie aj v prvom zväzku Bibliografie gréckych a latinských túdií na Slovensku.
Vnútorná výstavba pozostáva z dvadsiatich samostatných kapitol, ïalej èlenených pod¾a potreby na podkapitoly v nieko¾kých hierarchických úrovniach. Diapazón tém registruje oblas klasických túdií chápaných v irom ponímaní. Výsledkom je zaradenie latinských literárnych pamiatok od staroveku po obdobie najnovie, teda aj vrátane autorov, ich diel a prekladov, od starovekých po novodobých.
Tento princíp bol uplatnený aj pri gréckom jazyku a literatúre. Zvolené h¾adisko
prisúdilo irí priestor historickým vedám a hmotným pamiatkam antickej kultúry.
Z dôvodu komplexnosti a úplnosti tematiky boli do publikácie zahrnuté práce slovenských autorov vydané doma aj v zahranièí, ale aj zahranièní autori s dielami, ktoré vyli u nás.
Zvolený systém èlenenia zaèína kapitolou o metódach a dejinách bádania
v odbore a pokraèuje preh¾adom súborných diel o antike. Písmo a jeho nosièe (papyrus, kameò, mince) sú predmetom ïalej samostatnej kapitoly, po ktorej nasleduje súbor záznamov týkajúcich sa výskumu latinského a gréckeho jazyka s preh¾adom
vydaných jazykových uèebníc a slovníkov.

sbp_1_2007.qxd

228

14.11.2007 14:29

Page 228

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2007

Od antickej literatúry k novolatinskému písomníctvu  tak mono nazva kapitoly V.  XVIII. Systematicky a zároveò ve¾mi plasticky podávajú výsledky skúmania a túdia prameòov v jednotlivých historických a literárnych obdobiach, ich preklady, rozbory a interpretácie v oblastiach: antická grécka a rímska literatúra, dejiny,
tát a právo, súkromný ivot, náboenstvo, filozofia a estetika, prírodné vedy, zemepis, archeológia a umenie a územie Slovenska v staroveku. Na ne nadväzuje v chronologickom slede byzantské písomníctvo, novogrécky jazyk a literatúra, stredoveká
latinèina a písomníctvo s novolatinským písomníctvom. Stav a metódy vyuèovania
klasických jazykov spolu s kapitolou ivá antika ukonèujú bibliografickú èas.
Samotnú truktúru bibliografických záznamov vytvárajú popisné údaje v takom rozsahu, aby umonili jednoznaènú identifikáciu dokumentov. Bibliografické
záznamy recenzií na dokumenty nasledujú za recenzovanými dielami. Celkovo obsahuje bibliografia 1744 záznamov a je vhodne doplnená piatimi registrami. Okrem
registra skratiek a excerpovaných prameòov je to register geografických lokalít na
Slovensku a dva autorské registre. Prvý eviduje samotných autorov a prekladate¾ov,
druhý spreh¾adòuje autorov recenzovaných zahranièných kníh.
Bibliografia svojím obsahom a truktúrou predstavuje kvalitne pripravenú
pomôcku pri ïalom rozvíjaní vedného odboru a zároveò dôstojne reprezentuje
dosiahnuté výsledky. Sumarizáciou údajov a ich odborným spracovaním umoòuje
prístup k mnostvu spracovávaných tém a informácií, a tým sa stáva významným
sekundárnym prameòom nielen pre úzku skupinu odborníkov z klasickej filológie,
ale svojim interdisciplinárnym prelínaním presahuje do radov záujemcov z oblastí
histórie, jazykovedy, literárnej histórie a kninej kultúry.
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