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Úvod
Miriam Ambrúžová Poriezová

Predložený, už 17. ročník zborníka Studia Bibliographica Posoniensia 2022 priná−
ša záujemcom z oblasti dejín knižnej kultúry a kultúrnych dejín pestrú pale−
tu 14 štúdií domácich a zahraničných bádateľov v širokom časovom období

od 16. storočia až do polovice 20. storočia, spojených s územím habsburskej mo−
narchie. Cieľom ústrednej témy – Kníhtlačiarsko−vydavateľské prostredie v spo−
ločenskom a kultúrnom kontexte doby bolo prostredníctvom rôznych prameňov
upriamiť pozornosť na produkciu a aktivity kníhtlačiarov, vydavateľov a na činnosť
príbuzných profesií (autori, nakladatelia, mecéni, prekladatelia, kníhkupci atď.), ich
vzájomnú spoluprácu a jej výsledky, a tak aktualizovať doterajší stav poznania 
v tejto oblasti.

Prvý blok tvoria štúdie venované súkromným tlačiarňam a kníhkupec−
tvám, ich aktivitám a obchodným stratégiám v priebehu 18. až polovice 20. storočia
(G. Gastl, rodina Joergesovcov, bratia Mandlovci, Štehrovo kníhkupectvo), ale aj
snahám jednotlivcov a náboženských skupín prispieť k rozširovaniu náboženskej
literatúry (projekt evanjelickej tlačiarne) a literárnych diel v rôznom spoločenskom
prostredí (K. Weiß−Schrattenthal). Nasledujúce dve štúdie spája téma podpory pri
vydávaní konkrétnych diel. Týkajú sa dedikácií, ich foriem a výpovednej hodnoty
(českí tlačiari v 2. polovici 16. storočia) a mecenátu v prostredí aristokracie v prvej
polovici 17. storočia (K. Nyáryová). Neoddeliteľnou súčasťou procesu vydávania 
a šírenia tlačí boli rôzne nariadenia a opatrenia s cieľom jeho kontroly a regulácie
(cenzúra tlače v 16. storočí).

Ďalšie tri štúdie sú venované tlačiam slovacikálneho charakteru z autor ské−
ho a územného hľadiska, vydaným v priebehu 16. až polovice 18. storočia (mimo−
pražskí tlačiari diel slovacikálnych autorov, slovenské tlače 17. storočia v Rumunsku
a promočné tlače trnavskej Akademickej tlačiarne).

Posledné dve štúdie súvisia s čitateľskou gramotnosťou (vydávanie sloven−
skej a českej literatúry pre deti a mládež) a odborným vzdelávacím procesom (vzde −
lávanie učňov v grafickom odbore) v 19. a začiatkom 20. storočia.

Záver zborníka patrí, ako zvyčajne, recenziám odborných publikácií z do−
mácej a zahraničnej produkcie.

Pri uvádzaní historických mien uprednostňujeme formu uvedenú v Sloven −
skom biografickom lexikóne, ak sa tam nachádza. Plne však rešpektujeme názor a že−
lanie autorov štúdií.
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Reklamní strategie 
brněnského knihkupce 
Johanna Georga Gastla*
Lucie Heilandová

Klíčová slova: Johann Georg Gastl, Brno, knihy, knihkupectví, vydavatelství, inzerce, reklama

Vprůběhu 80. a 90. let 18. století se výrazně změnila situace na moravském 
a především pak brněnském knižním trhu. Nejenže v Brně došlo k nárůstu
počtu tiskáren a rozmachu nakladatelské činnosti, ale také k rozšíření pro −

deje knih prostřednictvím stacionárních knihkupců. Namísto dvou knihkupectví
(Johanna Thomase von Trattnera a Johanna Georga Weinganda), která v Brně pů −
sobila na počátku 80. let a byla pobočkami velkých vídeňských knihkupeckých 
a nakladatelských firem, se o přízeň čtenářů postupně ucházelo pět až šest stálých
knihkupců a knihy běžně nabízeli také tiskaři a knihvazači. Na výročních trzích do −
plňovali jejich nabídku ještě pravidelně přijíždějící knihkupci z Vídně nebo Olo −
mouce.1 Kvůli vyššímu počtu v Brně usedlých knihkupců se změnil nejen v kniž −
ních obchodech nabízený sortiment, ale také způsob komunikace s potencionální mi
zákazníky. Cílená reklama a udržování co nejužšího kontaktu s širokou veřejností,
tedy s případnými čtenáři, se v této době staly jednou ze základních podmínek
rozvoje knihkupeckého podnikání. Pravidelným zákazníkům byly vedle osobních
doporučení samotných knihkupců určeny tištěné nabídkové katalogy, které prezen −
tovaly celý nabízený sortiment, a široký okruh zájemců měla oslovit v brněnských
novinách tištěná inzerce. Tento způsob reklamy byl efektivní a finančně poměrně
nenáročný. Noviny vycházely často a pravidelně a měly dobře organizovanou dis −
tribuční síť, která je zpřístupnila širokému okruhu čtenářů. Oblíbeným a knihkupci
hojně využívaným komunikačním médiem se stal dvakrát týdně vydávaný Brünner
Zeitung, především pak jeho příloha, která měla inzertní charakter a v níž byly otis −
kovány vyhlášky, oznámení či nabídky a inzeráty všeho druhu. Významný podíl
obchodních zpráv v Brünner Zeitung sice souvisel s komerčními zájmy Půjčovní ban −
ky a týkal se prodeje domů či byl spojený s v Brně vzrůstajícím průmyslem, ale
mezi pravidelné inzerenty patřili také tiskaři či knihkupci, kteří takto informovali 

* Tento příspěvek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního
rozvoje Národní knihovny ČR jako výzkumné organizace poskytované Ministerstvem
kultury ČR (DKRVO 2019 – 2023).

1 ŠIMEČEK, Z. Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století, s. 325.
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o novinkách nacházejících se v jejich skladech či na pultech jejich knihkupectví. 
V 80. a 90. letech se proto na stránkách Brünner Zeitung setkáme např. s inzeráty
brněnského tiskaře Johanna Silvestra Siedlera, brněnského tiskaře a knihkupce Jo −
sepha Georga Trasslera, olomouckého knihkupce Josepha Rigeleho, vídeňského tis −
kaře Johanna Thomase von Trattnera a v neposlední řadě také vídeňského knih −
kupce Johanna Georga Weinganda a jeho brněnského nástupce Johanna Georga
Gastla.

Stále častěji se objevující knihkupecká inzerce měla zatím pouze informativ −
ní charakter a strohou, poměrně unifikovanou podobu. Do poloviny 90. let 18. sto −
letí graficky nevyčnívala a nikterak se nelišila od samotného textu či ostatních
zpráv. Jednotlivá sdělení počítala s lineárním čtením a byla nezřetelně oddělena,
buď novým odstavcem, linkou nebo výraznějším písmem tištěným nadpisem, na
který navazuje výčet nově nabízených titulů, u nichž je vedle autorského údaje
zmíněn také rozsah či velikost, případná výzdoba nebo zajímavost, která ospravedl −
ňuje vyšší cenu, a samotná cena vyčíslená většinou za nesvázaný výtisk nebo sva −
zek v nakladatelské obálce. Oproti knihkupeckým katalogům, kde byla zmiňována
jen okrajově, se právě cena stala důležitým aspektem novinové reklamy. Byla
jedním z prostředků v boji proti vzrůstající konkurenci, kdy s knihami mohli vedle
tiskařů a knihkupců obchodovat také knihvazači či antikváři. Přestože novinová
inzerce neměla zpočátku výraznější a odlišnou grafickou úpravu, se kterou se
setkáme v polovině 90. let, kdy začíná být reklama zvýrazňována, např. užitím
písma různé velikosti či jeho odlišnou sazbou, a více oddělována od textu, byla
důležitým reklamním nástrojem. Grafické zvýraznění je zvlášť časté u titulů, které
slibovaly zaujmout širokou veřejnost. Reklama měla do knihkupectví přilákat po −
tencionální zákazníky a nové čtenáře a ti si zde mohli kromě novinek zakoupit 
i knihy ze skladu či starší antikvární díla, mezi kterými se vedle starých tisků na −
lézaly také starší ročníky novin.2 Mezi knihkupce, kteří uměli efektivně využívat in −
zerci, patřil brněnský knihkupec Johann Georg Gastl, který se od 90. let stal výraz −
nou osobností mající vliv nejen na brněnskou tiskařskou produkci a moravský
knižní obchod, ale také na čtenářství brněnských měšťanů, kterým ve svém knih −
kupectví nabídl pestrou škálu publikací.3

Johann Georg Gastl (1766 – 1814) pocházel z Vídně, kde se u svého strýce 
a poručníka Johanna Georga Weinganda vyučil knihkupeckému řemeslu.4 Jeho

2 U Johanna Georga Gastla to byly např. Gazette de Vienne nebo Die Wiener Zeitung.
3 D’ELVERT, Ch. Geschichte der Bücher− und Steindruckes, des Buchhandels, der Bücher−

Censur und der periodischen Literatur, s. 92 – 95.
4 Více k osobě Johanna Georga Gastla a jeho aktivitám viz HEILANDOVÁ, L. Brněnský

knihkupec, vydavatel a tiskař Johann Georg Gastl jako pokračovatel Svobodovské
tiskařské tradice v 19. století, s. 47 – 56. Podle knihkupeckého řádu z roku 1772 se každý,
kdo se chtěl etablovat jako knihkupec, musel absolvovat nejen 3−6letou výuční dobu 
a následující 2−4letou praxi v oboru, ale také prokázat dostatečnou znalost cizích jazyků 
či knižní produkce.



12 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

nadání pro obchod se projevilo velmi záhy, a tak mu strýc spolu se svým společ −
níkem, Benediktem Mangoldem, začali svěřovat stále více pravomocí a pověřili ho
vedením brněnské filiálky, kterou zřídili v roce 1778 v pronajatém domě na dnešní
Orlí ulici (Obere Sattlergasse 257);5 vídeňští knihkupci Johann Georg Weingand (ca
1712 – 23. 4. 1788) a Benedikt Mangold (zemř. 1785) založili pobočku svého knih −
kupectví nejen v Brně, ale např. také ve Štýrském Hradci, Linci, Pešti, Olomouci ne −
bo Opavě, čímž se jim podařilo vybudovat pevnou distribuční síť pokrývající úze −
mí celé habsburské říše.6 Po smrti Benedikta Mangolda v roce 1785 přešla správa
knihkupecké firmy, tedy i její brněnské filiálky v této době řízené Johannem Julia −
nem Hampelem, na samotného Johanna Georga Weinganda.7 Brněnská pobočka
se mohla opřít o vídeňské zázemí, čemuž odpovídala i šíře nabídky knih a dalšího
sortimentu, který zde čtenář mohl nalézt či objednat. Její rozsáhlost dokládá nejen
katalog z roku 1785, kde jsou kromě knih uvedeny také mapy, glóby, grafiky, hu −
debniny nebo akcidenční tisky,8 ale také v Brünner Zeitung pravidelně uveřejňova −
né inzeráty, které představovaly knižní novinky či nabízely předplatné.9

Johann Georg Gastl po smrti svého strýce brněnskou pobočku plynule
převzal10 a jako brněnský knihkupec se širokému publiku poprvé představil
celostránkovým inzerátem otištěným 24. 10. 1788 v pravidelné příloze Brünner
Zeitung. Inzerát svým obsahem nijak nevyčníval, po zvýrazněném nadpisu „Bei
Johann Georg Gastl (vormals Weingand) Buchhändler in der Sattlergasse Nro. 257, ist

5 Dům, ve kterém knihkupectví sídlilo, zakoupil až Johann Georg Gastl, což dokládá také
adresář z roku 1789, který uvádí mezi výčtem knihkupců ještě informaci: „Buchhändler.
… Herr Weingand (Johann Georg) in der Sattlergasse in der Stadt, Nro. 251. Hausinhaber
Herr Scholz, bürgerl. Tuchhändler.“ Neuer Notizschema von der kön: Hauptstadt Brünn
für das Jahr 1789…, s. 17.

6 FRANK, P. J. a J. FRIMMEL. Buchwesen in Wien 1750 – 1850: Kommentiertes Verzeichnis
der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, s. 213 – 214.

7 Johann Julius Hempel ve svém Handlungs−Manufakturen−Fabriken Künstler−
Professionisten− und Notizschema von Brünn z roku 1787 uvádí Weinganda jako
samostatného knihkupce sídlícího v pronajatém domě: „Hr. Weingand (Joh. Georg) 
in der stern Herrengasse rechts i. d. Stadt Nro. 257.“ HEMPEL, J. J. Handlungs−
Manufakturen−Fabriken Künstler−Professionisten− und Notizschema von Brünn, s. 23.

8 Verzeichniss neuer Bücher, welche in der Weingandischen, vormals Mangoldischen
Buchhandlung in Brünn in der Sattlergasse Nro 257 … zu haben sind. Brünn: 
J. F. Neumann, 1785.

9 V Brünner Zeitung pravidelně inzeroval jak Benedikt Mangold „Bey Benedikt Mangold
bürgerl. Buchhändler in Brünn in der Sattlergasse, im Tuchhändler Scholzischen 
Hause, Nro. 257, sind nebst vielen andern Büchern, Landkarten, Atlassen, Erd−und
Himmelskugeln, Spahren ec.“ Brünner Zeitung. Nro. 21, 14. März 1779, s. 168, 
tak i Johann Georg Weingand „In der Weingandischen, vormals Mangoldischen
Buchhandlung in Brünn in der Sattlergasse N. 257. sind nebst vielen andern Büchern,
Landkarten, und Globis auch nachstehende jetzt vorzügliche Neuheiten um billigen 
Preis zu haben.“ Beilage zur Brünner Zeitung. 29. 6. 1785, Nro. 52, s. 280.

10 Knihkupectví ve Štýrském Hradci připadlo jeho společníkovi Franzi Ferstlovi, vedení
vídeňského knihkupectví se ujal Johann Georg Mösle.
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nebst vielen andern Büchern in verschiedenen Sprachen, Landkarten vom itzigen Kriege,
und Musikalien ganz neu um billigsten Preis zu haben...“ následoval výčet knižních
novinek právnicky a ekonomicky zaměřených tisků vydaných v letech 1787 –

Obr. 1 Blaschke, J. Johann Georg Gastl. Jurende’s Mährischer Wanderer, 

ein allgemeiner Nationalkalender auf das gemeine Jahr der christlichen

Zeitrechnung. Brünn und Olmütz: Johann Georg Gastl, 1815
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1788.11 Jednotlivé položky, zahrnující název s autorským údajem, místem či datem
vydání, rozsah, případnou výzdobu a v neposlední řadě informaci o ceně, jsou
psány průběžně za sebou a jen pro přehlednost jsou odděleny pomlčkou. Mezi na −
bízenými tituly sice převládají tisky vydané ve Vídni, ale nalezneme zde i několik
děl vytištěných v Praze, Klagenfurtu nebo Lipsku. Celostránkový inzerát také
sliboval brzké vydání katalogu hudebnin, o něž byl velký zájem. Široká nabídka,
kterou Gastl prezentoval, dokládá, že plynule navázal na aktivity Johanna Georga
Weinganda a využíval dosud vytvořené kontakty i vybudovanou distri buční síť. O
zachování obchodní strategie svědčí i to, že Gastl začal záhy prodávat knihy také v
Olomouci, ať již prostřednictvím olomouckého knihkupce Josefa Riegeleho nebo
prezentací své nabídky na výročních trzích, a pravidelně se účast nit výročních
trhů v Opavě. Po vzoru vídeňských knihkupců a nakladatelů cílevě domě rozšiřo −
val komisionářskou spolupráci s knihkupci v menších městech12 a díky spolupráci
s vídeňskými tiskaři a nakladateli a prodeji jejich zboží dodaného do komise či
sběru subskripčních nabídek měl zajištěný nejen přísun novinek, ale také trvalý
výdělek.

Díky pevnému ekonomickému zázemí a návaznosti na poměrně rozsáhlou
a relativně hustou distribuční síť mohl Johann Georg Gastl svým zákazníkům
nabídnout skutečně široký sortiment, o kterém minimálně dvakrát měsíčně, vět −
šinou ale častěji, informoval v Brünner Zeitung a později i v jeho nákladem vydáva −
ných kalendářích Der Bote aus Mähren či Mährischer Wanderer, kde bývala u Gastlo −
vých inzerátů také uváděna nabídka vídeňských i pražských tiskařů a knihkupců,
jejichž knihy si mohl čtenář jeho prostřednictvím zakoupit. Vedle nejčastěji se
objevujícího přehledu novinek, jež byly v některých případech uspořádané do
tematických celků, se snažil své potencionální čtenáře zaujmout také upoutávkami
na nejrůznější slevy nebo krátkými příležitostnými zprávami (Nachrichten) infor −
mujícími o prodeji či vydání jednoho konkrétního tisku. Nabízené dílo bylo před −
staveno prostřednictvím odborného komentáře, recenze, tištěného obsahu či sezna −
mu kapitol. Takto cílená reklama se snažila čtenáře přesvědčit, že nabízený svazek
je dobrou investicí, a nemůže tak chybět v žádné knihovně, ať již z praktických
nebo společenských důvodů. Řada tisků, zejména příručky a učebnice, tak byla
prezentována jako potřebná a užitečná díla, právnické tisky či díla zabývající se
hospodářstvím a ekonomií měly být zakoupeny nejen správními orgány, ale do své
knihovny si je měl pořídit každý vzorný úředník. Reklama na klasické autory 
a beletrii slibovala nejen zajímavý příběh, ale především snadné a zábavné čtení 
k ukrácení kratochvíle a byla cílena nejen na vzdělance, ale hlavně na ženské pub −
likum. Z nabídky otištěné v Brünner Zeitung je jasně patrné, že inzerce Gastlova
knihkupectví byla přizpůsobena čtenářské obci tohoto periodika, i proto zde byly

11 Beilage zur Brünner Zeitung. 24. 10. 1788, Nro. 86, s. 718.
12 Zprostředkovatele svého knihkupectví měl vedle Olomouce a Opavy také např. 

v Prostějově, Vyškově, Šumperku, Jihlavě, Javorníku, Krnově nebo ve Znojmě.
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nejvíce zastoupeny zahraniční tisky určené úředníkům, učeným čtenářům či pří −
slušníkům vyšších společenských vrstev, pro které se literatura stala prestižní spo −
lečenskou záležitostí, projevem uměleckého zájmu i prostředkem společenské zá −
bavy. V inzerátech tištěných v Brünner Zeitung proto byly prezentovány především
dražší knihy a menší tisky určené běžnému publiku, které měly v Gastlově kamen −
ném knihkupectví své nezastupitelné místo, tak zůstaly stranou. Jednalo se např. 
o drobné příležitostné nebo náboženské tisky, modlitební knížky, kramářské tisky či
populární zábavné čtení tištěné na levnějším papíře. V tištěné nabídce Gastlova

Obr. 2 Ukázka inzerátu Johanna Georga Gastla otištěného v Beilage zur Brünner

Zeitung. 9. 6. 1790, Nro. 46, s. 384
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knihkupectví dominovala příručková díla určená pro administrativní pracov níky,
ekonomické a právnické tisky, specializovaná odborná literatura týkající se např.
zemědělských a hospodářských záležitostí, historické a topografické spisy nebo
náboženská literatura. Mezi prezentovanými publikacemi nechybí ani belet rie,
oblíbené hudebniny, divadelní hry nebo periodika a kalendáře s poučným či zá −
bavným obsahem. Kromě knih mohli zákazníci v Gastlově knihkupectví zakoupit
i další sortiment, ať již se jednalo o grafiky, mapy a glóby, notový papír nebo nejrůz −
nější akcidenční tisky. Stojí za zmínku, že Johann Georg Gastl byl prvním knih −
kupcem, který začal nabízet předtištěné vizitky a novoroční přání.

O rychlém vzrůstu a tematické pestrosti Gastlovy knihkupecké nabídky
svědčí katalog Verzeichniss sämmtlicher Bücher aus allen Wissenschaften, dann Kupfer −
stiche, Musikalien, Visitbillets und Landkarten, welche in der Johann Georg Gastlischen
Kunst− Buchhandlung zu Brünn in der Sattlergasse, um beigesetzte und billige Preise ver −
kauft werden vydaný v roce 1792 a obsahující na 5 000 abecedně seřazených polo −
žek, u nichž je uveden název, autorské údaje, formát či rozsah a cena za nevázaný
výtisk, v případě, že byla k dispozici také svázaná kniha, jsou zde uvedeny obě
položky.13 Základní autorské abecední řazení narušují vytvořené tematické oddíly,
do nichž byly knihy uspořádány a které měly nejen zvýraznit pestrost sortimentu,
ale především umožnit čtenářům lepší orientaci v nabízené literatuře. Lze předpo −
kládat, že tematické řazení odpovídalo uspořádání fondu v samotném knihkupec −
tví a reflektovalo čtenářské zájmy. Zákazníci Gastlova knihkupectví byly na toto
členění jistě zvyklí, neboť se s ním běžně setkávali i v Gastlem placené inzerci. Te −
matické celky, do nichž byla díla rozdělena, byly označeny např. Comödien, Erzie −
hungs−Schriften, Gedichte, Romane und Unterhaltungsbücher, Grammatiken, Reisebe −
schreibungen, Erdbeschreibungen und Geographie, Geschichte und historische Werke,
Juridische und Gesetzbücher, Medicinisch−chirurgische Bücher nebo Geistlichebücher.
Některé oddíly jsou členěné podrobněji, např. pod označení Ökonomische Bücher
byly zahrnuty specializované řady Schaafzucht, Forst− und Jagdücher, Gartenbücher,
Bienenbücher, Wein− und Bierbraeue Bücher nebo Frauenzimmer ökonomische Bücher.
Vedle převažujících německy tištěných děl se zde objevují také latinsky, francouz −
sky, italsky nebo anglicky psané tituly. V neposlední řadě je v katalogu zahrnuto
také 34 českých knih.14 Katalog prezentující nabídku Gastlova knihkupectví svědčí

13 Katalog byl zařazen do nabídky knihkupectví, a jak se dozvídáme z inzerátu v příloze
Brünner Zeitung, zájemci si ho mohli u Gastla buď koupit, nebo pouze půjčit. „Katalog
derer Bücher, die in der Gastlischen Buchhandlung zum Lesen gegen 2 fl. Einlage, und
tägliche Bezahlung von 1 kr. ausgeliehen werden; 4 kr.“ Beilage zur Brünner Zeitung. 
5. 12. 1792, Nro. 97, s. 1143.

14 Mezi českými tisky se nachází především náboženská literatura vytištěná v posledních
letech brněnskými tiskaři nebo český kancionál, který Gastl nabízel také prostřednictvím
inzerátů uveřejněných v Brünner Zeitung. Do výčtu děl je také zahrnuta kuchařka, na
jejímž vydání se Gastl podílel. NEUBAUER, J. Widenská Kuchařská Knjha, aneb
Ponáwrženj, gak se Massyté a Postnj Gjdla bez welkého Nákladu, a wssak předce od dobré
Chutj připrawitj mohau. W Brně: K dostánj v Jána Gjř. Gastla w sedlářské vlici, 1792.
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Obr. 3 Titulní list katalogu Verzeichniss sämmtlicher Bücher aus allen Wissenschaften, 

dann Kupferstiche, Musikalien, Visitbillets und Landkarten, welche …, 

um beigesetzte und billige Preise verkauft werden. Brünn: J. G. Gastl, 1792. 

Knihovna kláštera rajhradských benediktinů, sign. R−X.I.aa.29



18 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

nejen o rozsáhlosti a pestrosti nabízeného sortimentu, šíři distribuční sítě a kon −
taktů s knihkupci a vydavateli, které pokrývaly skoro celou Evropu, nebo značném
kapitálu, kterým musel Gastl disponovat, aby mohl mít všechno zboží na skladě, 
i když se dá samozřejmě předpokládat, že některé prezentované knihy měl dané
pouze do komise, ale především představuje vedle tištěné inzerce prvořadý pra −
men pro poznání rozsahu, tematického zaměření a kvality sortimentu, který byl na
počátku 90. let dostupný brněnskému publiku. Gastl mnohonásobně předčil na −
bídku brněnských i olomouckých knihkupců15 a jeho knihkupectví se stalo jedním
z brněnských kulturních stánků, k čemuž přispělo i to, že zde byla v roce 1791 zří −
zena první brněnská půjčovna knih označovaná jako Leseinstitut.16

Ambicióznost Johanna Georga Gastla spojená nejen s dokonalou znalostí
knižního obchodu, ale také čtenářského vkusu, přispěla k tomu, že záhy přestal být
pouze prostředníkem a prodejcem knih, ale začal se pouštět také do vlastních
nakladatelských projektů, které mu umožnily rozprodat či vyměnit část vydaného
nákladu, a tak podpořit prosperitu firmy. S vlastní nakladatelskou činností Gastl
začal v roce 1789. Sice se mu přisuzoval podíl na vytištění pětisvazkové příručky
Vollständige Anleitung zur allgemeinen Landwirtschaft nach allen ihren Theilen und Um −
fange…,17 ale její vydání bylo již v roce 1787 iniciováno olomouckou Hospodář skou
společností a finančně se na něm podílel olomoucký nakladatel Johann Josef Welzel
a Johann Georg Weingand. Po Welzlově úpadku získal Johann Georg Gastl jako
Weingandův dědic celý náklad a nechal ho opatřit novým titulním listem s impre −
sem datovaným rokem 1789.18 Prvním dílem, na němž se Gastl skutečně naklada −
telsky podílel, tak bylo v Neumannovské tiskárně vytištěné pojednání Gegründeter
Beweis dass die Einführung der neuen Grundsteuer…19 S Neumannovskou tiskárnou
spolupracoval i na vydání učebnice pastorální teologie Praktische Anleitung zum
Seelensorgeramte oder Pastoraltheologie, která vyšla následující rok.20 Úspěch Gastl
zaznamenal s vytištěním praktické příručky Der vollständige Landadvokat, poprvé
vyšla v roce 1790 a o její oblíbenosti svědčí fakt, že do roku 1800 vyšlo nejméně
deset vydání. Také v roce 1791 je Gastlovo jméno spojené s vydáním pouze jedno −
ho tisku, a to Sonnenfelsova Tabellarischer Entwurf über die Grundsätze der Polizey,

15 Katalog s nabídkou v průběhu 80. a 90. let 18. století vydal Josef Franz Neumann, Franz
Karl Siedler, Leopold Franz Haller nebo Josef Georg Trassler. ŠIMEČEK, odk. 1, s. 357.

16 ŠIMEČEK, Z. Půjčovny knih a čtenářské společnosti v českých zemích a jejich působení
do roku 1848, s. 70.

17 Vollständige Anleitung zur allgemeinen Landwirtschaft nach allen ihren Theilen 
und Umfange… Brünn: bei Johann Georg Gastl, 1789.

18 ŠIMEČEK, odk. 1, s. 351.
19 Gegründeter Beweis dass die Einführung der neuen Grundsteuer… Brünn: 

bei Johann Georg Gastl, 1789.
20 LAUBER, J. Praktische Anleitung zum Seelensorgeramte oder Pastoraltheologie … 

Brünn: bei Johann Georg Gastl Buchhändler in der Sattlergasse, 1790.
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Handlung und Finanz.21 Gastlův nakladatelský program se tak naplno rozvinul 
v roce 1792, kdy se podílel na vytištění šesti tisků, mezi které patřil výše zmíněný
katalog jeho knihkupectví, divadelní hra Christiana Adama Exnera Schicksale der
Familie Grau22 nebo druhé vydání česky psané kuchařky Johanna Neubauera
Widenská Kuchařská Knjha. Rokem 1792 se tak Gastlova nakladatelská invence
rozvinula naplno a on ve spolupráci s brněnskými tiskaři, ať již s Josefem Georgem
Trasslerem, Neumannovskou tiskárnou nebo především Johannem Silvestrem
Siedlerem či později s jeho synem Franzem Siedlerem, začal vydávat 3 – 5 publikací
ročně. Mezi publikacemi dominovaly právnické a úřední tisky,23 odborná díla,
učebnice a příručky24 nebo náboženská literatura.25 Opomenuty nesmí zůstat ani
kalendáře, které Gastl využíval i k prezentaci svého knihkupectví. Zejména od
roku 1797 vydávaný kalendář Der Bote aus Mähren se díky svému obsahu setkal 
s obrovským ohlasem a nejinak tomu bylo i v případě autorského kalendáře Karla
Josefa Jurendeho Mährische Wanderer oder ganz neu entworfener Nationalkalender,
který začal vycházet v roce 1812 a v jehož vydávání pokračovali i Gastlovi dědici.
Také všechna Gastlem vydávaná díla se stala předmětem reklamy a v inzerátech
bývala prezentována jak samostatně prostřednictvím obsáhlejších zpráv a komen −
tářů, tak byla spolu se zahraniční produkcí zařazována do seznamů novinek.

21 SONNENFELS, J. Tabellarischer Entwurf über die Grundsätze der Polizey, Handlung 
und Finanz… Brünn: zu haben bei Johann Georg Gastl, 1791.

22 EXNER, Ch. A. Schicksale der Familie Grau. Brünn: im Verlage der Gastlischen
Buchhandlung, 1792.

23 Johann Georg Gastl se podílel nejen na vydávání zákoníků, formulářových sbírek, výnosů
Moravského zemského sněmu, ale i odborných právních příruček, jako byl v několika
reedicích vydaný Der vollständige Landadvokat…, Sammlung der Verordnungen und
Generalien für Sämmtliche Zunfte. Brünn: J. G. Gastl, 1799 nebo SCHWARZ, A.
Allgemeines Register über Seiner Majestät des Kaisers und Königs Franz des Zweyten
Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey−Uibertretungen. Brünn: 
in Commission bey Johann Georg Gastl, 1804.

24 Z odborné literatury můžeme např. zmínit CHWOYKA, A. Kurzgefasste Geschichte 
des Durchlauchtigsten Habsburg Oesterreichischen Hauses… Brünn: Joh. Georg Gastl,
1796. Vedle odborných děl a učebnic inicioval Gastl vydání několika německy i česky
tištěných příruček určených pro laickou veřejnost. Jednou z nich byla např. Náhodau
wynalezený chemický prostředek w gedné hodině z celého domu Stinky pro wždycky
wyplemeniti… Brno: k dostánj u Jána Giřjho Gastla, 1793.

25 U Gastla vycházely náboženské a teologické spisy v latině, němčině i češtině určené 
jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost, které byly určené také drobné náboženské
tisky a modlitby. Čtenář u něj mohl na počátku 19. století nalézt např. dílo Postylla, 
aneb Weyročnj Wytahowé na Nedělnj a Swátečnj Evangelia, teologický a morální spis
POLÁŠEK, F. Příkladowé, neb Křesťanské mrawnj Včenj w Přjkladech: Na každý den 
v Roce. W Brně a w Holomaucy: k dostánj v Jana Giřjho Gastla, 1807. V německém jazyce
vyšly např. Gebete und Lieder zum katholischen Gottesdienst nebo sbírky kázání 
a oslavných řečí kuřimského faráře a kazatele Josepha Friedericha Troppeho. 
TROPPE, J. F. Lob− und Gelegenheitspredigten. Brünn: J. G. Gastl, 1799.
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Přestože Johann Georg Gastl rozšířil své aktivity o nakladatelství, stále pre −
feroval činnost knihkupeckou, při které neztratil kontakt se svými zákazníky a měl
skutečně přímý vliv na čtenářský přehled a zájem brněnských a později i olomouc −
kých měšťanů. Jako Kunst− und Buchhändler in der Sattlergasse zu Brünn26 vystupoval
až do roku 1805, kdy zakoupil Siedlerovskou tiskárnu a své aktivity rozšířil i na tisk
knih. Po celý život se nejrůznějšími prostředky snažil co nejlépe čelit konkurenci 
a upevnit své místo v knižním obchodě. Uměl pohotově reagovat na aktuální tren −
dy a svým zákazníkům nabízel novinky vydávané nejen vlastním nákladem, ale
především tisky, které vyšly v rakouských zemích, Německu, Francii či Anglii. O všech
novinkách nezapomněl své zákazníky pravidelně informovat prostřednictvím
reklamy a inzerce v novinách. K jeho obchodní strategii patřila i nabídka nejrůz −
nějších slev, která měla oslovit nejen stávající, ale zejména nové zákazníky. Rozšířil
distribuční síť a komisionářskou spolupráci v menších městech nebo upevnil spo −
lupráci s knihtiskaři i nakladateli. Pravidelně navštěvoval lipský knižní veletrh, 
s předstihem si zajišťoval výhradní právo na sběr předplatného na tisky vídeňských
nakladatelů nebo úzce spolupracoval s řadou autorů. Úspěch Gastlova knihkupec −
tví byl vázán na nabídku stále se rozšiřujícího sortimentu, díky čemuž se jeho pod −
nik stal jedním z nejlépe zásobených knihkupectví v habsburské monarchii.
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Advertising strategy of Brno’s bookseller 
Johann Georg Gastl
Lucie Heilandová

The important personalities with a direct impact on the cultural life of Brno
and the readership of the Brno burghers included the Brno’s bookseller Johann
Georg Gastl (1766 – 1814). The bookshop he ran from 1788 was one of the best
stocked, and readers were able to find there a wide variety of books and other mer−
chandise. Johann Georg Gastl made effective use of advertising, through an ad−
vertisement printed in Brünner Zeitung in which he regularly informed his custo −
mers about new titles or discounts or presented in them specific books he had in
stock. The breadth and variety of the offered merchandise is evidenced not only by
the printed advertisements, but also by the catalogue dating to 1792, used by Gastl
to present his bookshop to the public of Brno, among others. Thanks to his busi−
ness spirit, established extensive distribution network, contacts with foreign book−
sellers and printers, he succeeded in building up a prosperous business, which at
the time of his death included a publishing house or a printing house in addition to
his bookshop.

Keywords: Johann Georg Gastl, Brno, books, bookshop, publisher, advertisements, advertising
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Projekt evanjelickej tlačiarne*
Ivona Kollárová

Kľúčové slová: Uhorsko, Bratislava, cirkev evanjelická a. v., kníhtlač, kníhtlačiarske privilégiá,
Šimon Peter Weber, Karol Gašpar Snížek

Typografické médium „v službách“ konfesie
S reformáciou sa spája téza o jej úspechu založenom na využití propagan−

distickej sily typografického média. Panuje zhoda v tom, že bez explózie Luthero−
vých letákov by nebola udržateľná.1 Prvé typografické podniky – putovné tlačiarne
reformovaných kazateľov – vznikli na slovenskom území v 70. rokoch 16. storočia.
V dôsledku prenasledovania a zložitých podmienok pôsobenia v nich vytlačili len
niekoľko titulov. V období rekatolizácie využívali príslušníci evanjelickej konfesie
služby tlačiarov v susedných krajinách, hoci následný dovoz nebol neproblema−
tický.2 Najväčší publikačný „boom“ evanjelikov v Uhorsku možno pozorovať po vy−
daní Tolerančného patentu a bol spojený s osvietenskou predstavou o knihe ako
o prostriedku upevňovania náboženského povedomia. Evanjelici sa rozhodli využiť
náboženskú slobodu na intenzívnejšie vydavateľské aktivity a na rozšírenie škály
náboženských kníh. Modlitebná kniha a spevník, ako základ intenzívnej nábožen−
 skej lektúry, mali byť doplnené najmä o meditácie alebo texty osvetľujúce hlavné
teologické postuláty. Išli cestou nielen opakovaných vydaní, ale aj prekladania ne−
meckých náboženských kníh. Vydavateľské projekty priniesli niekoľko problémov
a nemožno ich označiť za úspešné. Precenili dopyt, reálny záujem o vydania, boli
postavené na nesprávnych predpokladoch o možnostiach odberu. Problematický
odbyt niekedy signalizovala už neúspešná prenumerácia. Samotní vydavatelia si
začali postupne uvedomovať, že príčinou neúspechu nie je len neochota vynaložiť
peniaze, ale problém má hlbšie korene. Skúmanie dôvodov vedie k bariéram číta−
nia, prijatia textu. Preklad do jazyka etnika tento problém neriešil. Vidiecke oby−
vateľstvo zotrvalo pri svojich čitateľských návykoch, preto sa napríklad „bestselle−
ry“ nemeckých evanjelikov nestali aj bestsellermi na slovenskom území. Ukazujú,
že preklad ako nástroj transferu typografickej kultúry mohol byť nosičom bariér
príjmu – bariéry záujmu, bariéry čítania, bariéry porozumenia čítaného.3

* Štúdia vznikla v rámci projektu APVV – 19 – 0524 Chronológia dejín knižníc na Slovensku
od počiatkov do roku 2020 (Chronum).

1 K tomu napr. SEIDLER, A. a I. MONOK. Reformation und Bücher. Zentren der Ideen –
Zentren der Buchproduktion.

2 KOLLÁROVÁ, I. Cenzúra kníh v tereziánskej epoche, s. 60 – 68.
3 KOLLÁROVÁ, I. Vydavatelia v 18. storočí, s. 18 – 25; KOLLÁROVÁ, I. Ambroziho Schola

Christi v kontexte vydávania Imitatia v novoveku, s. 89 – 92; KOLLÁROVÁ, I. „Niet
pochýb, že táto kniha sa bude dobre predávať“, s. 73 – 82.
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Za slovenský „bestseller“ môžeme považovať spevník Cithara Sanctorum
a niekoľko ďalších, desaťročia vydávaných titulov. Cithara bola spevníkom a záro−
veň kompendiom vierouky, ale aj objektom vydavateľských konfliktov.4 Len opa−
kované vydávanie takýchto kníh s nízkymi nákladmi a dobrým odbytom totiž za−
ručovalo vydavateľovi návratnosť prostriedkov a zisk. Aj preto mala každá tlačia−
reň vo svojom vydavateľskom portfóliu okrem najúspešnejšieho segmentu uhor−
ského knižného trhu – kalendárov – aj niekoľko titulov náboženských kníh pre obe
konfesie.

Udelenie privilégia v kontexte vydavateľského
práva, monopolizácie a dozoru
Dňa 28. júna 1811 vydala Uhorská kancelária superintendentovi evanjelic−

kej cirkvi a. v. povolenie založiť vlastnú tlačiareň v Bratislave s podmienkou, že
všetko, čo vytlačí prejde cenzúrou, pričom jej produkcia bude ukotvená v inten−
ciách tolerovanej evanjelickej náuky a vydaného exkluzívneho privilégia.5

Zachované pramene nám umožňujú odkryť motiváciu typografických ak−
tivít cirkvi a koncipovať chronológiu udalostí. Ukazuje sa, že idea tlačiarne, resp. ty−
pografického privilégia sa prvýkrát objavila na synode v roku 1791. Návrh získať
povolenie predložili peštiansky obchodník Ján Samuel Liedemann a bratislavský
tlačiar Šimon Peter Weber. V roku 1805 informoval na generálnom konvente super −
intendent Martin Hamaliar o tom, že kníhkupci zaplavujú trh nekvalitne korigo−
vanými knihami pre evanjelickú konfesiu, a tak sa otázka privilégia objavovala na
konventoch v nasledujúcich rokoch. Už tu bola prítomná predstava, že výnos 
z predaja týchto kníh môže poslúžiť školskému fondu.6 V auguste 1810 sa roz−
hodli požiadať panovníka o privilégium.7 Žiadosť o vydanie privilégia bola prečí−
taná na zasadnutí konventu 25. a 26. júna 1811 tesne predtým, ako bola odovzdaná
cisárovi prostredníctvom dvorského agenta.8 Je celkom pozoruhodné, že o privilé−
giu rozhodli už o dva dni neskôr. Zdá sa však, že to bolo jediné, čo prebehlo rých−
lo a neproblematicky.

4 KOLLÁROVÁ, I. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ, s. 132 – 137.
5 Magyar nemzeti levéltár – Országos levéltár, C 60, cs. 209, 18301; SASHEGYI, O. I. 

Ferencz nyomdapolitikája, s. 380. O zámere stručne aj MIŠIANIK, J. Pohľady do staršej
slovenskej literatúry, s. 255.

6 Evangelikus Országos Levéltár (ďalej EOL), AGE I d 1, č. 28. K tomu aj: Ústredná knižnica
SAV, Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave (ďalej ÚK SAV), Rkp. fasc. 484/10
Protocollum mixtae deputationis synodali oeconomicae, 21. 9. 1791.

7 EOL, AGE I d 2, č. 28.
8 ÚK SAV, Rkp. fasc. 434/4 Odpis protokolu gen. konventu 25. – 26. jún 1811. Zachoval sa 

list dvorskému agentovi, v ktorom pravdepodobne inšpektor Peter Balogh osvetľuje, 
že cieľom tlačiarne je pomôcť chudobným. Keby panovník nepovolil založenie tlačiarne,
budú žiadať, aby takéto „beneficium“ udelil bratislavskému tlačiarovi Šimonovi Petrovi
Weberovi a ten bude cirkvi následne odovzdávať polovicu alebo tretinu zisku. 
EOL, AGE, I d 3, 15. Text žiadosti: EOL, AGE, I d 3, č. 20.
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Text privilégia hovorí o povolení tlačiť knihy dogmatického, katechetického
a liturgického obsahu, ďalej spevníky a modlitebné knihy vzťahujúce sa na vyko−
návanie zbožnosti, pričom zisk z produkcie má byť použitý na pomoc študujúcej
evanjelickej mládeži a na podporu chudobných. Knihy majú slúžiť občanom krá−
ľovstva augsburského vyznania. V intenciách tohto privilégia možno knihy nielen
tlačiť, ale aj predávať. Znenie privilégia zároveň umožňuje zamestnávať profesio−
nálov typografického remesla, prijímať učňov a vyučiť ich v odbore. Úlohou cirkev −
ných predstavených je zabezpečiť, aby tlačiareň pracovala s kvalitnou typografic−
kou výbavou a zároveň dohliadnuť, aby nebolo vytlačené nič, čo sa vymyká pravid −
lám cenzúry, alebo by sa vzďaľovalo princípom evanjelickej teológie. Štyri výtlačky
každého titulu tlačiarne, ako to bolo obvyklé, mali putovať kvôli superrevízii na
miestodržitelstvo. Text privilégia uložil magistrátu mesta Bratislava dbať na to, aby
pôsobenie tlačiarne nerušil nikto verejne a ani súkromne.9

Vynález kníhtlače a jej rozšírenie zmenil komunikačné vzorce v spoločnos−
 ti, aby ju celú postupne premenil. Zároveň vyvolal zmenu spôsobov kontroly a re−
gulácie výroby média a jeho rozširovania. Krok za krokom sa formovali dva na−
vzájom prepojené prístupy štátu ku knižnému trhu. Na jednej strane to bola re−
gulácia média ako hospodárskeho odvetvia a na druhej strane išlo o kontrolu
obsahu a jeho dosahu. Nakoniec získal tento dozor niekoľko tradičných foriem
sprevádzajúcich takmer každý dôležitý vydavateľský krok a môžeme ich zároveň
považovať za prehistóriu formovania autorského práva. Prvé privilégiá na založe−
nie tlačiarne boli v Európe udelené v 15. storočí a postupne sa ukázalo, že takáto re−
gulácia nestačí. Preto začali udeľovať vydavateľské privilégiá – monopoly na dielo
alebo skupinu diel. Prosperujúca tlačiareň v 18. storočí na území Uhorska dispono−
vala okrem povolenia tlačiť vhodnou stratégiou vydávania niekoľkých ziskových ti−
tulov – kalendárov, učebníc, katechizmov, modlitebných kníh a spevníkov v jazy−
koch uhorských etník. Nie vždy bolo ich vydávanie ošetrené privilégiom a neraz do−
chádzalo ku konkurenčným sporom najmä v prípade kalendárov.10 Privilégium
spravidla obsahuje aj nariadenie zasielať miestodržiteľstvu tri (neskôr štyri) exem−
pláre každej knihy alebo iného vytlačeného diela. Tu sa systém monopolizácie pre−
krýva s kontrolou a cenzúrou, dohľadom nad obsahom výtlačkov.

Privilégium na zriadenie evanjelickej tlačiarne malo niekoľko špecifík. Ide 
o kníhtlačiarske privilégium, teda povolenia zriadiť tlačiareň a tlačiť. Zároveň však
je to aj vydavateľské privilégium – špecifikuje typy vydávaných diel, čo v podstate
znamená, že tu neprichádzala do úvahy napríklad tlač kalendárov, teda veľmi lu−
kratívneho segmentu, ale ani učebníc či v tom čase čoraz populárnejších knižiek ľu−
dového čítania. Klauzula o tom, na čo má byť použitý zisk tlačiarne (na pomoc štu−

9 Odpis privilégia: ÚK SAV, Rkp. fasc. 680/49.
10 REPČÁK, J. Prehľad dejín kníhtlače, s. 76; KOLLÁROVÁ, odk. 2, s. 33 – 37; KOLLÁROVÁ,

odk. 4, s. 141 – 160; LICHNEROVÁ, L. Niekoľko príkladov k vývoju autorského práva 
v dejinách knižnej kultúry 16. – 18. storočia, s. 11 – 30.
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dujúcej evanjelickej mládeži a na podporu chudobných) je rovnako neštandardná
a je zrejme výsledkom konceptu, s ktorým predstavitelia evanjelikov o povolenie
žiadali. Text o distribúcii, zamestnávaní profesionálov a o výučbe učňov patrí do
štandardu privilégií, ako aj formulácie o zasielaní výtlačkov na revíziu a ochrana
pokojnej činnosti vo verejnom priestore.

Pokus o zriadenie tlačiarne
O krátky čas, 10. septembra 1811, napísal generálny inšpektor evanjelickej

cirkvi a. v. Peter Balogh bratislavskej superintendencii. Podrobne formuloval svoje
náhľady, projekt opísal ako svoju ideu a „srdcovú záležitosť“; tým prispel k pred−
stave, že on bol ten, kto dal projektu vlastnej tlačiarne evanjelikov život. Vysvetlil,
že povolenie síce majú, ale zatiaľ nie je jasné, z čoho pokryjú náklady. Veril však, že
investícia do tlačiarne sa postupne vráti, ak sa bude rozumne a starostlivo riadiť 
a budú sa v nej tlačiť knihy vo všetkých používaných jazykoch. Potom vytvorí aj
pridanú hodnotu v podobe zisku, ktorý sa investuje do školstva. Žiada bratislav skú
superintendenciu, aby mu poslala svoj názor v krátkom čase, pretože chce záleži−
tosti vybavovať ešte počas trvania snemu. Zároveň prosil, aby zabezpečili šírenie in−
formácie o tom, že evanjelická tlačiareň bude už čoskoro produkovať a distribuovať
náboženské knihy, Bibliu a Nový zákon vo vernakulárnych jazykoch medzi du−
chovnými a následne v náboženských komunitách. Hoci tlačiareň ešte fyzicky ne−
jestvovala, nemala zamestnancov a edičný plán, Balogh už avizoval distribúciu
kníh a zároveň hovoril o tom, že na generálnom konvente sa bude potrebné pora−
diť o spôsobe distribúcie a rozdeľovaní zisku. Predstavoval si, že knihy sa budú vy−
dávať prostredníctvom prenumerácie a tí, ktorí si to môžu dovoliť, predplatia
exempláre pre chudobných. Zároveň budú intenzívne presviedčať potenciálnych
predplatiteľov a spisovať ich zoznamy. Tieto zoznamy predplatiteľov budú slúžiť
ako podklad pre kalkuláciu produkcie počítajúcou so ziskom. Zisk sa mal uložiť do
kapitálu a úrok použiť na podporu škôl. Takto tlačiareň prospeje celej cirkvi. Balogh
žiadal bratislavský konvent, aby sa k tomu vyjadril.11 Bratislavský konvent sa pro−
jektu tlačiarne venoval na zasadnutí 1. novembra 1811. Stotožnil sa s predstavou
prenumerácie a za budúceho riaditeľa tlačiarne označil Juraja Palkoviča.12

Predstavu o zriadení tlačiarne mali prezentovať všetky dištrikty. V októbri
1811 upozornil superintendent banského dištriktu Krištof Lyci na riziká hroziace
tomuto a iným podobným verejným projektom. Podľa neho len výber riaditeľa
skúseného v typografii, ktorý nepomýšľa na vlastný prospech, nezabezpečí preži−
tie inštitúcie, pretože si tlačiareň musí vybudovať verejnú dôveru. Obáva sa mimo −
riadnych nákladov na zriadenie v aktuálne „ťažkých časoch“, teda v období nepriaz −

11 ÚK SAV, Rkp. fasc. 428, s. 497 – 498.
12 Ústredný evanjelický archív (ďalej ÚEA), fond Bratislavský zbor, Protocollum Conventus

Lit. J Fasc, XIX N. 4.
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nivej hospodárskej situácie zapríčinenej najmä napoleonskými vojnami, keď po−
stupne došlo dokonca ku krachu štátnych financií a devalvácii meny. Zároveň
upozorňuje, že aj vďaka vizitáciám vychádza najavo, že ľudia majú už celkom
dobré zásoby náboženských kníh a ani výtlačkov Biblie nie je nedostatok. Nemož−
no očakávať, že tieto knihy vymenia za iné. Od prenumerácie si preto netreba ve−
ľa sľubovať. Ako príklad neuvážených vydavateľských aktivít uvádza Tranovského
Citharu Sanctorum. Podľa neho je zaťažená množstvom nepotrebných piesní a, na−
opak, mnohé potrebné piesne v nej chýbajú, preto by bola oveľa užitočnejšia men−
šia kniha. Lyci navrhuje, aby sa na založenie tlačiarne použili prostriedky školské−
ho fondu a dary. Podľa neho sa po založení tlačiarne bude potrebné oveľa viac za−
merať najmä na učebnice ako na náboženské knihy, pretože ich spotreba je výrazne
väčšia. Zisk bude možné zabezpečiť len tak, že sa evanjelickým školám nariadi ich
odber a používanie.13

Rok 1812 bol rokom formovania predstáv, ako plán uskutočniť. Generálny
konvent požiadal niekoľko riaditeľov tlačiarní (faktorov) o vyčíslenie nákladov na
zriadenie tlačiarne na základe štyroch otázok:

n Koľko bude stáť zriadenie stredne veľkej tlačiarne s nemeckým, sloven−
ským a maďarským písmom a zásobou papiera na pol roka?

n Koľko stojí vydržiavanie faktora a dvoch−troch zamestnancov jeden rok?
n Ako veľký musí byť priestor pre kníhtlačiareň a aké sú ročné náklady 

v Bratislave, v Budíne a v Pešti?
n Aký je čistý zisk tlačiarne za jeden rok, ak má dostatok práce?
n Koľko by mohol zaplatiť ročne seriózny árendátor, ak by sa tlačiareň da−

la do prenájmu?

Na otázky odpovedali Gabriel Ruttkay, faktor landererovskej tlačiarne v Bu−
 díne, Johann Gottfried Lindau, faktor bratislavskej belnaiovskej tlačiarne a tretí
anonymný tlačiar. Z ich viac−menej zhodných odpovedí vyplýva mnoho faktov zo
zákulisia, každodennosti a ekonomiky typografickej sféry. Ruttkay vysvetlil, že je−
den lis so všetkým príslušenstvom stojí 700 až 750 zlatých (vo Viedni možno zakú−
piť aj použité lisy za nižšiu cenu), pričom stredne veľká tlačiareň by ich mala mať
približne tri. Pomôcky na jednu sadzbu stoja okolo 400 zlatých. Tlačiareň by mala
disponovať asi 40 sadami písma, čo bude stáť približne 7 200 zlatých. Zásoba papie −
ra na pol roka pre jeden lis stojí 1 200 až 1 300 zlatých. Spolu so zásobou farby a iné−
ho potrebného materiálu sa náklady na prácu len jedného lisu takto vyšplhali na 
9 950 zlatých. Plat faktora bol približne 600 zlatých a bolo potrebné myslieť aj na je−
ho ubytovanie. Plat sadzača bol 500 zlatých a spolu s ďalšími dvoma tlačiarmi mi−
nimálne náklady na obsluhu jedného lisu by predstavovali 1 300 zlatých. Ale záro−
veň poznamenal, že je dobre počítať aj s dvoma sadzačmi ku každému lisu, pričom

13 EOL, AGE, I d 3, č. 13.
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jeden sadzač môže pôsobiť aj ako pomocník faktora. Nájomné za priestor tlačiarne,
sklad potrieb a byt faktora v Pešti dosiahne 1 200 zlatých. Zisk tlačiarne je 10 – 15 %.
Ruttkay vysvetlil, že pri nedostatku rôznych údajov (najmä o umiestnení tlačiarne)
je ťažké vyjadriť sa k výnosu prenájmu, ale možno hovoriť o 8 až 10 % kapitálu. Ne−
známy faktor urobil rozpočet na štyri lisy, všetky náklady spolu vyčíslil na 29 384
zlatých. Lindau poslal len veľmi stručný rozpočet na dva lisy bez iných výdavkov,
spolu 8 216 zlatých.

Medzi týmito rozpočtami sa nachádza aj 14−bodový plán bratislavského
tlačiara Šimona Petra Webera, adresovaný synode. Nie je datovaný, ale je tu i ďalší
list, adresovaný neznámej osobe, ktorú oslovuje ako bratranec, a ten nesie dátum
30. apríl 1806. A pretože sa vyjadruje k návrhu v predchádzajúcom liste, teda k plá−
nu, ako uskutočniť zámer, môžeme pripustiť, že vznikli v približne rovnakom čase,
resp. že vznikol ešte skôr, v súvislosti s prvou predstavou, prezentovanou na sy−
node v roku 1791. V liste bratrancovi vyjadruje akúsi skepsu smerom k uskutočne−
niu plánu na založenie a prevádzku tlačiarne. Podľa neho ho ani netreba prepiso−
vať do konečnej verzie, pretože sa neuskutoční, najmä pre uprednostňovanie čiast−
kových záujmov jednotlivcov.

Návrh adresovaný synode je naozaj len konceptom s množstvom opráv,
ale zároveň obsahuje detailnú víziu, ako z privilégia vyťažiť maximum. Evanjelická
cirkev mala podľa neho požiadať panovníka o exkluzívne privilégium na všetky
cirkvou používané náboženské knihy i učebnice, a následne urobiť kontrakt s tla−
čiarom. Tento tlačiar by potom pracoval pod ochranou konzistória vzhľadom na
možné priestupky iných tlačiarov voči privilégiu, najmä neoprávnenú dotlač. Kon−
zistórium sa malo zároveň zaviazať, že každý titul sa bude distribuovať v cirkvi, že
rukopis ešte nebol vytlačený a že tlačiar nie je povinný platiť autorovi honorár. Aby
sa predišlo finančným stratám, pri určení počtu výtlačkov a formátu sa zohľadní
názor tlačiara. Tlačiar bude platiť 20 % poplatok do cirkevnej pokladnice. Rabat pre
kníhkupcov a kníhviazačov mal byť 30 %, ako je to v tlačiarni Kráľovskej univerzi−
ty v Budíne. Cena knihy, ktorú stanoví konzistórium, sa mala vytlačiť na titule, aby
sa predišlo jej navyšovaniu a knihy zostali dostupné pre chudobné deti a roľníkov.
Kníhtlačiar mal byť zodpovedný za kvalitný papier a písmo, ale zároveň aj za to, že
cena vytlačenia jedného hárka bude štandardná (pri tlači 500 alebo 1 000 exemplá−
rov stála tlač jedného normálneho hárku 1,5 grajciarov alebo tzv. mediánu 2 graj−
ciare). Kníhkupci budú predkladať výkazy o predaných a nepredaných knihách,
aby mohli odvádzať 20 % zo zisku. Všetky vytlačené knihy navrhuje Weber ope−
čiatkovať, aby sa mohla kontrolovať distribúcia a eventuálna nelegálna dotlač 
a aby mala cirkev prehľad o náklade a predaji. Na toto pečiatkovanie mali najať jed−
ného človeka. Takto si podľa neho tlačiareň zabezpečí stály ročný príjem „niekoľko
sto a po istom čase niekoľko tisíc zlatých“. Zisk bude závisieť od počtu evanjelic−
kých komunít a obyvateľstva, počtu gymnázií, študentov, škály učebníc a od iných
faktorov. Po uplynutí niekoľkých rokov, keď sa bez rozhodnutia konzistória nebu−
de používať nijaká kniha určená evanjelikom, bude možné ustúpiť od pečiatkova−
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nia. Takto sa cenovo dostupné knihy dostanú k mládeži i k chudobným a výnos 
z predaja sa bude môcť použiť aj pre chudobnú mládež alebo tak, ako je to v prí−
pade Kníhtlačiarne normálnej školy vo Viedni (Schulbuchverlag), nemusí sa od−
vádzať do fondu, ale priamo poskytovať nemajetným. Okrem toho Weber tiež na−
vrhol, aby vytlačili prvé prenumeračné oznámenia a členovia grémia za zaviazali
odobrať 1 – 2 exempláre, pričom cena môže byť v tomto prípade trochu vyššia, pre−
tože sa takto získa štartovací kapitál. Vyjadril aj presvedčenie, že časť výdavkov
(plat pre osobu pečiatkujúcu knihy, honoráre autorov) eliminuje vlastenecké nad−
šenie, ktoré povedie k práci bez odmeňovania. Upozornil, že cisár by mal žiadosti
o privilégium vyhovieť, pretože podobné privilégium mala už spomenutá Kníh−
tlačiareň normálnej školy vo Viedni alebo Univerzitná tlačiareň v Budíne dispo−
nujúca privilégiom na tlač učebníc pre celé Uhorsko. Nakoniec pripomenul, že 
v prípade udelenia a uplatnenia privilégia sa môže evanjelická cirkev s dôverou ob−
rátiť na neho.14

Weberov návrh, ktorý niekoľko rokov predchádzal udeleniu privilégia, od−
haľuje, ako sa vyvíjala idea typografických aktivít. Na začiatku bola predstava do−
stať pod kontrolu voluntaristické a nekontrolované pretláčanie evanjelických ná−
boženských kníh a učebníc uhorskými tlačiarmi a potom sa vyformovala do vízie
vlastného vydavateľského monopolu a v jeho intenciách sa sformovala predstava
vlastnej tlačiarne.

Na zasadnutí generálneho konventu 20. augusta 1812 odsúhlasili zriadenie
fondu na založenie tlačiarne. Z predstáv a návrhov jednotlivých superintendencií
mala v horizonte štyroch mesiacov na tento účel menovaná deputácia – Martin
Schwartner, Ľudovít Schedius, Ján Molnár a Gabriel Machula – vytvoriť projekt.15

Na zasadnutí bratislavského konventu 3. marca 1812 boli nevyriešené otáz−
ky okolo tlačiarne znovu na programe, pravdepodobne aj na základe podnetu in−
špektora Alexandra Prónaya. Vo februári 1813 napísal superintendentovi Preddu−
najského dištriktu Danielovi Krudymu list, aby ho požiadal o sformulovanie pred−
stavy o tom, ako bude tlačiareň fungovať, pretože Banský a Zadunajský dištrikt už
svoje stanoviská poslali. Vysvetľuje, že v princípe ide o to, aby našli konšteláciu,
ktorá prinesie čo najväčší zisk. Bude teda potrebné sa rozhodnúť, či bude tlačiareň
spravovaná ako vlastná alebo súkromná (domestica) a cirkev bude znášať všetky
náklady spojené s jej prevádzkou, príp. odovzdajú právo tlače do prenájmu. Pred−

14 EOL, AGE I d 3, č. 6. Súčasťou tohto prameňa je aj návrh kúpno−predajnej zmluvy bližšie
nešpecifikovanej tlačiarne za 5 000 zl. v Pešti. Pochádza pravdepodobne približne z toho
istého obdobia ako Weberov text. Kontrakt ma zabezpečiť postupnú platbu (1 000 zl.
každý rok) s úrokom 6 %. Osoba (pravdepodobne pôvodný majiteľ tlačiarne), ktorej
meno je na dokumente vyškrtnuté, sa mala stať doživotným riaditeľom tlačiarne a skladať
účty dozornej komisii. Jeho mzdou mala byť polovica vykázaného zisku.

15 EOL, AGE I d 4, 38. Hoci tlačiareň ešte nebola zriadená, 26. 11. 1813 na zasadnutí
Banského dištriktu prezentovali a následne zaslali Alexandrovi Prónayovi súpis kníh
zostavený evanjelikmi hontianskeho seniorátu ako edičný návrh. EOL, AGE I d 5, č. 14.
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bežne sa zdalo, že prvý spôsob bude spojený s väčším profitom, ale vyžaduje si in−
vestície, ktoré stále nevedeli kvantifikovať. V Prónayovom liste možno vnímať ná−
rast neistoty: správa takejto tlačiarne bude náročná a zisk nie je zaručený. Hovorí 
o tom, že bez tlače učebníc ho pravdepodobne nebude možné dosiahnuť.16 Stano−
visko dištriktu, ako vyplynie z materiálu deputácie, nikdy nevzniklo. Bratislavský
konvent trval na zriadení tlačiarne vo vlastnej správe a sformuloval pre superin−
tendenta precíznejšie predstavy. Navrhol:

n vytvoriť fond na založenie a udržiavanie tlačiarne podľa vzoru Canstei−
nische Bibelanstalt zriadeného v roku 1710 v Halle alebo tlačiarne Krá−
ľovskej budínskej univerzity bez toho, aby sa, predovšetkým na začiatku,
uvažovalo o akomkoľvek zisku;

n vybrať riaditeľa s potrebnými odbornými skúsenosťami a stanoviť mu
plat;

n zabezpečiť odbyt tlačiarne kňazmi a učiteľmi vo svojich komunitách;
n pripraviť edíciu Biblie a Nového zákona v spolupráci s Biblickou spoloč−

nosťou (Institutum Philobiblicum), ktorá na tento účel dostala od Lon−
dýnskej biblickej spoločnosti 4 000 zlatých v striebre, čím sa pokryjú ty−
pografické práce;

n zaviesť v komunitách predaj edícií tlačiarne;
n presadiť používanie kníh z tlačiarne aj v elementárnych školách (Luthe−

rov katechizmus a i.);
n presadzovanie produkcie tlačiarne prostredníctvom superintendentov,

inšpektorov, seniorov, kňazov a učiteľov bude viesť k akémusi neformál−
nemu jus exclusivum;

n získať papier za výhodnú cenu od evanjelických dodávateľov z Gemer−
skej a zo Spišskej stolice.

Nakoniec konvent podčiarkol, že takto môže tlačiareň produkovať zisk ako−
by na privilégiu ex sua acte bez toho, aby bolo nutné právo na tlač prenajať, zároveň
to otvára cestu k budúcemu rozšíreniu privilégia na tlač akýchkoľvek kníh.17

V tom istom roku získal bratislavský konvent na zriadenie tlačiarne dar 4 000
zlatých na základe dodatku k testamentu barónky Ludoviky Amálie Zayovej. Po dľa
jej vôle mala tlačiareň, ktorá bude vlastníctvom konventu, pripraviť cenovo priaz−
nivé vydanie Starého a Nového zákona určené na distribúciu chudobným tak, ako
to presadzuje aj Londýnska biblická spoločnosť.18

16 ÚK SAV, Rkp. fasc. 283, 10. 2. 1813 Pešť, Alexander Prónay [D. Krudymu].
17 ÚEA, Fasc. XIX Nr 6, č. 3. s. 261 – 262, s. 270 – 273.
18 ÚEA, Lit J. Fasc IXa, Nr 2. Ústav milovníkov Biblie (Institutum Philo−Biblicum) bol

založený v Bratislave v roku 1811. Bol pobočkou Londýnskej biblickej spoločnosti a o jeho
aktivitách nemáme veľa správ. V Rukopisnej zbierke Lyceálnej knižnice pramene k jej
aktivitám a plánovanej spolupráci s tlačiarňou: ÚK SAV, Rkp. zv. 598: Protocollum instituti
Philobiblici, Rkp. zv. 599: Ratiotinarium Instituti Philobiblici, Rkp. fasc. 585/13: Správa
profesorov gymnázia o spoločnosti a i.
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V auguste 1813 bol už na svete návrh deputácie. Poukázala na to, že myš −
lienka zriadiť tlačiareň sa po prvýkrát objavila na synode v roku 1791 a získané pri−
vilégium je výsledkom vývoja idey od exkluzívneho privilégia na tlač nábožen−
ských kníh bez vlastnej typografickej bázy až k predstave o tlači náboženských
kníh a učebníc vo vlastnej tlačiarni, hoci v koncepte žiadosti sa nakoniec idea ex−
kluzivity neobjavila. Deputácia pracovala s názormi troch superintendencií. Vede−
nie Zadunajského dištriktu zdôraznilo, že k tomuto privilégiu bude potrebné pri−
pojiť exkluzívne privilégium na tlač učebníc a keby nebolo udelené, peniaze určené
na založenie tlačiarne sa majú použiť na lepší účel. Správu tlačiarne mali zabezpečiť
prostredníctvom faktora a inšpektora. Navrhli uprednostniť pred kníhkupcami 
a kníhviazačmi distribúciu prostredníctvom profesorov gymnázií a vidieckych kňa−
zov, čo podľa nich lepšie zabezpečí odvod zisku do verejného fondu. Hospodáre−
nie tlačiarne bude potrebné predkladať konventu každoročne. Zároveň sa tu obja−
vuje aj predstava dištriktu o svojom podielu na zisku, pretože sa postará o všetky
knihy tlačiarne. Zo stanoviska nevyplýva, v akom zmysle. Okrem už spomenutého
stanoviska Banského dištriktu sa k problémom vyjadrili jednotlivé senioráty Pred−
dunajského dištriktu. Objavili sa ich obavy z nedostatku peňazí, z ťažkostí, ktoré
prinesie doba, z prísnosti cenzorov a z problémov so správou tlačiarne. Deputácia
tiež prezentovala niektoré názory jednotlivcov. Podľa Gregora Františka Berzevici−
ho, inšpektora Potiského dištriktu, bude najlepšie privilégium jednoducho predať
nejakému tlačiarovi, inak bude tlačiareň len záťažou. Svoje stanovisko poslal aj rek−
tor kežmarského lýcea Adam Podkonický. V zhode s ostatnými navrhoval požiadať
o exkluzívne privilégium na tlač učebníc a náboženských kníh a vybudovať tlačiareň
na vlastné náklady; ak by sa to pre nedostatok peňazí nepodarilo, preniesť privilé−
gium na obdobie šiestich rokov na etablovaného tlačiara, ktorý bude príslušníkom
evanjelickej konfesie.

Z týchto podkladov vybudovala deputácia spoločné stanovisko. Preferova−
la vlastnú správu tlačiarne pred prenesením privilégia na iný subjekt, pretože to pri−
nesie možnosť získania ďalších privilégií. Zároveň správca tlačiarne (magister typo−
graphus) môže k jestvujúcemu povoleniu pridať monopoly, ktorých je sám držite−
ľom, čo by malo prispieť k prosperite podniku. Deputácia nepovažovala za vhodné
žiadať od panovníka exkluzívne privilégium, lebo tieto monopoly sú údajne „ne−
návidené“ a získavajú sa len ťažko. Podľa jej stanoviska by bolo lepšie požiadať o jus
magisterium. Umožnilo by tlačiť nielen náboženské knihy, ale mať rôznorodú pro−
dukciu nepoškodzujúcu jestvujúce privilégiá iných subjektov. Deputácia prefero−
vala nákup kompletne zariadenej tlačiarne vo Viedni alebo v Uhorsku, pričom na−
vrhla zverejniť inzerát, aby sa našlo najlepšie vybavenie za najlepšiu cenu. Keď bu−
de tlačiareň pripravená, potom treba pristúpiť k vymenovaniu riaditeľa. Riaditeľ
bude komunikovať nielen so superintendentami a seniorátmi, ale so všetkými, kto−
rí budú s tlačiarňou prepojení v literárnom alebo obchodnom zmysle. Mal sa starať
o „externú ekonómiu“, zatiaľ čo faktor mal dohliadať na „vnútornú ekonómiu“
podniku. Usilovnosť riaditeľa a faktora mala byť odmenená podielom na zisku.
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Papier mali zakúpiť za čo najvýhodnejšiu cenu a postupne získať do prenájmu aj
mlyn na papier. Zisk z predaja kníh navrhli požičiavať na úrok. Deputácia zdôrazni−
la, že práve od bratislavského konventu, jeho duchovných a od profesorov bude zá−
visieť udržanie a rozvoj tlačiarne, aj preto mu mali hneď na začiatku prideliť istú, bliž−
šie neurčenú sumu. Väčšie diela ako Biblia alebo spevník sa mali vydávať prostred−
níctvom prenumerácie. Edičný plán mal vzniknúť ako konsenzus deputácie štyroch
superintendencií, zostavenej na tento účel. Táto deputácia mala zároveň poskytovať
generálnemu konventu správy o činnosti a návrhy na rozvoj podnikania.19

Na začiatku septembra 1813 sa konalo ďalšie zasadnutie generálneho kon−
ventu a pracovalo už so stanoviskom deputácie. Inšpektor Balogh bol poverený zís−
kať pre tlačiareň exkluzivitu v tlači náboženských kníh (teda nielen právo), prípad−
ne oprávnenie tlačiť čokoľvek (jus magisterium). Zdá sa, že postupne si začali uve−
domovať, že tlačiareň sa dostane do konkurenčného prostredia a vydavateľské
oprávnenia, ktorými disponuje, nebudú stačiť na to, aby prosperovala.20

Kľúčové bolo stanovisko a postoj Preddunajského dištriktu a najmä brati−
slavského konventu. Preto 29. septembra 1813 napísal Peter Balogh ďalší list, aby
predstavených dištriktu vyzval postaviť sa k projektu kladne, ako na spôsob po−
vznesenia školstva, a teda zdroj šťastia, vzdelávania a pomoci chudobným.21

Myšlienka vlastnej tlačiarne sa však stretla aj s pozitívnym ohlasom. Tur−
čiansky seniorát daroval vznikajúcej tlačiarni 1 000 zlatých, ktoré uložili do škol−
ského fondu. Balogh prečítal ich darovací list ako inšpiráciu pre iné superinten−
dencie a prisľúbil sformulovať poďakovanie.22

V nasledujúcom období nenastal v uskutočnení plánu nijaký posun. Istú
bezradnosť možno vnímať aj na zasadnutí generálneho konventu vo februári 1815.
Stále nevedeli, kde a ako tlačiareň zriadiť.23 V septembri 1816 sa vrátili k predstave
z roku 1813 o tom, že vzniku tlačiarne a jej prosperite bráni formulácia privilégia 
o tlači výhradne náboženských kníh a zároveň skutočnosť, že je viazané na Brati−
slavu. Zhodli sa na tom, že je potrebné požiadať o povolenie tlačiť v Pešti, teda 
v centre kráľovstva, kde je čulý obchodný ruch a zároveň dobré komunikačné
prepojenie s inými časťami kráľovstva. A okrem toho bude na zabezpečenie zisku
potrebné získať jus magisterium.24

V tom čase mali evanjelici v rukách ponuku bratislavského tlačiara Karola
Gašpara Snížka na prenájom tlačiarne. Návrh Plánu zriadenia tlačiarne Evanjelickej a. v.
cirkvi v Uhorsku vychádza z predpokladu, že náklady na zriadenie tlačiarne by bo−

19 EOL, AGE I d 5, č. 3.
20 EOL, AGE, I d 5, č. 15.
21 ÚK SAV, Rkp. fasc. 491/16, 27. 9. 1813.
22 ÚK SAV, Rkp. fasc. 434/6. EOL, AGE I d 5, č. 15.
23 ÚK SAV, Rkp. fasc. 434/9.
24 ÚK SAV, Rkp. fasc. 434/10. EOL, AGE I d 9, č. 31.
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li príliš vysoké na to, aby z nej cirkev mala v dohľadnom čase úžitok pri daných ob−
medzeniach privilégia. Preto Snížek navrhuje cirkvi, aby jeho tlačiarni, ktorá je
zároveň nositeľkou privilégia tlačiť všetky povolené knihy a časopisy, odovzdali
svoje privilégium na 12 rokov. Táto tlačiareň bude niesť názov C. k. privilegovaná
kníhtlačiareň príslušníkov evanjelickej a. v. cirkvi Uhorského kráľovstva, pričom Snížek
bude stále zodpovedný za jej chod a obchody, ale pod dohľadom inšpektora brati−
slavského konventu a rektora gymnázia. Návrh zdôrazňuje tento princíp jednoty
vedenia tlačiarne ako rešpektovaný aspekt prosperity podniku. Vzhľadom na to, že
nie je možné dopredu určiť, aký bude ročný zisk tlačiarne, stanovuje sa cirkvi per−
centuálny odvod – 10 % príjmu tlačiarne. Aby sa zabezpečil čo najväčší príjem tla−
čiarne, treba vyzvať všetkých evanjelikov, aby vydávali a kupovali knihy jedine v tej−
to tlačiarni. Na tento účel bude potrebné zriaďovať na vidieku filiálky v starostlivos−
ti duchovných a učiteľov a takýmto predajom ešte navýšiť desaťpercentný príjem.
Cirkev bude mať tento príjem aj z tlače kníh, ktoré jej privilégium nepovoľuje, pri−
čom by sa ale mala snažiť získať ďalšie privilégiá.25

Pramene nepreukazujú, aké stanovisko zaujali evanjelici k tomuto návrhu
a prečo sa neuskutočnil. Záležitosť tlačiarne sa dostala na rokovanie generálneho
konventu o rok, v septembri 1817. Ďalšie privilégium nebolo pravdepodobne ude−
lené a konvent sa zhodol v názore, že nákup tlačiarne je síce najvhodnejší spôsob
ako privilégium uplatniť, ale dané okolnosti a menový kurz to aktuálne neumož−
ňujú, takže sa kúpa predbežne neuskutoční.26

Pramenná stopa projektu končí v roku 1818. V tom čase zomrel inšpektor
Peter Balogh, jeho nositeľ a propagátor, a to mohol byť jeden z dôvodov, prečo sa
idea vlastnej tlačiarne vytratila z rokovaní generálneho konventu.

Cirkev v labyrinte typografických monopolov
Tlačiarne v službách konfesie, resp. inštitúcie mali v monarchii svoju histó−

riu. V 17. storočí to bola Arcibiskupská tlačiareň, neskôr tlačiareň Trnavskej univer−
zity. Za hranicami Uhorska pôsobila Arcibiskupská tlačiareň v Prahe a Knihtiskár−
na c. k. normální školy, ktorá vznikla v roku 1776 z jezuitskej tlačiarne. Vo Viedni
fungoval aj Schulbuchverlag, ktorý poslúžil ako vzor v koncepte Šimona Petra We−
bera.27

25 EOL, AGE I d 9, č. 31.
26 EOL, AGE I d 11, č. 33 – 34.
27 Predstava inštitucionálnej tlačiarne figurovala na začiatku 90. rokov 18. storočia ako súčasť

plánov založenia Uhorskej vedeckej spoločnosti (Erudita Societas Hungarica). Jej cieľom
bolo pestovať a rozširovať národný jazyk, prehlbovať národnú kultúru a v týchto
intenciách aj vydávať, importovať a zhromažďovať knihy. Rovnako ako ev. cirkev
očakávali dary patrónov a dobrodincov, ale aj podporu miestodržiteľstva a vytvorenie
fondu podľa vzoru podobných spoločností v Európe. V zriadenej tlačiarni sa mali tlačiť
diela členov spoločnosti, ale aj staršie texty vzdelancov, noviny a časopisy. Diela sa mali
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Pravdepodobne ich môžeme považovať za jeden z inšpiratívnych momen−
tov formovania predstavy o vlastnej tlačiarni. Sledovať ju môžeme od rokovania
synody v roku 1791. V jednom momente bola predstava tlačiarne prepojená 
s ideou Teologického inštitútu, ktorý zamýšľala superintendencia Zadunajského di−
štriktu zriadiť v Bratislave.28 Spolupracovať mala aj s Biblickou spoločnosťou. Hoci
zostal pokus o založenie evanjelickej tlačiarne dosiaľ nepovšimnutý, udalosť má nie−
 koľko interpretačných hľadísk. Môžeme sa na ňu pozrieť ako na vcelku bezvý−
znamnú epizódu v dejinách ev. cirkvi a. v., ale zachované pramene nám umožňujú
prekročiť toto vnímanie. Skúmanie v intenciách dejín vydavateľského práva a kon−
kurenčných aspektov typografického podnikania vedie k identifikácii problematic−
kých miest zámeru. Ukazuje sa, že predstava o zriadení tlačiarne nemala charakter
plánu, išlo o akúsi základnú ideu, ktorá sa len po udelení privilégia začala na plán
rozpracovávať. Jej nositeľom bol inšpektor Peter Balogh a do príprav mali svojimi
predstavami prispieť predstavení všetkých štyroch dištriktov. Nejestvoval štartova cí
kapitál a ani kvantifikácia finančných prostriedkoch potrebných na zriadenie, ná−
kup vybavenia a zamestnanie typografov. Nezachoval sa a pravdepodobne ani ne−
existoval približný edičný plán a debata o konkrétnych tituloch náboženských kníh
(nevyskytujúcich sa v jestvujúcej ponuke tlačiarní) sa pravdepodobne ani nezačala.
Existovala len abstraktná predstava financovania tlače prostredníctvom prenume−
rácie a predstava zisku, ktorý sa mal kapitalizovať, úročiť a použiť na povznesenie
školstva.

Prenumerácia mala v dejinách vydavateľstva dôležité postavenie, ale nie
všetky predplatiteľské projekty sa stretli so záujmom. Vieme doložiť veľa príkladov
neúspechu a minimálne superintendent Banského diš triktu na to upozornil. Pred−
stava zisku v konkurenčnom priestore knižného obchodu nebola vylúčená, ale
bola len ťažko dosiahnuteľná. Typografické médium bolo na jednej strane nosite−
ľom atribútu verejného prospechu, vzdelania a povznesenia spoločnosti, k čomu
výrazne prispelo osvietenstvo so svojimi ideami vzdelávania ľudu.29 Na druhej
strane bolo priestorom pre komerciu a rivalitu tak, ako to bolo u mnohých podni−
kateľských odvetví. Privilégium ako relatívne zastaraný koncept monopolizácie
nemalo na začiatku 19. storočia silu vytvoriť pre vydavateľských amatérov priestor
na presadenie sa v prostredí dobre obsadenom tlačiarňami, chrániacimi si odbyt

vydávať prenumeráciou, zo zisku mal byť vyplatený autorský honorár a časť zisku 
sa mala ukladať do pokladnice spoločnosti. Najmä preto mala tlačiareň získať exkluzívne
privilégium a spoločnosť si chcela uplatňovať právo cenzurovať knihy, ktoré vydávala. 
O tom viac: Lyceálna knižnica v Kežmarku, Rukopisná zbierka, Fasc. 217, Protokoly
študijnej komisie 1792 – 93, Nro 25 Projectum erigendae Eruditae Societatis Hungaricae
per Carolum Luby & Steph. Vay elaboratum. Az ország−gyülésének irásai, s. 266 – 268.

28 Odpis žiadosti adresovanej miestodržiteľstvu. ÚK SAV, Rkp. fasc. 428, 46, s. 437.
29 Okrem projektov citovaných v úvode možno spomenúť aj nie celkom úspešný projekt

vydávania slovenských novín, založených na nereálnych predstavách o odberateľskom
zázemí. KOLLÁROVÁ, odk. 4, s. 151 – 155.
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náboženských kníh ako jeden z kľúčových segmentov prosperity. Predstavitelia
evanjelikov na to postupne prichádzali, a preto formovali nerealistickú predstavu
o exkluzivite tlače náboženských kníh pre evanjelikov a rozširovania práva na tlač
učebníc; nakoniec oprávnenie tlačiť čokoľvek pomenovali ako jus magisterium. Ten−
to pojem a ani jeho definícia sa v dejinách typografie nevyskytuje. Takto vyhrane−
ná predstava však zasahovala do sfér záujmov a monopolov iných tlačiarov. K nej
sa pridala vízia monopolnej distribúcie, založená na ochote a disciplíne príslušní−
kov cirkvi v predaji a nákupe produkcie tlačiarne, teda vízia akéhosi vnútrocirkev−
ného monopolu, tichej dohody. Cirkev pravdepodobne nepristúpila na realistic−
kejšie koncepty a ponuky spolupráce s etablovanými tlačiarmi, a tak sa ideu evan−
jelickej tlačiarne nepodarilo nikdy uskutočniť.
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Prešporský vydavateľ 
K. Weiß−Schrattenthal 
a jeho spojenie s literárnym
svetom vo Viedni
Ivana Zolcerová

Kľúčové slová: Karl Weiß−Schrattenthal, Marie Eugenia delle Grazie, Helene Stökl, 
Laurenz Müllner, korešpondencia, analýza listov, Rakúsko−Uhorsko

Úvod
Dátum narodenia a úmrtia, počet vydaných titulov a vydaní – to všetko sú

na čísla regulované životy autorov. Relatívne ľahko overiteľné, ale jednoznačné
čísla nepomôžu pri odhaľovaní ľudských osudov, vzťahov a príbehov, vzájomných
spoluprác i konfliktov. Nazrieť za čísla a zrekonštruovať sieť vzťahov autorov, v kto−
rých fungovali počas života, pomôžu zachované egodokumenty, najčastejšie listy či
biografie. Becker−Cantarino1 uvádza: „List bol od nepamäti prostriedkom komunikácie 
a sebazobrazovania, oznamovania faktov a dialógov s inými ľuďmi a obrazom vlastnej du−
še.“2 Práve subjektivita tohto dokumentu ho robí takým podozrivým pre historikov
a zaujímavým pre literátov. Häder upozorňuje, že „obrátenie sa k subjektu na jednej
strane spôsobilo vzrast záujmu o egodokumenty a bibliografie, na druhej strane podnietilo
vznik metód ich výskumu.“3 Listy, ako aj iné egodokumenty, získavajú svoje miesto pri
práci s prameňmi najmä pri výskume dejín každodennosti a rodových štúdií.4

V našom výskume sme tiež pracovali s listami ako hlavnými prameňmi. Vy−
brali sme aktérov literárneho trhu, ktorí momentálne nepatria do literárneho káno −
nu, prípadne do neho patria len obmedzene, ale v tom období boli vnímaní ako
úspešní a ich knihy rezonovali v spoločnosti buď veľkým počtom, alebo obľúbenos −

1 Autorka v celej štúdií používa písanie neslovanských mien v pôvodnom znení 
a pre lepšiu prehľadnosť neprechyľuje ženské priezviská. Všetky citáty uvedené 
v príspevku preložila autorka príspevku z nemčiny do slovenčiny.

2 BECKER−CANTARINO, B. Leben als Text. Briefe als Ausdrucks− und 
Verständigungsmittel in der Briefkultur und Literatur des 18. Jahrhunderts, s. 129.

3 HÄDER, S. Der Bildungsgang des Subjekts: Thema−Kontext, Quellen – Methode –
Theorie, s. 11.

4 HÄDER, odk. 3, s. 7.
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ťou. Všetky analyzované listy boli adresované Karlovi Weiß−Schrattenthalovi, lite−
rárnemu kritikovi, profesorovi nemeckej literatúry, vydavateľovi a v neposlednom
rade autorovi viacerých zbierok básní, pôsobiacemu od roku 1877 v Deve, 1884 
v Stoličnom Belehrade a od roku 1886 v Prešporku.5 Jeho korešpondenční partne−
ri boli zvolení zámerne tak, aby reprezentovali centrum ríše – Viedeň. Weiß−Schrat−
tenthal sa síce neustále približoval k nemeckojazyčnému centru v rakúsko−uhor−
skej monarchii, nikdy tu však nežil.

Pri analýze nás zaujímalo, ako sa v komunikácii odrazí fakt, že adresát, 
K. Weiß−Schrattenthal a jedna z jeho korešpondenčných partneriek, žili v blízkosti
vzdelanostného centra monarchie pre nemeckojazyčné obyvateľstvo Viedne, kým
ostatní odosielatelia trávili väčšinu času priamo vo Viedni. S centrom a perifériou sa
podľa Müller−Funka spájajú aj „tvrdé“ fakty ako ekonomická nerovnosť a migrácia.6

Pri obsahovej analýze listov sme hľadali aj náznaky dosvedčujúce protiklad centra 
a periférie, označený Müller−Funkom ako „ostrý spor moci a možnosti tvorby.“ 7 Okrem
toho sme v korešpondencii hľadali odpovede na otázky: Ako prebiehala komuni−
kácia medzi K. Weiß−Schrattenthalom a odosielateľmi, a čo bolo jej cieľom? Aké té−
my sa v nej opakujú? Ako sa vyvíjajú vzťahy medzi jednotlivými aktérmi?

Komunikační partneri K. Weiß−Schrattenthala
Na analýzu sme zvolili listy troch autoriek – Helene Stökl (1845 – 1929),

Bertha von Suttner (1843 – 1914) a Marie Eugenie delle Grazie (1864 – 1931) – a teo−
lóga, dekana Katolícko−teologickej fakulty vo Viedni a zároveň mecenáša M. E. del−
le Grazie Laurenza Müllnera (1848 – 1911).

Helene Stökl písala najmä pre noviny a podľa informácií v lexikóne Sophie
Pataky bola veľmi obľúbená pre svoje humorné fejtóny. Viaceré novely a romány jej
vyšli knižne aj opakovane a jej poviedky boli preložené do iných jazykov (anglič−
tina, holandčina).8

Bertha von Suttner budila rozruch už spôsobom života, ktorý bol pre jej sú−
časníkov „neslýchaný.“9 Narodila sa síce do šľachtickej rodiny, ale šľachta ju nikdy
neprijala kvôli pôvodu matky, preto sa vybrala cestou samostatnosti a pacifizmu.

5 Pre viac informácií o osobe K. Weiß−Schrattenthala pozri napr. BOBOKOVÁ, I. 
Karl Weiss Schrattenthal – prešporský vydavateľ a literárny kritik na prelome 
19. a 20. storočia, s. 45 – 53. Pre variantu priezviska spojenú s pseudonymom sme sa
rozhodli preto, lebo takto svoje meno uvádzal aj K. Weiß−Schrattenthal. 

6 MÜLLER−FUNK, W. Jesenice und Zemplén: Grenzen und Peripherien Skizze zu einer
Poetologie des Raumes im Kontext der späten Habsburger Monarchie, s. 21.

7 MÜLLER−FUNK, odk. 6.
8 PATAKY, S. Stökl, Frau Helene, s. 337 – 339.
9 GRUBER, L. a E. KLAUS. „Die Waffen nieder“ – Bertha von Suttners Leben gegen 

den Krieg, s. 41.
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Preslávila sa románom Die Waffen nieder! (Zložte zbrane!, 1889), ktorý jej priniesol
spoločenský obdiv, no neskôr aj odpor k jej pacifickým aktivitám. V románe arti−
kuluje myšlienky pacifizmu a odmieta zbrojenie. Dopad vojen demonštruje na ži−
votných osudoch ja−rozprávačky Marty, ktorej sa vojna dotkne napriek tomu, že
nikdy nežila v blízkosti vojnového poľa. Angažovanosť za svet bez zbraní a vojen,
literárna i publicistická tvorba, ale aj osobná známosť s Alfredom Nobelom prav−
depodobne zohrali významnú úlohu pri udelení Nobelovej ceny za mier, ktorú zís −
kala v roku 1905. V čase odoslania listu pre Weiß−Schrattenthala sa Suttner vrátila
do Viedne z Gruzínska, kam sa uchýlila s manželom po odmietnutí ich manželstva
rodinou a kruhom priateľov. Už v tomto čase boli obaja literárne činní; B. von Sutt−
ner mala na svojom konte román Ein schlechter Mensch (Zlý človek, 1885), Inventarium
einer Seele (Inventár jednej duše, 1883), ako aj množstvo článkov publikovaných naj−
mä v Allgemeine Frauenzeitung, Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft či Heim−
garten.10

Marie delle Grazie patrí podľa Edit Király k autorkám konca 19. storočia,
ktoré boli „kedysi oslavované, dnes už polozabudnuté.“11 Úspech Grazie vysvetľuje Ki−
rály aj množstvom a rôznorodosťou jej literárnej tvorby, ktorá umožňuje skúmať 
v nej rôzne aspekty (nachádzame v ňom spojenie s Rudolfom Steinerom či darvi−
nizmom, vďaka autorkinmu pôvodu z Banátu nesú jej knihy aj stopy emigrantskej
literatúry a iné). Jej dielo pozostáva z básní, románov, noviel i eposov. Marie delle
Grazie v čase korešpondencie s K. Weiß−Schrattenthalom pracovala na epose Robe −
spierre (1894), ale už vtedy mala zverejnené aj poviedky Der Rebell a Bozi (1893).

Do analýzy bola zaradená aj korešpondencia Karla Weißa Schrattenthala 
s profesorom teológie Laurenzom Müllnerom, ktorý bol priateľom a podporovate−
ľom Marie delle Grazie.

Všetky listy zaradené do analýzy pochádzajú z pozostalosti Karla Weiß−
−Schrattenthala v Archíve mesta Bratislavy. V prípade profesora Müllnera sú k dis−
pozícií len dva listy z roku 1893, u Berthy von Suttner len jeden list z roku 1885, 
v pozostalosti H. Stöckl sa nachádza šesť listov datovaných do obdobia 1878 – 1884,
a od M. delle Grazie sa zachovalo najviac listov (desať) z rokov 1891 – 1895. S isto−
tou nemožno určiť, či išlo o všetky prijaté listy, no podľa obsahu možno usudzovať,
že v pozostalosti niektoré listy predsa len chýbajú.

Pre nikoho z odosielateľov sa nakoniec K. Weiß−Schrattenthal nestal vyda−
vateľom tak, ako to bolo v prípade Kathariny Koch a Franza Wörthera.12 Práve z toh−
to dôvodu hľadáme v korešpondencii odpovede na otázky týkajúce sa cieľa, prie−
behu a vývinu vzťahu medzi jednotlivými aktérmi.

10 Bertha Suttner [online].
11 KIRÁLY, E. Zu Nixe werden, s. 392.
12 Komunikácia s týmito spisovateľmi bola opísaná bližšie v článku ZOLCEROVÁ, I.

Komunikácia poetky Kathariny Kochovej a básnika Franza Wörthera so svojím
prešporským mecénom Karlom Weißom Schrattenthalom, s. 141 – 150.
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Korešpondencia Berthy von Suttner
Pri korešpondencii s Berthou von Suttner sa snažil Schrattenthal pravde−

podobne získať jej autorský text kratšieho charakteru, čo mohlo byť jeho motivá−
ciou, aby jej napísal. Usudzujeme tak z úvodu listu Berthy von Suttner: „Zodpove−
dajúc Vášmu priateľsky vyslovenému želaniu som napísala pár riadkov, ktoré Vám dávam 
k dispozícií. Možno sa Vám jedno či druhé hodí pre Vašu lyriku.“13 Von Suttner ďalej ďa−
kuje Schrattenthalovi za jeho pochvalu uverejnenú v antológií Deutsche Dichterinnen
und Schriftstellerinnen in Böhmen, Mähren und Schlesien (Nemecké spisovateľky a poetky 
v Čechách, na Morave a v Sliezsku, 1885). Schrattenthal pri zostavovaní tejto antológie
sem zaradil i Berthu von Suttner, keďže sa narodila a mladosť prežila v Prahe.

V liste Berthy von Suttner boli použité výrazy ako „vážený pán,“ „priateľsky
vyslovené želanie,“ „ďakujem srdečne,“ „s úctou“ typické pre korešpondenciu tejto do−
by, vyskytujúce sa aj v ostatných analyzovaných listoch. Keďže ďalšie listy sa ne−
zachovali, alebo korešpondencia nepokračovala, nedá sa určiť posun v komuniká−
cii žiadnym konkrétnym smerom.

Korešpondencia Laurenza Müllnera
V prípade dvoch listov profesora Müllnera je situácia odlišná, predsa len

nejde o spisovateľa, ale skôr „kolegu“ – mecéna a podporovateľa Marie E. delle Gra−
zie, profesora teológie a dekana fakulty. Motiváciou pre korešpondenciu bola prav−
depodobne výmena názorov a vzájomná spolupráca dvoch odborníkov. Oba listy
sa venujú literárnemu trhu, vzájomnej spolupráci a výmene dostupných infor−
mácií o autoroch. Napríklad v nedatovanom Müllnerovom liste sa spomína ba−
rónka A. Dicklage (jej písomnosti sa taktiež nachádzajú v pozostalosti Karla Weiß−
−Schrattenthala14), o ktorej by profesor Müllner v budúcnosti potreboval zistiť ďal−
šie informácie. V kontexte vzájomnej spolupráce píše Müllner Weiß−Schrattenthalovi:
„Neprajem si, aby ste venovali čas mojej knihe počas školského roka, keď sa od Vás toľko poža−
duje.“15 L. Müllner na jednej strane Schrattenthala podporuje, keď mu vyjadruje svo−
 je uznanie nad jeho edičnou činnosťou pri vydaní „poetky z ľudu“ Johanny Ambro −
sius („Poetka Vám musí byť vďačná za Váš jemný a taktný vkus, ktorý ukazuje výber básní
[...]. Ten prispel k úspechu básní určite aspoň tak, ako prirodzené črty jej [autorkinho] da−
ru.“16). Na druhej strane sleduje aj svoje záujmy, v tomto prípade tvorbu Marie E.
delle Grazie: „Ešte menej by som Vás, pán profesor, chcel odviesť od Robespierra [dielo 
M. E. delle Grazie], pretože viem, s akým živým záujmom čaká M. delle Grazie na Vaše vy−

13 Archív hlavného mesta Bratislavy (ďalej AMB). Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, 
šk. 3, Suttner, B. List z 30. 5. 1885.

14 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, Dicklage, A.
15 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, Müllner, L. List nedatovaný.
16 AMB, odk. 15.



40 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

jadrenie v Blätter für literarische Unterhaltung.“ 17 Aj z tohto jemne naformulovaného
oznámenia možno vyčítať, že medzi aktérmi vládne bližší a priateľský vzťah. Túto
mienku sčasti potvrdili aj prítomné pozdravy pre pani Weiß a ubezpečenie, že sa
profesor Müllner vždy poteší, keď bude môcť „u nás privítať pána profesora a osobitou
cťou mi bude raz môcť u nás pozdraviť aj pani manželku.“ 18

Keďže aj v tejto korešpondencii pravdepodobne chýbajú viaceré listy, nedá
sa hovoriť o vývine vzťahu medzi komunikujúcimi.

Helene Stöckl
Korešpondencia dvoch posledných zvolených odosielateliek vykazuje isté

spoločné črty najmä preto, lebo situácia oboch píšucich žien bola podobná.
Pri H. Stöckl sa zdá, že je zachovaný jej prvý list, v ktorom odpovedala na

Weiß−Schrattenthalove otázky. Vydavateľa zaujímal životopis autorky, jej doterajšie
skúsenosti a vydané publikácie, jej vzťah k lyrike a tiež kontakty na ďalšie píšuce
ženy. H. Stöckl odpovedala po bodoch a priamo. Zároveň možno z prvého listu vy−
čítať aj obdiv k adresátovi. Po prianí úspechu pre Schrattenthalov plán dodáva:
„Bolo pre mňa zaujímavé, dostať list od spisovateľa, ktorého dielo som sčasti poznala, hoci je−
ho meno som nepoznala.“19

V priebehu ďalšej korešpondencie išlo najmä o komunikáciu ohľadom už
zverejnených literárnych kritík na diela Heleny Stökl a o zaslanie Weiß−Schrat−
tenthalových kníh.20 Pravdepodobne cieľom nadviazania kontaktu bolo spoznanie
tvorby Helene Stökl a spracovanie týchto vedomostí do novinového príspevku. Po
čase sa však vzťah medzi spisovateľkou a vydavateľom zmenil. Z korešpondencie
vyplýva, že za zmenou môže byť osobné stretnutie a priaznivá kritika venovaná
spisovateľke („Prijmite moje najpriateľskejšie poďakovanie za lichotivý obraz, ktorý ste
vytvorili o mne a mojom diele“21).

Prehlbovanie vzájomného vzťahu potvrdzuje aj tajomstvo, ktoré sa Helene
Stökl rozhodla Schrattenthalovi zveriť. Išlo o jej mladšiu rozvádzajúcu sa sestru,
ktorá sa plánovala znovu vydať.22 Pretože aj jej mladšia sestra Elise Linhart bola li−
terárne činná, bola témou ich korešpondencie. V liste H. Stökl Schrattenthalovi
vysvetľovala, prečo nemá adresu sestry. Totiž Elise Linhart sa týmto spôsobom
chránila pred agresivitou svojho prvého manžela: „Jej muž ju nechce nechať ísť a vy−
nakladá veľké úsilie, aby ju či už po dobrom alebo násilím prinútil vrátiť sa.“23

17 AMB, odk. 15.
18 AMB, odk. 15.
19 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 3, Stöckl, H. List z 20. 6. 1878.
20 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 3, Stöckl, H. List z 14. 2. 1879. 
21 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 3, Stöckl, H. List z 24. 8. 1879.
22 AMB, odk. 21. 
23 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 3, Stöckl, H. List z 23. 9. 1879.
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Ďalším dôkazom priateľského vzťahu je aj pozvánka na návštevu po ro−
koch,24 nachádzajúca sa v poslednom zachovanom liste.

Z korešpondencie Helene Stöckl vidieť, ako postupne narastá dôvera v pred−
 tým neznámeho spisovateľa a aj napriek vzdialenosti Schrattenthal utužil vzájom−
né vzťahy aj osobnou návštevou.

Marie Eugenie delle Grazie
Z korešpondencie s M. E. delle Grazie sa dá najjasnejšie identifikovať, ako

fungovali vzájomné vzťahy medzi aktérmi na literárnom trhu. Na jednej strane iš−
lo o posielanie zverejnených prednášok, článkov či kníh autorky, na druhej strane
o zhotovovanie kritík, preposielanie publikácií ďalším kritikom a povolenie publi−
kovať autorské texty. Popritom zostali naďalej dôležité osobné vzťahy, ktoré sa utu−
žovali pozvánkami do Viedne a pozdravmi adresovanými Weiß−Schrattenthalovej
manželke.

Pravdepodobne sa ani táto korešpondencia nezachovala komplexne, ale 
z prístupných materiálov je zrejmá Weiß−Schrattenthalova podpora spisovateľky.
M. E. delle Grazie píše Weiß−Schrattenthalovi: „Neviem, ako Vám poďakovať za Vašu
dobrotu a obetavosť, s ktorou šírite moje básne.“ 25 Podobný motív sa objavuje aj v liste 
z 21. marca 1893 a 26. októbra 1894.26

Pri Márii E. delle Grazie je rozpoznateľná aj vzájomná výpomoc medzi spi−
sovateľkou a vydavateľom. Podľa delle Graziiných listov je zrejmé, že Weiß−Schrat−
tenthalovi sa podarilo uverejniť niektoré kritiky jej diela v literárnych časopisoch
ako Pester Loyd alebo Blätter für literarische Unterhaltung. Práve recenziu v Pester Loyd
si autorka obzvlášť priala, keďže išlo o obľúbené noviny jej otca.27 Spisovateľka sa
sama ponúkla uverejniť článok v Neue Freie Presse o Katharine Koch a Franzovi Be−
chertovi, ako o dvoch básnikoch z ľudu. K ponuke pridáva aj svoj pohľad na zve−
rejnené básne F. Becherta, ktorého síce pokladá za talentovaného, no „vo výraze za−
ostávajúceho za Koch a Ambrosius.“ 28

Opakujúce sa pozvánky do Viedne naznačujú, že aj pri tejto korešponden−
 cii nastalo priateľské zblíženie medzi vydavateľom a spisovateľkou, ako to bolo pri
Helene Stökl. Weiß−Schrattenthalov obdiv pre M. E. delle Grazie sa odrážal aj v tom,
ako o nej písal. V predslove k poetke z ľudu Johanne Ambrosius ju označuje za
„najväčšieho básnika Rakúska v súčasnosti.“ 29

24 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 3, Stöckl, H. List z 7. 2.1884.
25 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, delle Grazie, M. E. List z 20.1. 1893.
26 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, delle Grazie, M. E. List z 21. 3. 1893;

AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, delle Grazie, M. E. List z 26. 10. 1894.
27 AMB. odk. 25.
28 AMB. Pozostalosť Karla Weiß−Schrattenthala, šk. 2, delle Grazie, M. E. List nedatovaný.
29 SCHRATTENTHAL, K. Gedichte von Johanna Ambrosius, 16. Auflage, s. VII.
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Záver
Analyzovaná korešpondencia medzi rôznymi aktérmi na literárnom trhu

ukazuje, že pre korešpondenciu a jej vývin nie je dôležité, kde sa aktéri geografic−
ky nachádzajú, alebo aké je ich spoločenské postavenie. Dokonca aj na prvý po−
hľad jasnému rozdeleniu rolí na literárnom trhu (vydavateľ a kritik verzus poetka
a autorka) sú vzťahy na základe korešpondencie opísané vo vzájomnej závislosti.
Nepotvrdila sa ani téza, že by umiestnenie Karla Weiß−Schrattenhala geograficky
na periférii oproti centrálnemu miestu E. M. delle Grazie a L. Müllnera znamenalo
jeho umiestnenie aj na periférii literárneho trhu. Práve naopak, ako vyplýva z listov
H. Stökl, jeho diela boli prítomné v povedomí čitateľov nemeckojazyčnej tlače ra−
kúsko−uhorskej monarchie. Z korešpondencie s Mariou E. delle Grazie zas vyplýva,
že Weiß−Schrattenthalove publikácie vychádzali v takých periodikách, ktoré aj au−
torka z Viedne považovala za najvhodnejšie na umiestnenie kritiky svojho diela
(Pester Loyd a Blätter für literarische Unterhaltung).

Zaujímavým aspektom analyzovaných listov je aj fakt, že písomnú komu−
nikáciu ovplyvnilo fyzické stretnutie a zblíženie sa nielen K. Weiß−Schrattenthala 
a danej spisovateľky, ale i celých rodín a okruhov priateľov. A tak môžeme spolu 
s Becker−Cantarino poznamenať, že listy dovoľovali ženám zakúsiť svet neprítom−
ného korešpondenčného partnera a „udržiavať priateľstvá aj napriek vzdialenostiam,“ 30

no doplnili by sme, že na konci 19. storočia plnila listová komunikácia túto úlohu
pre obe pohlavia, nielen pre ženy.
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Pressburg publisher K. Weiß−Schrattenthal 
and his connection to the literary world 
in Vienna

Ivana Zolcerová

The presented article analyses the letters of Karl Weiß−Schrattenthal, pro−
fessor of German literature, publisher, literary critic, with his correspondence part−
ners from Vienna and the surrounding area. The analysis includes the letters of the
authors Bertha von Suttner, Helene Stökl, Maria E. delle Grazie, and Laurenz Müll−
ner, the patron of Maria delle Grazie. The preserved letters helped us to answer at
least partially the questions about the content, development, and recurring themes
in their communication, and allowed us to determine whether the relationship 
between the centre and the periphery of the Habsburg monarchy played a role in
the correspondence (even how specifically).

Keywords: Karl Weiß−Schrattenthal, Marie Eugenia delle Grazie, Helene Stökl, 
Laurenz Müllner, correspondence, analysis of letters, Austria−Hungary
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Pôsobenie významnej
kníhtlačiarskej rodiny
Joergesovcov v Banskej Štiavnici
(1857 – 1949)
Adriana Matejková

Kľúčové slová: kníhtlač, kníhkupec, Joerges, Banská Štiavnica, 19. – 20. storočie

Významnú úlohu v kultúrnom rozvoji Banskej Štiavnice zohrali bansko−
štiavnické kníhtlačiarne a vydavateľstvá. Prosperujúce baníctvo, rozvíjajúca
sa remeselná výroba, obchod, významné hospodárske a administratívne

postavenie Banskej Štiavnice v rámci stredoslovenských banských miest od obdo−
bia stredoveku a taktiež 16. storočia, keď sa Banská Štiavnica stala sídlom Hlavné−
ho komorsko−grófskeho úradu, vytvárali priaznivé predpoklady pre rozvoj vzde−
lanosti, formovanie škôl, vytváranie súkromných umeleckých zbierok, ako aj pre
vznik farských, školských a osobných knižníc bohatých mešťanov, banských úrad−
níkov, ťažiarov, remeselníkov, obchodníkov a príslušníkov inteligencie. Knižnice
obsahovali mnohé rukopisné a tlačené knihy z 15. – 18. storočia predovšetkým 
z nemeckých tlačiarenských oficín, získané prostredníctvom obchodníkov, osobný−
mi stykmi mešťanov alebo počas ich štúdií na zahraničných univerzitách. Napriek
vhodným hospodárskym a spoločenským predpokladom v období 16. storočia sa
samotná tlačiarenská činnosť začala rozvíjať v meste neskôr, a to až koncom 18. sto−
ročia, v plnom rozsahu však najmä v druhej polovici 19. storočia.1

Prvým známym kníhtlačiarom v Banskej Štiavnici bol Ján František Sulcer,
ktorý pôsobil v meste od roku 1788 až do smrti v roku 1825. Po ňom tlačiareň pre−
vzala jeho manželka Juliana Sulcerová; v roku 1826 ju z finančných dôvodov pre−
dala Štefanovi Alojzovi Mihálikovi, ktorý ju viedol až do roku 1835. Po jeho smrti
kníhtlačiareň viedla jeho manželka Anna Cecília Miháliková. V roku 1837 kníhtla−
čiareň kúpil František Lorber, ktorý ju prevádzkoval do roku 1863, keď ju odpredal
Štefanovi Mihálikovi. V tlačiarňach sa tlačili najmä drobné tlače pre potreby miest−
nej evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi, evanjelického lýcea, piaristického gym−
názia a mestskej rady. Boli to hlavne knihy menšieho rozsahu, brožúry, prevažne

1 ČIČAJ, V. Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16. – 18. storočí, s. 21 – 131;
FIRCÁKOVÁ, K. Historické knižnice Banskej Štiavnice, s. 35 – 49; VALACH, J. 
Činnosť tlačiarní v Banskej Štiavnici do roku 1950, s. 10 – 15.
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náboženská literatúra, cirkevné spisy, kázne, príhovory, náboženské, pohrebné
piesne, príležitostné básne, školské učebnice, školské oznamy, výročné správy škôl,
ale aj diela z prírodných vied, medicíny, príležitostná literatúra osvetového charak −
teru, programy pre divadelné predstavenia, kalendáre a iné. Podľa potrieb mesta sa
v tlačiarňach tlačili aj rôzne úradné listiny, mandáty, protokoly, plagáty a obežníky.2

Najvýznamnejšie obdobie banskoštiavnickej kníhtlačiarenskej a vydavateľ−
 skej činnosti spadá do obdobia rokov 1870 až 1918, keď sa rozvinula rozsiahla vy−
davateľská činnosť kníhtlačiarne rodiny Joergesovcov v Banskej Štiavnici. Jej zakla −
dateľom bol August Fridrich Joerges, ktorý pochádzal zo starej nemeckej rodiny.
Narodil sa 13. decembra 1829 v meste Neubuckow (dnes spolková krajina Meklen−
 bursko−Predpomoransko). Kníhtlačiarenstvu sa vyučil v roku 1850 v Rostocku 
u J. B. Leopolda. Počas tovarišského vandrovania bol zamestnaný v rokoch 1851 až
1855 v kníhtlačiarni a v kníhkupectve plzeňského kníhtlačiara J. M. Schmidta. Ne−
skôr bol vedúcim jeho obchodu v Tachove a v Mariánskych Lázňach. Od roku 1856
pracoval v kníhtlačiarni Adolfa Drechslera v Opave, potom vo Viedni a v Mikulove.
V tomto období sa zároveň pokúšal zakúpiť kníhtlačiareň a kníhkupectvo J. C. Brau−
 na v Klatovech, kníhkupectvo A. Achteltettera vo Weissenburgu, kníhkupectvo 
a vydavateľstvo J. W. Pohliga v Tepliciach a aj kníhkupectvo svojho bývalého maj−
stra a zamestnávateľa J. M. Schmidta v Plzni. Vzhľadom na nepostačujúci kapitál
August Fridrich Joerges odstúpil od úmyslu zakúpiť Schmidtovho kníhkupectvo 
a začal uvažovať nad kúpou kníhkupectva na Morave, v Dolnom Rakúsku a v Bra−
 tislave. V roku 1857 sa stal vedúcim kníhkupeckej pobočky bratislavského kníh−
kupca F. J. Schindlera. V roku 1859 získal od župného úradu Hontianskej župy sa−
mostatnú kníhkupeckú koncesiu a osamostatnil sa.3

V roku 1870 zakúpil kníhtlačiareň od Štefana Mihálika za 4 000 korún a o rok
neskôr začal aj kníhtlačiarenskú činnosť v Banskej Štiavnici. Joergesova kníhtlačia−
reň sa nachádzala v bývalom Šimkovičovom dome (v niekdajšom cechovom dome,
ul. Dolná ružová, 18/II) na prízemí a neskôr aj na poschodí.4 Kníhkupectvo bolo
pravdepodobne umiestnené v bývalom Vankovičovom (Hellenbachovom) dome
na hornej terase v centre mesta (10/II alebo vo vedľajšom dome 9/II).5

2 HERČKO, I. a A. MATEJKOVÁ. Kníhtlačiari, s. 62 – 66; MATEJKOVÁ, A. Kníhtlačiari 
v Banskej Štiavnici, s. 200 – 201.

3 VOLF, J. Pokus pozdějšího knihkupce v Báňské Šťávnici zakoupiti tiskárnu v Klatovech 
a knihkupectví v Plzni, s. 106 – 109; Archív Slovenského banského múzea v Banskej
Štiavnici (ďalej ASBM). Fond Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. KRÍŽ, J. Významná
štiavnická kníhtlačiareň. Sign. 21/1962, s. 1 – 2.

4 August Fridrich Joerges dom kúpil od krajčírskeho majstra Jozefa Matoša a jeho manželky
Johany, rod. Heckl v roku 1881. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív 
Banská Štiavnica (ďalej ŠABB, ABŠ). Fond Okresné živnostenské spoločenstvo, Lajster 
o remeselníkoch s preukazom spôsobilosti, 1884 – 1914.

5 Dom v roku 1906 odkúpil od pekára Adama Pischla August Joerges ml. a v roku 1929 ho
daroval synovi Richardovi. ŠABB, ABŠ, odk. 4.
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Podobne ako mnohé iné menšie kníhtlačiarne aj Joergesova kníhtlačiareň
od začiatku svojho pôsobenia v Banskej Štiavnici plnila viaceré funkcie spojené 
s produkciou knihy (vydavateľ, tlačiar, autor, kníhviazač i kníhkupec). Živnosť na
vykonávanie knihárskych a kníhviazačských prác bola Augustovi Joergesovi ml.
udelená 10. augusta 1895. Pôvodné technické vybavenie kníhtlačiarne zakúpené od
Štefana Mihálika bolo jednoduché (starý drevený lis), preto sa kníhtlačiareň po−
stupne zmodernizovala kúpou nových lisov – v roku 1872 bol zakúpený železný 
a šliapací lis, v roku 1873 moderný wormský lis – ktoré umožňovali kvalitnejšiu 
a rýchlejšiu tlač. Na základe modernizácie vybavenia dielne sa Joergesova kníhtla−
čiareň začala významne podieľať na vydávaní odborných vedeckých publikácií, vy−
sokoškolských učebníc a časopisov pre potreby Banskej a lesníckej akadémie v Ban−
 skej Štiavnici, významnej vysokoškolskej ustanovizne technického zamerania v Ra−
 kúsko−Uhorsku, a tiež pre potreby mesta, škôl a ustanovizní v meste a v okolí.6

Po smrti Augusta Fridricha Joergesa dňa 9. júna 1876 kníhtlačiareň ďalej
viedla jeho manželka, vdova Henrieta Anna Mária Joergesová, rod. Ritterová (1834
– 1893), neskôr aj spolu so svojím synom Augustom Joergesom ml. (1861 – 1936),
ktorý celú firmu prevzal po smrti matky v roku 1893, neustále ju modernizoval 
a zveľaďoval. V roku 1886 bol vydaný vzorkovník rôznych druhov písma, ktoré sa
v kníhtlačiarni používali. Prevádzkové miestnosti boli vzhľadom na rozširujúcu sa
produkciu kníhtlačiarne nepostačujúce, preto kníhtlačiareň v roku 1898 presťaho−
val do budovy bývalej rímskokatolíckej školy; tu sa knihy tlačili na modernom
augsburskom lise s motorovým pohonom, zakúpenom už v roku 1881. Onedlho 
v roku 1905 pravdepodobne odkúpil August Joerges ml. aj zariadenie menšej kníh−
tlačiarne Adolfa Blayera, ktorá sa nachádzala v blízkosti, v bývalej budove tzv. Pra−
žovni. Nakoľko hluk tlačiarenských strojov narúšal vyučovanie, August Joerges
ml. bol nútený opäť kníhtlačiareň presťahovať, a to do bývalého Zmeškalovského
domu na Námestí Svätej Trojice (51/II). Od roku 1905 sa v kníhtlačiarni tlačilo na li−
se Library stereotýpiou a od roku 1911 na rýchlolise systému Viktória. V nových upra−
 vených prevádzkových priestoroch boli umiestené ďalšie nové tlačiarenské zariade−
nia, ako napr. moderný rýchlolis dodaný firmou Maschinenefabrik Dresden a šlia−
pací lis so stereotýpiou.7

Banskoštiavnická rodina Joergesovcov sa okrem vydavateľskej a kníhtlačia−
renskej činnosti aktívne venovala aj kníhkupectvu. V roku 1881 založila bansko−
štiavnická firma Vdova a syn Augusta Joergesa ml. kníhkupeckú pobočku v Krem−
nici, neskôr aj kníhtlačiareň, ktorú viedol J. Paxner. Kremnická kníhtlačiareň sa ne−
skôr osamostatnila a pôsobila pod firemným názvom J. Paxner a H. Biron.8

6 AUGUSTÍNOVÁ, E. Vydávanie vedecko−technickej a prírodovednej literatúry v
stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18. storočia do roku 1918, s. 78 – 94; ŠABB, ABŠ,
odk. 4; HERČKO, MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 64; VALACH, odk. 1, s. 11.

7 GINDL, J. a O. KUCHTOVÁ. Z minulosti kníhtlačiarstva v Banskej Štiavnici, s. 68 – 72;
ASBM, odk. 3, s. 2; HERČKO, MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 64 – 65; VALACH, odk. 1, s. 11 – 12.

8 GINDL, KUCHTOVÁ, odk. 7, s. 70; VALACH, odk. 1, s. 11 – 12.
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Joergesova kníhtlačiareň v období svojho najväčšieho rozvoja od 70. rokov
19. storočia do roku 1919 zamestnávala rôzny počet zamestnancov; ich počet závi−
sel nielen od počtu objednávok a ekonomickej prosperity firmy, ale aj od celkovej
politickej a hospodárskej situácii v Rakúsko−Uhorsku. Na základe podpísanej zmlu−
vy medzi Zväzom majiteľov kníhtlačiarní a odborovým zväzom kníhtlačiarní z ro−
ku 1898 v Joergesovej kníhtlačiarni pracovalo 8 zamestnancov, pracovná doba bo−
la stanovená na 10 hodín a platy zamestnancov sa pohybovali vo výške 18 – 26 korún
v závislosti od dĺžky zamestnania. Na základe zmluvy z roku 1904 sa pracovná doba
znížila na 9 hodín, plat sa zvýšil na 30 korún, počet zamestnancov stúpol na 17. V ro−
ku 1913, v období hospodárskeho rozvoja krajiny a mesta, pracovalo v Joergesovej
kníhtlačiarni až 26 zamestnancov. Pracovná doba bola stanovená na 8 hodín a pla−
ty boli zvýšené na 36 korún. Po roku 1915 v dôsledku vojenských udalostí, zostre−
ných politických pomerov, zhoršených hospodárskych pomerov, zlého zásobova−
nia a nedostatku požadovaných tovarov v celej krajine, ako aj hospodárskeho
úpadku mesta došlo k stagnácii rozvoja podnikateľských aktivít Joergesovej kníh−
tlačiarne. Počet zamestnancov rapídne poklesol, v kníhtlačiarni pracovalo už len 

Obr. 1 Smútočné oznámenie o úmrtí kníhtlačiara Augusta Fridricha Joergesa, 1876. 

(Fotoarchív SBM, foto: Beata Babiaková ml., NH106955)
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6 zamestnancov a na základe počtu objednávok na kníhtlačiarske práce rôzneho
charakteru sa ich počet znižoval. Rozvoj kníhtlačiarne vo veľkej miere negatívne
ovplyvnilo v roku 1919 odsťahovanie Banskej a lesníckej akadémie a odchod celé−
ho profesorského zboru a študentov do Maďarska, čím stratila Joergesova kníhtla−
čiareň svojho najväčšieho zákazníka.9

Napriek zhoršenej hospodárskej situácii a prejavujúcej sa stagnácii kníh−
tlačiareň Augusta Joergesa ml. pôsobila v Banskej Štiavnici naďalej, i po roku 1919.
Okrem pobočky v Kremnici bola zriadená pobočka v Krupine. August Joerges ml.
zomrel vo februári v roku 1936. Popri hlavnej podnikateľskej činnosti sa August Joer −

9 ASBM, odk. 3, s. 2 – 3; VALACH, odk. 1, s. 11 – 12.

Obr. 2 Kníhtlačiar August Joerges ml., okolo roku 1925. (Fotoarchív SBM, 

foto: František Mareš, neg. 32776)
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ges zapájal aj do rôznych činností a spoločenských aktivít v meste. Dlhé obdobie
bol členom mestského zastupiteľstva, v ktorom pôsobil ako virilista, bol i predse−
dom miestneho Obchodného grémia a členom Obchodnej a priemyselnej komory
v Banskej Bystrici. Pre jeho zásluhy bol československým ministerstvom obchodu
1. mája 1929 vymenovaný za dopisujúceho člena poradného zboru pre hospodár −
ske záležitosti. Okrem toho vykonával funkciu pokladníka pri miestnom evanje−
lickom cirkevnom zbore. Vo voľnom čase sa venoval literatúre a hudbe. Ešte pred
svojou smrťou August Joerges ml. rozdelil v roku 1928 rodinný podnik medzi dvoch
synov. Kníhkupectvo zdedil syn Richard a tlačiareň syn Elemír, ktorý kníhtlačiareň
viedol od roku 1929 až do znárodnenia v roku 1949.10

V Banskej Štiavnici pôsobili popri kníhtlačiarni Joergesovcov v priebehu 
19. – 20. storočia aj ďalšie menšie kníhtlačiarne, ktoré však svojou produkciou ne−
dosahovali úroveň Joergesovej kníhtlačiarne a zameriavali sa predovšetkým na
tlač novín, časopisov, pohľadníc, úradných oznámení a tlačív. Boli to napríklad li−
tografická kníhtlačiareň v budove bývalého Hlavného komorsko−grófskeho úradu
v Banskej Štiavnici (1834 – 1966), Lehmannova kníhtlačiareň (1864), tlačiareň J. E.
Pickenhaua a syna (1871 – 1876), František Vörös – Banskoštiavnická rýchlotlač
(1883 – 1888), tlačiareň Adolfa Blavera (1899 – 1905), kameňotlačiareň Karola Launa
(1903), tlačiareň Haladás – Pokrok (1905), tlačiareň Mórica Prägera (1912 – 1922), tla−
čiareň Júliusa Grohmanna (1906 – 1949), Slovenská kníhtlačiareň – Norma (1938 –
1949) a nakoniec aj Stredoslovenské tlačiarne, n. p., so sídlom v Banskej Bystrici (od
roku 1950), ktoré vznikli po znárodnení kníhtlačiarní v Banskej Štiavnici a v Ban−
skej Bystrici.11

V období od 60. rokov 19. storočia do roku 1918 bola pre banskoštiavnic−
kých kníhtlačiarov najdôležitejším objednávateľom vydavateľských a kníhtlačia−
renských prác Banská a lesnícka akadémia. Diela profesorov pôsobiacich na aka−
démii sa začali tlačiť už u kníhtlačiara Štefana Mihálika a ich vydávanie pokračo−
valo aj v kníhtlačiarni Augusta Fridricha Joergesa a jeho rodinných nasledovníkov.
Modernizácia a neustále vylepšovanie strojového zariadenia kníhtlačiarne umož−
nilo rozvinúť bohatú vydavateľskú produkciu najmä odbornej vedecko−technickej
a prírodovednej literatúry, ktorá súvisela predovšetkým s rozširovaním a skvalit−
ňovaním odborov, vedeckou a publikačnou činnosťou profesorov a asistentov Ban−
skej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Rozvinula sa hlavne v období prie−
myselnej revolúcie a aj po zavedení maďarského jazyka ako vyučovacieho jazyka
na akadémii. Mnohé vydané diela slúžili ako učebnice pre študentov akadémie ale−
bo ako príručky pre praktických banských, hutníckych, lesníckych zamestnancov.

V najvyššom náklade sa vydávala odborná literatúra z oblasti baníctva a je−
ho rôznych odborov. Išlo o práce týkajúce sa banského meračstva od viacerých

10 August Joerges, s. 2; HERČKO, MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 64 – 65; VALACH, odk. 1, s. 11 – 12.
11 AUGUSTÍNOVÁ, odk. 6, s. 88; HERČKO, MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 62; VALACH, odk. 1, s. 11 – 13.
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banských odborníkov (Ľudovít Litschauer, Otto Cséti, Samuel Rákoczi, Július
Szent−Istványi a ďalší), ďalej o banskej doprave, strojníctve, dobývaní, o banských
stavbách. Vyšli viaceré práce týkajúce sa banského práva a banskej správy, príp. de−
jín samotnej Banskej a lesníckej akadémie. Významnou publikáciou bol odborný
terminologický banský maďarský a nemecký slovník od Antona Pécha, ktorý bol aj

Obr. 3 Zdobená väzba knihy diela profesora Ľudovíta Litschauera. 

(Knižnica SBM, sken: Renata Štrbová)
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autorom diela o dejinách baníctva v banskoštiavnickej a stredoslovenskej banskej
oblasti.

Počas rokov 1872 – 1918 vyšli viaceré významné práce pedagógov akadé−
mie z odboru hutníctva, ktoré boli vysoko hodnotené aj v zahraničí. Boli to práce
najmä odborníkov Antona Kerpelyho, Karola Fallera, Gustáva Eiseleho, ktorí sa vo
svojich dielach venovali hutníctvu železa, farebných a drahých kovov.

Vysokú úroveň dosiahli aj práce z ďalších odborov – fyziky a strojárenstva
(Štefan Farbaky, Štefan Schenek), chémie, geológie (Hugo Böckh, Jozef Szabó), mi−
neralógie, matematiky, stavebníctva (Eugen Sobó), lesníctva (Ľudovít Fekete, Žig−
mund Nikel Szécsi, Oto Schwartz), botaniky a zoológie (Adolf Cserey, Eugen Pet −
ricsko, Eugen Vadas).

Pedagógovia a študenti akadémie sa podieľali na tvorbe viacerých odbor−
ných časopisov vydávaných v Joergesovej kníhtlačiarni, ako napríklad Bányászati és
Kohászati Lapok, Diákkongresszusi Lapok, Erdészeti Kisérletek, Főiskolai Lapok, Jó Szeren −
csét s prílohou Közérdek, Selmeczi Diákkélet.

Vydania odbornej literatúry boli náročné na technické a grafické prevede−
nie. Mnohé diela obsahovali zložité grafické vyobrazenia, ilustrácie, fotografie, vy−
obrazenia schém a vzorcov. V kníhtlačiarni Joergesovcov pre potreby akadémie
každoročne vychádzali aj výročné školské správy, zoznamy študentov a rôzne iné
drobné tlačoviny.

V súvislosti s hlavnou banskou činnosťou boli vydané aj diela z pracovného
lekárstva (banský lekár Imrich Tóth) a ďalšie práce zdravotnícko−osvetového cha−
rakteru. Vyšla i literatúra venujúca sa výskumu minerálnych, liečivých a termálnych
vôd v banskoštiavnickom regióne (kúpeľný lekár Štefan Boleman), ako aj viaceré
práce zemepisno−vlastivedného charakteru (Julius Gretzmacher) a turistickí sprie−
vodcovia (Tirts Rudolf).12

Významnú časť produkcie kníhtlačiarne Joergesovcov tvorili aj práce pre
potreby miestneho evanjelického cirkevného zboru a tiež Hontianskeho seniorátu.
Pravidelne vychádzali výročné školské správy bývalého evanjelického lýcea, ako aj
evanjelického učiteľského ústavu, rôzne školské úradné oznamy, tlačoviny a senio −
rálne zápisnice. Vyšli aj viaceré práce o dejinách evanjelickej cirkvi a. v. v Banskej
Štiavnici a v stredoslovenskom regióne (Ján Breznyík, Andrej Hlavatsek, Kiraly
Ernest, Ján Slávik), viaceré učebnice pre ľudové školy (Gustáv Kordoš) a výročné
školské správy miestnych banskoštiavnických škôl (rímskokatolícke piaristické
gymnázium, Štátne československé reálne gymnázium Andreja Kmeťa, Štátna
stredná lesnícka škola, Štátna priemyselná škola).13

Pre potreby mesta Banská Štiavnica, rôznych miestnych a regionálnych in−
štitúcií a škôl vydávala kníhtlačiareň Joergesovcov rozličné tlačoviny, úradné ozná −

12 AUGUSTÍNOVÁ, odk. 6, s. 78 – 93.
13 GINDL, KUCHTOVÁ, odk. 7, s. 71 – 79; MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 200 – 201.
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menia, správy o štátnom a mestskom hospodárení, správy o hospodárení peňaž−
ných ústavov, pracovné poriadky, výučné listy, cenníky tovarov banskoštiavnic−
kých remeselných výrobcov a obchodníkov, reklamné tlačoviny, členské preukazy,
stanovy rozmanitých spolkov, zoznamy kníh miestnych knižníc, katalóg mestské−
ho múzea, katalógy výstav, plagáty, letáky, pozvánky a programy divadelných a
kultúrno−spoločenských podujatí, tanečné programy, smútočné oznámenia, ale aj
fotoalbumy, pamätníky a listové papiere.14

V priebehu 19. – 20. storočia nastal v Banskej Štiavnici rozvoj vo vydávaní
miestnych a regionálnych novín a časopisov, ktoré vydávali a tlačili viacerí ban−
skoštiavnickí kníhtlačiari. Kníhtlačiareň rodiny Joergesovcov vydávala viaceré ma−
ďarské, nemecké, ako aj slovenské noviny a časopisy, napríklad Selmeczi, Selmecz−
bányai Hiradó s prílohou Délibab, Selmeczbányai Hetilap, Selmeczbányai Hirlap, Felvidé−
ki Hiradó, Korpona és Vidéke, Die Warthe in Norden, Hlasy spod Sitna, Štiavnické noviny,
Ozvena hôr a baní a ďalšie. Príspevky v novinách a časopisoch sa venovali najmä dô−
ležitým politickým, hospodárskym, spoločenským a kultúrnym udalostiam v mes−
te a v regióne.15

V kníhtlačiarni Augusta Joergesa ml. od konca 90. rokov 19. storočia vychá −
dzali a tlačili sa aj pohľadnice s rôznou tematikou. Kvalita tlače a umelecké stvár−
nenie pohľadníc však nedosahovala úroveň pohľadníc vydávaných napríklad vo
Viedni, v Prahe, Drážďanoch a v iných mestách. Väčšina vydaných pohľadníc bola
označená s nápisom firmy Joerges Agost özv. és fia, Selmeczbányan a jeho rôznymi ob−
menami.16 K najstarším pohľadniciam vydaných Augustom Joergesom ml. patria
farebné litografie, ktorých najčastejšími motívmi boli celkové pohľady na Banskú
Štiavnicu, architektonické dominanty mesta – Kalvária, Starý a Nový zámok, bu−
dovy banskoštiavnickej Banskej a lesníckej akadémie spolu s kresbami baníkov
odetých v slávnostných baníckych aušusníckych uniformách, s baníckymi insíg−
niami – baníckym kladivkom a želiezkom a často aj s ornamentálnou kvetinovou
výzdobou. V Joergesovej kníhtlačiarni sa tlačili i perokresbové pohľadnice s hliní−
kovou fóliou.17

Väčšina pohľadníc bola vyhotovená svetlotlačou na podklade fotografic−
kých záberov. Autormi podkladových fotografií boli pravdepodobne viacerí foto−
grafi pôsobiaci v Banskej Štiavnici, ktorí mali v meste fotoateliéry už v období Ra−
kúsko−Uhorska, neskôr počas prvej Československej republiky, Slovenského štátu,

14 GINDL, KUCHTOVÁ, odk. 7, s. 71 – 79; MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 200 – 201; VALACH, 
odk. 1, s. 11 – 12.

15 POTEMRA, M. Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918, 
s. 23 – 687; KIPSOVÁ, M. Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov 
z rokov 1919 – 1938.

16 HERČKO, I. Banská Štiavnica na starých pohľadniciach, s. 6 – 85; 
HERČKO, MATEJKOVÁ, odk. 2, s. 65.

17 HERČKO, odk. 16, s. 86 – 89.
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Obr. 4 Farebná litografická pohľadnica s motívmi Banskej Štiavnice. 

(Fotoarchív SBM, sken: Renata Štrbová)
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ako napríklad W. Rautek, H. Weissbach, Alojz Baker (1838 – 1903), Július Chrien
(1878 – 1947), František Mareš (1898 – 1971) a iní. Fotografie zachytávajú autentické
zábery zo života obyvateľov mesta a vysokoškolákov, rôzne architektonické objek−
ty, umelecko−historické a technické pamiatky, banské a hutnícke objekty, vodné nádrže
– tajchy, areály banskoštiavnických tovární, železničnú dopravu, prírodné geologic−
ké útvary a dominanty v Banskej Štiavnici a v okolí. Vydávaniu pohľadníc v Banskej
Štiavnici sa venoval aj kníhtlačiar Július Grohmann, ktorý vydal niektoré pohľadnice 
s banskoštiavnickým kníhkupcom Kuchtom.18

Obľúbenými motívmi pohľadníc vydaných do odsťahovania Banskej a les−
níckej akadémie z Banskej Štiavnice boli pohľadnice s perokresbami Karola Mühl−
becka, ktoré znázorňovali banícke zvyky a študentský život banskoštiavnických aka−
demikov. Motívy pohľadníc sa publikovali ako ilustrácie v beletristickej knihe o živo−
te akademikov od Ernesta Tassonyiho, študenta Banskej a lesníckej akadémie.19

Vzhľadom na rozsah, rôznorodosť a vysokú kvalitu tlačovín vydaných v kníh−
 tlačiarni rodiny Joergesovcov, ktorá sa zaslúžila o bohatú vydavateľskú a kníhtla−
čiarsku produkciu, možno považovať obdobie pôsobenia tejto tlačiarne za najvý−
znamnejšie obdobie banskoštiavnického kníhtlačiarstva.

P r a m e n e

Archív Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Fond Štátne banské 
múzeum Dionýza Štúra. KRÍŽ, J. Významná štiavnická kníhtlačiareň.
Sign. 21/1962.

Fotoarchív Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Fotografie – Joerges, 
Neg. 4385/24690, 32774, 32775, 32776.

Knižnica Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Tlače vydané 
v kníhtlačiarni rodiny Joerges v Banskej Štiavnici.

Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica. 
Fond Okresné živnostenské spoločenstvo. Lajster o remeselníkoch 
s preukazom spôsobilosti, 1884 – 1914.

18 HERČKO, I. Banskoštiavnickí fotografisti, s. 203 – 205; HERČKO, odk. 16, s. 6 – 90.
19 TASSONYI, E. Aki a párját keresi: regény a selmeci diákéletből.
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Zbierkový fond Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Zbierka – novšia
história (NH), korešpondencia rodiny Joerges, 1876 – 1880, NH03622;
fotografia – skupina zamestnancov tlačiarne Augusta Joergesa ml. 
v Banskej Štiavnici, 1914, NH00714; kníhtlačiarenský stroj, NH06338;
zbierka – banská technika (T), litografický kníhtlačiarenský stroj, T06102.
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The activity of significant printer family 
Joerges in Banská Štiavnica
Adriana Matejková

The contribution is dedicated to the printer, publisher, and bookseller acti−
vity of the Joerges family, which was present in Banská Štiavnica since 1857. Since
1870 they acted as printers in the named city because in that year bookseller and
printer August Fridrich Joerges bought a printing house from Štefan Mihálik. Joer−
ges family modernized the facility, what enabled enlargement and increase of pro−
duction of various printed matters. After the death of A. F. Joerges, the printing
house was run by his widow Henrieta Anna Mária Joerges and son August. Since
1928 it was run by A. F. Joerges’s grandson Elemír, which managed it till its seizure
in 1949. Simultaneously, the Joerges family operated branches in Kremnica and
Krupina. Joerges family printed primarily scientific publications and magazines for
the needs of schools in Banská Štiavnica – Mining and forestry academy, evangeli−
cal lyceum, roman catholic gymnasium, etc. It was various mining, forestry, metal−
lurgical, natural science, historical literature, tourist guide materials, annual school
reports, newspaper of Banská Štiavnica, but also whole−Hungarian mining and fo−
restry magazines. Joerges family printed also postcards, photo albums, lihtogra−
phies, illustrated books, memorials, or letter papers.

The contribution to the activity of the Joerges family in Banská Štiavnica is
based on the correspondence of family members, photographs, photo albums, post −
 cards, and printed matters from the collection of the Slovak mining museum in
Banská Štiavnica.

Keywords: printing, bookseller, Joerges, Banská Štiavnica, 19th – 20th century
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Štehrovo kníhkupectvo 
(a nakladateľstvo) v Prešove: 
ponuka – reklama – cena 
v 30. rokoch 20. storočia 
na príklade Učiteľského
pedagogického časopisu (I.)1

Marcela Domenová

Kľúčové slová: Štehrovo kníhkupectvo (a nakladateľstvo) v Prešove, 1. ČSR, 
Učiteľský pedagogický časopis, reklama, knižný trh, školstvo, osveta

Štehrova kníhtlačiareň alebo Štehrovo
kníhkupectvo a nakladateľstvo spojené 
s menami Gejza a Izidor Landau
Školstvo v období 1. ČSR prešlo významnými zmenami. Medzi priority

patrilo zavádzanie slovenčiny (československý jazyk) ako vyučovacieho jazyka na
všetkých druhoch a stupňoch škôl a zabezpečenie škôl adekvátnymi učebnicami 
v novom jazyku, čo bolo výzvou nielen pre samotných pedagógov, ale aj pre kniž−
ný trh. V Prešove sa v danom období stretávame s činnosťou Štehrovej (Stehrovej)
kníhtlačiarne, resp. kníhkupectva a nakladateľstva2; špecializovalo sa na produkciu
a distribúciu učebníc, príručiek najmä v slovenskom jazyku, určených hlavne pre
ľudové školy, ako aj školských pomôcok a potrieb, kancelársky a papiernických to−
var atď., ktoré v obchode (kníhkupectvo, papiernictvo) distribuovalo. Túto činnosť
firma považovala za paušálnu (globálnu) a tovar dodávala nielen do škôl, ale aj ďal−
ším slovenským kníhkupcom. Treba však uviesť, že učebnice vydané v Prešove v me−
 dzivojnovom období vychádzali vo vysokom (stotisícovom) náklade, lebo vtedy ešte

1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV č. 19−0058 Multietnicita 
a multikonfesionalita a ich vplyv na spoločenský, politický a kultúrny vývoj 
okrajových oblastí v prvej polovici 20. storočia (na príklade východného Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi).

2 Stehr, Štehr, Stehr−Féle Könyvkereskedés és Könyvkiadóvallalat, Štehrovo kníhkupectvo,
Štehrovo nakladateľstvo... a v iných podobách v rámci titulných listov a online katalógoch
knižníc.
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nepôsobilo štátne nakladateľstvo, ani vydavateľstvo Matice slovenskej s profiláciou
na vydávanie takýchto učebníc. Išlo o dobrý podnikateľský zámer, nielen o obchod −
nú, ale aj o osvetovú činnosť, vyvíjanú bez základov, väčších skúseností v povoj−
novom období, keď „slovenská škola bola v plienkach a nemala oporu v hmotnom a tech−
nickom zabezpečení.“ 3 Vďaka Štehrovej kníhtlačiarni po prvej svetovej vojne vyšli
učebnice, na ktorých pracovali P. Gallo, Š. Moyzes, R. Kratochvíl, J. Koreň, K. Lukáč,
E. Pálesch, Fr. Lehký, J. Sivák, P. Prídavok a iní.

Táto firma bola spojená s menom jej zakladateľa Jozefa Stehra (Štehr)4 – ozna−
 čovaná ako Štehrova tlačiareň, resp. Jozef Stehr (1919 – 1940) a podľa Brezu pod
týmto názvom mala pôsobiť do znárodnenia. V rokoch 1941 – 1944 ju mal mať po dľa
niektorých bádateľov v prenájme Vojtech Baník a spol.5 Po Jozefovi Štehrovi prevzal
časť činností – kníhkupeckú činnosť – Dávid Stehr (Stéhr)6, a to knihy, papier, hu−
dobniny, antikvariát a komisionár. Jeho najmladšiu dcéru Šarlotu si vzal za manželku
(1904) Izidor Landau (27. 2. 1879, Subotica, Srbsko – asi november 19437, Osvienčim,
Poľsko).8 Pracoval ako volontér v budapeštianskom nakladateľstve; po svadbe sa stal
spoločníkom Štehra v papiernickom obchode. Izidor a Lotti mali spolu šesť detí,9

z iného zdroja však vieme o troch (Gejza, Irma, Dezider10), ktoré boli spolu s rodičmi 
v roku 1942 deportované do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim).

Izidor Landau prevzal živnosť od Štehra. V 30. rokoch viedol podnik Kníh−
kupectvo a obchod s papierom, Štehrovo kníhkupectvo (Ďalej ŠK, Hlavná ulica 
č. 78, v tom čase Masarykova ulica; v rovnakej budove sídlila tlačiareň Gejzu Lan−
daua).11 Podľa iných bádateľov mal majetok po Landauovi arizovať Vojtech Baník 
a spol.12 alebo kníhviazač Ľudovít Šmigala.13 V skutočnosti (podľa zdrojov ÚPN)
však V. Baník arizoval kníhtlačiareň po G. Landauovi a Ľ. Šmigala kníhkupectvo 

3 Archív Národného biografického ústavu SNK v Martine (ďalej ANBÚ SNK). (Landau,
Izidor), Dotazník BiO MS 1985, List D. Landu Matici slovenskej zo dňa 20. 9. 1985.

4 Biografické údaje nateraz nepoznáme. 
5 BREZA, V. Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996, s. 98, 100.
6 Dávid Stehr založil kníhkupectvo v roku 1861, od septembra 1906 bol jeho spoločníkom

Izidor Landau. Popri kníhkupectve mali aj papiernictvo, predaj hudobnín, antikvariát 
a požičovňu kníh. REPČÁK, J. Vývoj kníhkupectva v Prešove do roku 1945, s. 87.

7 V literatúre a v našom staršom výskume sme sa stretli s uvádzaním roku úmrtia 1944.
8 Informácie prevzaté zo zložky uloženej v ANBÚ SNK. (Landau, Izidor), Dotazník BiO MS

1985. Vieme, že bol synom Dezidera Landaua – učiteľa tanca zo Subotice.
9 NASTER, M. Izidor Landau – významný prešovský kníhkupec a nakladateľ, s. 178 – 184.
10 ANBÚ SNK. (Landau, Izidor), Dotazník BiO MS 1985, List D. Landu Matici slovenskej 

zo dňa 20. 9. 1985.
11 SPÁNYI, A. Adresár mesta Prešova a prešovského okresu, s. 144, 222. 
12 V tlačiach ako nájomník Štehrovej kníhtlačiarne či Nákladom a tlačou V. Baník a spol.
13 V tlačiach ako Nákladom Ľudovíta Šmigalu v Prešove (predtým Štehrovo kníhkupecvo /

predtým Štehrovo kníhkupectvo a nakladateľstvo). Podľa Repčáka Štehrovo vydavateľstvo
a kníhkupectvo po roku 1939 prevzal Ľudovít Šmigala. REPČÁK, odk. 6, s. 89.
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a papiernictvo po I. Landauovi.14 V meste mal teda okrem Izidora pôsobiť aj jeho
brat Gejza (1905, Prešov – 1943, Osvienčim), ktorý vlastnil a prevádzkoval kníhtla−
čiareň.15 ŠK či kníhkupectvo Izidora Landaua malo dobré meno a povesť aj po ari−
zácii/zoštátnení, z ktorého už noví majitelia či správcovia čiastočne profitovali a po−
kračovali v nastolenej edičnej politike, ale to už je iná téma výskumu.

Z potomkov Izidora Landaua sa do Prešova vrátil Dezider Landau (26. 6.
1912 – 200116, od roku 1946 ako Landa)17 so sestrou Irmou (1909, Prešov – ?); ten
pred deportáciou v rodinnej firme aj pracoval a mal skúsenosti s kníhtlačiarskou
činnosťou (sadzbou), pričom aktivitám sa chcel venovať aj po druhej svetovej voj−
ne,18 no nestalo sa tak. Na základe jeho spomienok vieme, že I. Landau vo firme
pracoval len s rodinnými príslušníkmi a so sedemčlenným personálom. Vždy pred
sezónou prijímal brigádnikov na dva mesiace,19 čo možno považovať za naozaj ča−
sovo i fyzicky náročné. Podľa D. Landaua jeho otec bol pracovitý, pochádzal 
z chudobných pomerov, k podnikateľskej činnosti potreboval aj úvery z Tatra ban−
ky; napokon sa dožil nedôstojného konca života v koncentračnom tábore a histo−
rického zabudnutia.

Trh s učebnicami, školskými pomôckami 
a Učiteľský pedagogický časopis
Zmeny zavádzané v školstve v 1. ČSR boli systematické. Na Slovensku sa

realizovali podľa pokynov a nariadení Školského referátu Ministerstva školstva 
a národnej osvety (MŠaNO) pre Slovensko so sídlom v Bratislave. Pôsobili tu škol−
ské inšpektoráty (jeden bol napr. v obvode Prešov I. v r. 1919 – 1940)20 a školskí in−
špektori, medzi ktorých patril v skúmanom regióne Pavel Gallo. Učebnice sa po−
stupne oficiálne schvaľovali (výnosy MŠaNO), až potom boli dostupné na trhu;
práve na tie upriamovalo pozornosť aj ŠK. Informácie pre recipientov, školy, učite−

14 Pozri Výsledky vyhľadávania – Arizácie podnikov Židov na stránke Ústavu pamäti
národa. Kníhtlačiareň (Baník Vojtech) bola na Hlinkovej 78, t. j. dnes Hlavná 78. Ďalej
Šmigala Ľudovít, kníhkupectvo bolo rovnako na Hlinkovej 78. Pozri Adresár úradov, škôl,
ustanovizní, dôležitých priemyselných, obchodných a živnostenských podnikov Prešova,
s. 9, 19.

15 LANDA, D. Prežil som Osvienčim, s. 8 – 9.
16 Dátum pohrebu 21. 2. 2001. Prešov – Židovský cintorín.
17 Bližšie o osude rodiny alebo o knižnej produkcii DOMENOVÁ, M. Nákladom Štehrovho

kníhkupectva... (nové učebnice v nových pomeroch), s. 281 – 302.
18 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove. Fond Okresný národný výbor v Prešove

I. Manipulačné obdobie (1930) 1945 – 1948, šk. 38.
19 ANBÚ SNK v Martine. (Landau, Izidor), Dotazník BiO MS 1985, List D. Landu Matici

slovenskej zo dňa 20. 9. 1985.
20 Na danú problematiku upozorňuje najnovšie ONDRIA, E. Pôsobenie a činnosť školského

inšpektorátu v obvode Prešov I. (1919 – 1940).
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ľov či štátnych úradníkov o nových a dostupných učebniciach i učebných pomôc−
kach (podobne správy, aktuality z oblasti školstva a osvety) sa šírili viacerými smer−
mi a médiami, napr. vo Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty. Vieme o nich aj
z niektorých výročných správ škôl, v ktorých sa pre nasledujúci školský rok uve−
rejňovali predpísané/odporúčané učebnice, ďalej z dobových periodík, napr. na Ša−
riši z týždenníka Šarišské hlasy.21 Štehrovo kníhkupectvo – označenie na tlačiach
znamenalo aj vlastnú reklamnú politiku. Kníhkupectvo vydávalo osobitné cenníky
zamerané na konkrétne knižné tituly, učebnice, školské a učebné pomôcky, ale aj
na odbornú literatúru, beletriu nielen z vlastnej produkcie, ktoré boli v jeho kníh−
kupectve ponúkané pre československý trh.22 Zasielalo informácie o novinkách,
vzorové/nové exempláre učebníc na vyžiadanie za istých podmienok alebo aj zdar−
ma (pre školy, vyšší nákup zdarma pre chudobných študentov), na čo ešte upo−
zorníme.

21 Bližšie DŽUJKO, J. Šarišské hlasy (1919 – 1920): priekopník slovenskej tlače v Prešove, 
s. 182 – 197; DŽUJKO, J. Slovenská národná agitácia na stránkach východoslovenskej tlače
v rokoch 1918 – 1920.

22 Zachoval sa napr. aj „Najnovší cenník predpísaných učebníc, úrad. školských deníkov 
a tlačív na školský rok 1933/34...“ v Štehrovom kníhkupectve v Prešove. Danej téme sa
budeme venovať v samostatnom príspevku.

Obr. 1 Reklama Štehrovej kníhtlačiarne (UPČ. 1938, roč. 6, č. 5, s. 698)
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Obr. 2 Ponuka na študijnú pomôcku Vlastivedný zošit od J. S. Hanáka 

(UPČ. 1937, roč. 5, č. 8, s. 577)



Š t e h r o v o  k n í h k u p e c t v o  v  P r e š o v e 65

Tento parciálny výskum predstavuje stručný pohľad23 na danú problema−
tiku cez periodikum Učiteľský pedagogický časopis (ďalej UPČ), mesačník pre aktuál−
ne otázky národného školstva a národnej osvety.24 Časopis vychádzal v Prešove
okrem školských prázdnin vo formáte 29×21 cm v Štehrovom kníhkupectve 
a nakladateľstve v Prešove a v Československej grafickej únii, úč. spol. v Prahe
(ďalej ČGU) v rokoch 1933 – 1939.25 Vydávanie časopisu vzal na vedomie Policajný
komisariát v Prešove výmerom zo dňa 11. 3. 1933 pod č. 653/1933. Neskôr pri UPČ 
v bibliografii periodík k roku 1939 bol uvedený ako vydavateľ Gejza Landau, ale 
v periodiku sa vydavateľmi a tlačiarom uvádzajú také isté korporácie ako do roku
1938.26 Tento časopis prestal vychádzať a zanikol podľa výmeru Policajného riadi−
teľstva v Prešove č. 788/1940−prez. z 8. 2. 1940 k 1. 1. 1940.27 V rámci redakcie (ako
spoluredaktor) UPČ v ňom pôsobil stredoškolský profesor, pedagóg a autor učeb−
níc Jozef Koreň (1877 – 1969)28, ale len v rokoch 1933 – 1936. Zodpovedným redak−
torom i redaktorom bol po celý čas pedagóg (profiloval sa na kreslenie, rysovanie),
osvetový pracovník a autor učebníc Štefan Gmitro (1894 – 1960).29 Redakciu a ad−
ministráciu zastupovalo Štehrovo kníhkupectvo a nakladateľstvo v Prešove. Česká
grafická unie (Grafický spolek Unie, spojené závody tiskařské a vydavatelské 
v Praze)30 predstavuje dnes zaniknutú akciovú tlačiareň v Prahe. V 30. rokoch 

23 Celková analýza UPČ pre jeho výpovednú hodnotu bude prezentovaná v roku 2022 
v inej štúdii.

24 Jeho výskyt je v knižniciach výnimočný. My sme pracovali s exemplármi evidovanými 
v SNK Martin, sign.: D 329/93 (K 669/72, K 670/72), K 671/72 (D 135/72), D 134/72 (K 672/72),
K 673/72 (F 4737/78), K 674/72. 

25 Pracovali sme so 7 ročníkmi I. – VII. (tu len s č. 1 – 5).
26 T. j. vyd.: Štehrovo kníhkupectvo a nakladateľstvo v Prešove a grafická unia úč. spol. 

v Prahe, tlač: Štehrová kníhtlačiareň, Prešov (Slovensko). Bližšie o periodiku aj KIPSOVÁ,
M. Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 – 1938, s. 496, 
č. 829 (ako roč. I., 1933, 3 čís., 48 s.; roč. II., 1933/1934, 10 čísel, 140 s. atď.). Pričom jednotlivé
ročníky UPČ neboli zakaždým číslované od s. 1 a n.). FEDOR, M. Bibliografia periodík 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1944, s. 41, č. 562. 

27 Výmer Policajného riaditeľstva uvedený podľa Bibliografie periodík na Slovensku, 
no dokument nateraz fyzicky v archívnom fonde doložiť nevieme, a teda ani jeho znenie.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove. Fond Policajné riaditeľstvo v Prešove.
Obsahuje dokumenty z r. 1938 – 1944. Za konzultáciu ďakujem p. A. Kandrovej zo ŠAPO
v Prešove. 

28 Bližšie LUKÁČ, E. Jozef Koreň: medailóny významných pedagógov východného Slovenska;
Slovenský biografický slovník: (od roku 833 do roku 1990). III. zv., K – L., s. 176.

29 Slovenský biografický slovník: (od roku 833 do roku 1990). II. zv., E – J., s. 194. Informácie
v samotnom UPČ, redigujú: Jozef Koreň a Štefan Gmitro. – Zodpov. redaktor: Štefan
Gmitro. Tlačou: Štehrovej Kníhtlačiarne, Prešov (Slovensko). Používanie novinových
známok povolené poštovým riaditeľstvom v Košiciach č. 16.342/IV – 1933. Pozri UPČ.
1933, roč. 2, č. 2, s. 80; UPČ. 1933, roč. 2, č. 4, s. 112 a i.

30 Korporácia vznikla v roku 1899 zlúčením tlačiarní J. Otty, F. Šimáčka, J. R. Vilímka 
a reprodukčného ústavu J. Vilíma. Bližšie o vývoji a činnosti po roku 1918 pozri napr.
Česká grafická unie [online].
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20. storočia sa stala akciovou spoločnosťou a patrila k najväčším tlačiarňam v ČSR,31

produkovala učebnice a obrazové tlače, fotografie, ale aj umelecké publikácie, ča−
sopisy a známky či dokonca časť emisie bankoviek. S ČGU spolupracovalo ŠK sys−
tematicky a dlhoročne, čo sa odrazilo aj na tomto periodiku, ako aj pri tlači a distri−
búcii prešovských učebníc a iných publikácií, či pri propagácii vzájomnej reklamy.

UPČ a jeho rubriky
Opodstatnenosť vydávania UPČ ako nového pedagogického titulu od ap−

ríla 1933 sa zdôvodňovala aj v príspevku redakcie „Úvod“,32 hoci už bolo na trhu
(podobne ako v cudzine) niekoľko iných osvedčených časopisov, ktoré podporovali
učiteľov v ťažkej práci. Navyše sa za tento titul nežiadalo predplatné a časopis sa
mal zasielať bezplatne.33 Inde (aj z Odkazov redakcie) sa vyzývalo na spoluprácu 
v podobe uverejňovania článkov k viacerým otázkam v kontexte školstva, ktoré by
boli užitočné čitateľom, a mali vzťah k slovenskému národnému školstvu. Časopis
sa usiloval informovať učiteľov nielen o najnovších pedagogických a didaktických
smeroch, ktoré si v tom čase razili cestu do národných škôl, ale aj pomáhať peda−
gógom – poradiť im v administratívnych a služobne−právnych otázkach. Recipien−
ti sa mohli obracať na redakciu, ktorá sa snažila na otázky odpovedať obratom,34

spolupracovníkom dokonca na mieste. Uzávierka časopisu pre dlhšie články bola
vždy 25. dňa v mesiaci pred vydaním čísla. V rubrike Zprávy pre „odborné správy
a chýry“ bola uzávierka 30. dňa v mesiaci pred vydaním čísla. Vieme, že niektoré
zaslané články pre nedostatok miesta nemohla redakcia zaradiť do práve vydané−
ho čísla, preto autorov prosila o trpezlivosť; články plánovala uverejniť neskôr.35

Ojedinele sa stalo, že časopis nevyšiel načas, ako v januári 1934, a to pre technické
dôvody, za čo sa redakcia a administrácia ospravedlnili.36 Bolo aj pravidlom, že časť
čísel vychádzala spolu ako dvojčíslo (napr. roč. 2, č. 9 – 10, máj – jún 1934).

V skutočnosti mal UPČ vyčlenené v obsahu len rubriky: Zprávy; Učebnice,
pomôcky a knihy. V rámci zoradenia príspevkov im prichádzali aj články, ktoré by
pre ich rozsah a charakter mohli vytvoriť samostatnú rubriku „Príspevky – články“.
Príspevky boli zoradené na začiatku každého čísla (niektoré boli nosné, v obsahu

31 Približne v rokoch 1932 – 1948(?) sa prevažne používal názov Československá grafická
unie (názov sa používal aj po znárodnení). V roku 1955 vzniklo nakladateľstvo Naše
vojsko a prevzalo nakladateľskú zložku znárodnenej Unie, v roku 1960 sa tlačiareň stala
časťou n. p. Polygrafia. Mal moderné ofsetové stroje, tlačil náročné obrazové aj farebné
publikácie.

32 Redakcia. Úvod. In: UPČ. 1933, roč. 1, č. 1, s. 1.
33 Napr. už na titulnej strane viacerých čísel ma UPČ informáciu „Pre učiteľov zdarma!“
34 Redakcia. Odkazy redakcie. In: UPČ. 1933, roč. 1, č. 1, s. 16.
35 Odkazy redakcie. In: UPČ. 1933, roč. 1, č. 2, s. 32. 
36 Odkazy redakcie. In: UPČ. 1934, roč. 2, č. 5, s. 128.
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Obr. 3 Reklama na nové čítanky (UPČ. 1936, roč. 4, č. 9 – 10)

vyčlenené – autor, názov), boli aj odbornejšie z rôznych vedných odborov a vyu čo−
vacích predmetov, napr. pedagogické, didaktické či informačného charakteru; vzťa−
hovali sa na osobnosti danej doby – išlo o jubileá (J. Zeman, M. Hodža, T. G. Masa−
ryk) alebo informácie o úmrtí (ako T. G. Masaryk, A. Hlinka). Riešili aj praktické
otázky škôl, tried, brannej výchovy, minoritného školstva, sociálneho postavenia
pedagógov. Okrem toho informovali o personálnych zmenách na MŠaNO, prí−
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padne o aktuálnej politickej, spoločenskej situácii, dokonca o vzniku Slovenského
štátu,37 po ktorom nasledovalo zrušenie UPČ. V časopise publikovali externí auto−
ri, riaditelia či správcovia škôl, pedagógovia, školskí inšpektori, pričom ich texty čer−
pali z praxe. Viacerí boli aj autormi učebníc a na ich reklamu, že ide o knižnú no−
vinku reaguje aj UPČ. Medzi známejších prispievateľov patrili Vladislav Černý, Pa−
vel Gallo, Alojz Zbavitel, Emil Hula, František Machytka, Jozef Škultéty, Rudolf
Kratochvíl a i. Vyskytli sa aj príspevky od Š. Gmitra. Časť z nich publikoval aj pod
pseudonymom (hl. Vlastimil, najskôr M. Vlastimil S.) alebo len pod monogra−
mom.38 V rámci tejto skupiny sa však vyskytli aj príspevky – texty použiteľné na
zdramatizovanú hodinu zemepisu či vlastivedy, ktoré napísal Izidor Schwartz, prí−
padne išlo o rozhlasový film spojený s menom Belo Mládek, alebo dejepisné hry
od Pavela Cukera. Niektoré príspevky vychádzali na pokračovanie, napríklad od
Františka Machytku, ktorý sa venoval aj prírodovedným vychádzkam a ich využi−
tiu na hodinách prírodovedy. Výpovednú hodnotu pre výskum učebníc a knižné−
ho trhu majú aj príspevky s praktickým informačno−praktickým zameraním v roz−
sahu niekoľkých strán. Evidujeme ich viackrát; mali pomáhať pedagógom zorien−
tovať sa pri ich štúdiu aj práci. Hlavným cieľom bolo aj sprehľadniť potrebnú,
odporúčanú literatúru, tú ktorú udalosť, agendu atď. Príkladom je príspevok Exter −
né doplňovacie skúšky učiteľskej dospelosti, skladané abiturientmi stredných
škôl,39 ktorý obsahoval zoznam kníh a príručiek. Z určených titulov sa mali abitu−
rienti čsl. stredných škôl (s maturitou) pripravovať na doplňovaciu maturitu – skúš−
ku dospelosti (napr. dané ústavy sa nachádzali v lokalite Bratislava, Banská Bystrica,
Levice, Lučenec, Modra, Prešov, Banská Štiavnica, Turčianske Teplice, Spišská Nová
Ves). Nasledovali jednotlivé predmety (okruhy) a učebnice a pri nich napr. aj skratka
školy, kde sa mali uplatniť. Ak pri titule skratka/poznámka nebola, tak bol titul zave−
dený na všetkých štátnych učiteľských ústavoch. Všetky uvedené knihy, samozrej−
me, bolo možné objednať práve u ŠK. UPČ uverejňoval aj ukážky učebných plánov,
napr. začiatkom roka 1935 (V Masarykovom týždni. Učebný plán 5. post. roč ník),40

inde, napr. v roku 1936, pod hlavičkou ČGU úč. spol. Praha – Prešov takto uverej−
nili učebnice a pomôcky pre slovenské meštianske školy podľa nových osnov či zo −
znam kníh k skúškam učiteľskej spôsobilosti.41

V rubrike Zprávy sa uverejňovali kratšie príspevky informačného, štatistic−
kého, komparačného charakteru. Informovali o aktuálnom dianí, o možnostiach, le−
gislatíve, o ponukách a termínoch, o podujatiach – kurzy, zhromaždenia, zjazdy,
skúšky školských inšpektorov, resp. iné odborné skúšky, či prijímanie žiakov do

37 Zákon o Slovenskom štáte. In: UPČ. 1939, roč. 7, č. 5, s. 843.
38 Výskyt ženských autoriek je nízky, medzi nimi boli Dr. Lichtmannová z Galanty, 

J. R. Čáslavská, M. Kafková, Irena Smoliarová – Sučany.
39 UPČ. 1933, roč. 1, č. 1, s. 8 – 12.
40 UPČ. 1935, roč. 3, č. 5 – 6, s. 260 – 262. 
41 UPČ. 1936, roč. 4, č. 8, s. 440 – 442; UPČ. 1936, roč. 4, č. 8, s. 443 – 444.
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Obr. 4 Reklama na učebnicu Slovenčina moja od M. Prídavka – F. Volfa 

(UPČ. 1934, roč. 3, č. 2, s. 213)
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škôl až po možnosti ubytovania študentov (napr. internát v Prešove). Rovnako 
v nich pripomenuli životné jubileá pedagógov alebo osobností (Emil Hula, Gustáv
Šimko, Miloš Janoška, Jozef Koreň, Mikuláš Moyzes a i.); len výnimočne boli pod−
písané. V mnohých prípadoch majú výpovednú hodnotu nielen pre východné Slo−
vensko, ale viaceré v exkurze ponúkajú pohľad aj na udalosti v ČSR i Podkarpatskej
Rusi. Pre pedagógov i širšiu verejnosť boli najskôr zaujímavé informácie o vtedajších
pomeroch v školstve, o technických vymoženostiach, o prázdninách, o hospodár−
skej kríze doma i v cudzine, o komparácii pomerov doma a v zahraničí (napr. USA,
Francúzsko, Nemecko a i.) aj cez štatistické ukazovatele (napr. počty študentov v ná−
rodných školách a v triedach).

Rubrika Učebnice, pomôcky a knihy verbálne predstavovala, vyzdvihova−
la, odporúčala isté knižné tituly, viac−menej mala variabilnejší/všestrannejší cha−
rakter, pretože učebnice a školské pomôcky sa viazali na predmety, ako aj na rôzne
typy škôl. Išlo v podstate o ukážky toho, čo ponúkal aktuálny knižný trh. Tlače
predstavovali novinky, ale vyskytli sa aj staršie tituly, ktoré mali v ponuke (i viac ro−
kov); zároveň sa tu informovalo o tom, že sa pripravuje, príp. vyjde nová učebnica.
Ak sa tak aj stalo, evidujeme reklamu na titul v inom čísle, a to buď samostatne, ale−
bo nadväzujúc na starší diel/zväzok, aby sa poukázalo na kontinuitu. Na viaceré ti−
tuly nachádzame ešte inde osobitne graficky vyčlenenú reklamu, ktorú mal časopis
rozmiestnenú systematicky, čím sa výraznejšie dávala do pozornosti čitateľovi. Kaž−
dý titul bol predstavený pomerne dobre, ale bez roku vydania42. Pri popisoch sa za−
meriavalo aj na autorov (niekedy je uvedené len priezvisko), resp. aj na iných koo−
perantov (prekladateľ, ilustrátor), na názvy, vydanie (napr. 2., podľa akých osnov),
na grafické spracovanie a výzdobu (obr., mapy, prílohy) až po cenu. Pre bádateľov 
a vtedajších recipientov je zaujímavý aj popis týkajúci sa obsahu, významu, prak−
tickosti či prínosu diela, prečo by si ho mali zakúpiť. Rubrika je zaradená v každom
čísle a je pomerne obšírna a bohatá. Nie je možné ju tu komplexne analyzovať, ale
snažili sme sa nájsť pre túto štúdiu niekoľko zaujímavostí, a to v prepojení na
istých autorov (miestnych) alebo na fakt, či Štehrovo nakladateľstvo vydávalo aj
inojazyčné dokumenty – najmä učebnice a či ich ponúkalo aj na stránkach UPČ.
Na obe otázky vieme dať kladnú odpoveď. Vybrali sme si v rámci ilustračnej sondy
spomenutého Prešovčana Jozefa Koreňa a na vytvorenie si obrazu o počte a výpo−
vednej hodnote informácií z rubriky uvádzame čo najviac. Napr. v roku 1934 sa od−
porúčala jeho Cvičebnica jazyka slovenského pre ľudové školy. I. diel. Praha – Prešov: Ná−
kladom čsl. grafickej Unie uč. spol. – titul bol určený pre 2. ročník, ilustroval ho Karol
Vodrážka.43 Išlo o 2. vyd. podľa platných učebných osnov a pravopisných pravidiel
Matice slovenskej, predaj po 3,30 Kč. Okrem prispôsobenej látky k osnovám sa do

42 Išlo v podstate o základný údaj, no bádateľ si ho musí vyhľadať inak, napr. cez online
katalógy knižníc.

43 V prameni ako Karol, správne však knihu ilustroval Jaroslav Vodrážka. 
Pozri napr.: https://chamo.kis3g.sk.
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knihy zaradili aj nové typy písacieho písma. Základnou myšlienkou cvičebnice
bola jej stručnosť a obsahová úplnosť. Okrem nej sa dával do pozornosti II. diel, kto−
rý bol určený pre 3. postupný ročník ľudových škôl. Pri jeho zostavovaní sa uplatnili
zásady ako pri I. diele, cena bola 3,50 Kč. Nezabudlo sa však ani na III. diel cvičebni−
ce pre 2. a 3. postupný ročník ľudových škôl. Táto práca bola vlastne súhrnom prvého 
a druhého dielu. Stála 3,50 Kč. Rok tlače sa štandardne neuvádzal, dedukujeme, že
ide o vydanie z roku 1929.44 Ďalšie vydania s ním spojené boli rovnako z produkcie
„Praha – Prešov: Nákladom čsl. Unie uč. spol. (ČGU)“. Tak sa propagoval jeho Fo−
nomimický šlabikár a prvá čítanka. Napísalo ju viac slovenských autorov. Išlo o 4. ne−
zmenené vydanie a upravil ju J. Koreň. Obrázky nakreslil Ondrej Kováčik. Viazaná
stála 7 Kč. J. Koreňa evidujeme aj pri Krátkom návode ku fonomimickému šlabikáru
(4. vyd., cena 1 Kč). Podľa upútavky učebnica uvádza používateľa – pedagóga do
tejto metódy, preberá všetky hlásky v metodickom podaní: hláskovanie, tlačené
písmeno a písanie, čím sa stáva praktickou príručkou.45 V danej rubrike evidujeme
aj informácie o učebniciach v iných jazykoch (nemecký a maďarský jazyk), ale ich
výskyt je zriedkavejší. Vo väčšom počte sa nachádzajú na jednom mieste, napr. 
v decembri 1934, a zaujímavý je opisný sprievodný text, ktorým tieto učebnice pre−
zentovali potencionálnym recipientom. Az én könyvem (Moja kniha) je čítanka pre
ľudové školy s maďarským vyučovacím jazykom v ČSR.46 Zostavil ju Štefan Farkaš
a Štefan Kanyar. I. časť bola pre 2. a 3. triedu, obsahovala 1 prílohu, 13 farebných 
a 14 jednofarebných obrázkov, viazaná stála 13,80 Kč. Vyd. Praha – Prešov: Nákla−
dom ČGU. Textové ukážky sú vybrané tak, aby boli prispôsobené detskému myš −
lienkovému chápaniu, majú aj skrytú mravoučnú tendenciu, ktorá má žiakov ne−
nápadne viesť k ušľachtilému demokratickému svetonázoru, a postupne poučovať
o najvzácnejších vlastnostiach republikána. Iné zaradené texty poučovali vo vlasti −
vednom zmysle či v duchu všeobecnej vzdelanosti. Učebnicu Rendszeres magyar nyelv −
tan, rövid irodalmi ismertetővel a magyar tannyelvű polgári iskolák számára (Sústavná
maďarská mluvnica s krátkymi literárnymi poznámkami pre meštianske školy s ma−
 ďarským vyučovacím jazykom)47 vypracoval Ľudovít Vesselý – riaditeľ meštianskej

44 UPČ. 1934, roč. 2, č. 7, s. 159. Najskôr išlo o tituly v týchto vydaniach: Cvičebnica jazyka
slovenského pre ľudové školy. 1. diel: (pre druhý školský rok) / Jozef Koreň. Prešov: Štehr,
1927. 47, [1] s.; Cvičebnica jazyka slovenského pre ľudové školy. II. diel: (pre tretí školský
rok) / Jozef Koreň. Prešov: Štehr, 1928. 52 s.; Cvičebnica jazyka slovenského pre ľudové
školy. III. diel: (pre druhý a tretí školský rok) / Jozef Koreň. Prešov: Štehr, 1929. 78 s. 

45 UPČ. 1934, roč. 2, č. 9 – 10, s. 187; UPČ. 1934, roč. 3, č. 3, s. 232.
46 Najskôr: Az én könyvem: magyar olvasókönyv a csehszlovák köztársaságbeli magyar

tannyelvű elemi népiskolák számára / szerkesztették: Farkas István és Kanyar István. 
I. rész: a 2. és 3. osztály számára: 1 melléklettel, 13 szines és 44 rendes szövegközti képpel.
Praha Prešov: Csehszlov. Graf. Únió, 1934. 200 s., [1] obr. príl.

47 KIS3G eviduje len: Rendszeres magyar nyelvtan : a szlovenszkói magyar tannyelvű
közép− és polgári iskolák 3. osztálya számára / Bíró Lucián. Komárom: Spitzer Sándor,
prevzala Unie, Praha, 1925. 112 s. (?!).
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školy, a to podľa najnovších učebných osnov. Časť (čiastka) III. bola určená pre 3. 
a 4. triedu a viazaná stála 17,80 Kč, vyd. Praha – Prešov: Nákladom ČGU. Učebnica
podľa popisu obsahovala 4 časti (čiastky): hláskoslovie, kmeňoslovie, vetoslovie a li−
terárnu časť (vhodne upozorňuje na príslušné literárne práce aj slovenských spi−
sovateľov), a bola prispôsobená moderným požiadavkám. Autor poučuje aj o naj−
dôležitejších písomnostiach v súkromnom, úradnom a v obchodnom živote. Kert−
falu, fonomimikai képes ábécés és olvasókönyv (Záhradná dedina) je fonomimický
obrázkový šlabikár a čítanka pre ľudové školy s vyučovacím jazykom maďarským
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.48 Napísal ju učiteľ Samo Czabán. Praha – Pre−
šov: Nákladom ČGU, okrem textu obsahovala aj 57 obrázkov, viazaná stála 8 Kč.
Podľa redakcie znamenala veľký pokrok medzi učebnicami v maďarčine, používa−
nými na danom území. Obrázky boli správne prispôsobené k maďarskej výslov−
nosti a graficky prvotriedne vyhotovené. Čítanková časť obsahovala krátke, ľahké
článočky pestrého obsahu a milé detské básničky od známych starších a novších
maďarských básnikov, ale aj prvýkrát československú hymnu v maďarčine. Vyskyt−
 la sa tu aj Cvičebnica jazyka nemeckého pre prvú, druhú a tretiu triedu slovenských meš−
tianskych škôl, 3. úplné prepracované vydanie, pričom tiež reflektovala na nové os−
novy.49 Spracoval ju Otakar Hanus a Edvard Ouředníček, poslovenčil ju Miloš Ja−
noška. Obrázky (26 ks) nakreslili Josef Růžička a Oľga Studničková. Praha – Prešov:
Nákladom ČGU, viazaná stála 15 Kč. Učebnica bola rozdelená na krátke a využi−
teľné cvičenia zostavené tak, že obsahujú najbežnejšie slová z každodenného ži−
vota; za každým cvičením bol zoznam neznámych slov, ktoré sa vzťahovali k textu.
Pozitívne sa hodnotila aj metodická stránka – postup cvičebnice, t. j. nežiadať veľa,
a aj to zopakovať, väčší dôraz klásť na praktickú reč ako na gramatiku.50 V ďalšom čís−
le sa spomenuli napr. dva tituly, a to Ján Rob, Jozef Hrivnák a ich Kinderleben, Lehr−
und Lesebuch wer slovakischen Sprache für allgemeine Volkschulen mit deutscher Unter−
richtssprache. II. časť, stredný stupeň (4. a 5. šk. r.), so 74 obrázkami za 14,70 Kč, Pra−
ha – Prešov: Nákladom ČGU.51 Druhým titulom bol Boross – Osztényi: Füzetes
ÁBÉCÉ és olvasókönyv a magyar tannyelvű népiskolák I. osztálya (1. évfolyama) számá−
ra, Zošitový abecedár a čítanka pre 1. triedu / 1. ročník ľudových škôl s vyučovacím
jazykom maďarským) s troma zošitmi, pričom 1. a 2. boli dostupné za 3 Kč, 3. za 

48 Najskôr: Kertfalu: fononimikai képes abécés− és olvasókönyv. A szlovenszkói és
Podkarpatszkáruszi magyar tannyelvű népiskolák használatára : 57 szövegközti képpel /
szerkesztette: Czabán Samu. Praha Prešov: Csehszlov. Graf. Únió, 1934. 123 s.

49 Najskôr: Cvičebnica jazyka nemeckého pre prvú, druhú a tretiu triedu slovenských
meštianskych škôl / podľa nových učebných osnov spracoval Otakar Hanuš a Edvard
Ouředníček; poslovenčil Milan Janoška. 3. úplne preprac. vyd. Praha, Prešov: Čsl. Graf.
Unia, 1935. 201, [3] s.

50 UPČ. 1934, roč. 3, č. 4, s. 247 – 248.
51 Najskôr: Kinderleben. Lehr−und Lesebuch. II.−A Teil. Rob, Johann. 1. vyd. Praha:

Československá grafická únia, 1936. 143 s.
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4 Kč. Praha – Prešov: Nákladom ČGU.52 Okrem výuky jazykov sa inojazyčné učeb−
nice viazali aj na iné predmety ako vlastiveda (napr. A szülőfőld és a honismeret köny −
ve – kniha o rodnej zemi a vlastivedy pre 4. a 5. postupný ročník ľudových škôl 
v ČSR s vyučovacím jazykom maďarským). Zostavili ju Miloš Janoška – školský in−
špektor a Pavel Tóth Banai – riaditeľ meštianskej školy. V učebnici sa nachádzalo
143 obrázkov, 2. vydanie bolo upravené podľa nových osnov, Praha – Prešov: Ná−
klad ČGU, viazaný exemplár stál 12 Kč.53 Banai bol spojený aj s učebnicou Polgári
neveléstan és alotmánytan (občianska výchova a ústavoveda pre 1. až 3. triedu meš−
tianskych škôl a pre jednoročný učebný kurz s maďarským vyučovacím jazykom 
v ČSR); v učebnici sa nachádzalo 20 obrázkov. Praha – Prešov: Náklad ČGU, cena
viazaného exemplára bola 12 Kč. Tvorili ju 4 časti a bola zostavená na základe prin −
cípu činnej školy, teda za každým prepracovaným heslom boli otázky, na ktoré žia−
ci mali odpovedať písomne vo forme testov. Základnou myšlienkou diela bola vý−
chova k rodinnému životu a k demokratickej štátnosti.54 Inojazyčné učebnice vie−
me doložiť aj inde (v niektorých číslach sú výnimočne len inojazyčné učebnice55).
Podobným spôsobom sa postupne prezentovali aj iné knižné novinky, čo má v pod−
 state najväčšiu hodnotu nielen pre výskum dejín knižnej kultúry, ale aj dejín škol−
stva a pedagogiky. Na ich základe vieme nielen to, kým a pre koho boli vytvorené,
ale aj aké mali členenie, obsah, na čo sa zameriavali, aké postupy a metódy pre−
zentovali, prípadne aké otázky, cvičenia a praktické príklady na zabezpečenie vy−
učovania uvádzali.

Vlastná reklama Štehrovho kníhkupectva 
Prešov (Slovensko) a ČGU v UPČ na tovary 
a služby bez cenníkov
Stránky (menej obálky) periodika UPČ poskytovali veľmi vhodný priestor

ŠK aj na vlastnú reklamu. Jej výpovedná hodnota je v tom, že sprehľadňuje ďalšie
služby. Na príklade niekoľkých z nich vieme, že v prvom rade malo ŠK v ponuke

52 UPČ. 1935, roč. 3, č. 5 – 6, s. 266. Najskôr: Füzetes ábécé és olvasókönyv: a magyar
tannyelvű népiskolák I. osztálya (I. évfolyama) számára / szerkesztették: Boross Béla 
és Osztényi József; illusztrálta: Ivány Ferenc. 1. füz. Praha, Prešov: Csehszlov. Graf. Únió,
1935 [spr. 1934]. 43 s.; Füzetes ábécé és olvasókönyv: a magyar tannyelvű népiskolák 
I. osztálya (I. évfolyama) számára / szerkesztették: Boross Béla és Osztényi József;
illusztrálta: Ivány Ferenc. 2. füz. Praha, Prešov: Csehszlov. Graf. Únió, 1935 [spr. 1934]. 
47 s. atď.

53 Najskôr ale: A szülőföld és a honismeret könyve: a csehszlovák köztársaságbeli magyar
tanításnyelvű elemi iskolák 4. – 5. évfolyam számára: Az iskola− és népművelődésügyi
minisztérium 1929. nov. 28.−án kelt 115.921−I/29. sz. renedeletével engedélyezve /
összeállították Janoška Miloš és Banai Tóth Pál. Prešov: Stehr, 1929. 176 s. 

54 UPČ. 1935, roč. 3, č. 9, s. 312 – 313.
55 UPČ. 1937, roč. 5, č. 5, s. 536 – 537; UPČ. 1937, roč. 5, č. 6, s. 551 – 553.
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knihy (pre žiacke, učiteľské a obecné knižnice), učebnice (pre všetky ľudové a meš−
tianske školy), učebné pomôcky (názorné obrazy, počítadlá, fyzikálne prístroje,
mapy, glóbusy, modely na kreslenie, prírodopisné zbierky atď. pre štátne a cirkev−
né školy), školské tlačivá (školské denníky viazané pre štátne a cirkevné školy),
cenníky a zoznamy (o učebniciach, o knihách pre knižnice, o školských a kancelár −
skych potrebách, o učebných pomôckach – ponuky sa zasielali na požiadanie zdar−
ma) a školské zošity (predpísané a normalizované ministerstvom pre ľudové a meš−
 tianske školy, pri zakúpení 10 zošitov dodávali 2 zošity zdarma pre chudobných
žiakov). Kvôli uvedeniu nových učebníc ŠK zasielalo zdarma jeden exemplár na
ukážku pre ľudové a meštianske školy. V týchto propagačných učebniciach v rám−
ci nákladu boli vložené kupóny (stretávame sa s nimi v praxi medzi predsádkou 
a titulným listom kníh). Za každých 5 objednaných exemplárov sa dostal navyše 
1 kus zdarma pre chudobných žiakov. Okrem toho dodávali na výhodné splátky
písacie stroje, rádiá, hudobné nástroje a iné predmety. Štehrova (kníh)tlačiareň za
nízke ceny zhotovovala aj rozličné vkusne prevedené tlačivá, moderné listové pa−
piere, navštívenky, svadobné pozvánky, pozvánky na zábavy, rôzne oznamy (i smú−
 točné), ako aj obálky, úradné školské papiere či iné úradné tlačivá. Upozorňovala
však aj na fakt, že má kníhviazačstvo (kníhväzačstvo), keď v peknom prevedení
ponúkala lacné knihy pre knižnice, časopisy, úradné výnosy, zbierky zákonov atď.
ŠK predávali aj kancelárske potreby. Na konci letáku – reklamy sa vyskytoval text:
„Prosíme o Vašu ct. objednávku uvedených školských potrieb a zaručujeme P. T. učiteľstvu
presnú a pečlivú obsluhu, výhodne dodacie podmienky a lacné ceny.“ 56 Text ponuky bol
dvojstĺpcový a lemovaný v čiernom rámčeku. V inej reklame ŠK upozorňovalo na
vlastnú (kníh)tlačiareň,57 ktorú charakterizuje ako modernú, kde sa tlačia tlačivá prvo −
triednej kvality pre úrady a súkromníkov. Menovite išlo o obchodné, družstevné,
administratívne, cirkevné a školské tlačivá, čiarkované tlačivá, účastiny, ale aj cen−
níky, pozvánky na plesy, zasnúbenia, svadby, plagáty a i. Firma prezentovala svo−
ju prácu ako prvotriednu. Výnimočne takúto reklamu evidujeme aj v texte pri rub −
rike „Zprávy“ (napr. v júni 1937), kde okrem vyššie uvedenej ponuky oslovuje
správcov na tlač aj letákov, obežníkov atď. Text sa signoval s úplnou úctou: Štehro−
va kníhtlačiareň Prešov (Slovensko).58 V tomto kontexte sa možno zmieniť aj o prí−
spevku v rubrike Zprávy, ktorý dokladá reálny stav hospodárstva, sociálneho sta−
vu pracujúcich v oblasti typografie, ale zároveň bol výhodný aj pre ŠK a Štehrovu
kníhtlačiareň. V novembri 1934 sa poukazovalo na 70 % nezamestnanosť členskej
základne, o čom informovalo Predstavenstvo miestnej skupiny grafických robot−
níkov v Prešove. Objednávateľov tlačív žiadali, aby objednávky zadávali výhradne

56 UPČ. 1935, roč. 3, č. 5 – 6, s. 268; UPČ. 1937, roč. 6, č. 3, s. 665.
57 Napr. UPČ. 1936, roč. 4, č. 9 – 10, vnútorná strana prednej obálky.
58 Pozri: UPČ. 1937, roč. 5, č. 10, s. 614; UPČ. 1938, roč. 6, č. 5, s. 698; UPČ. 1938, roč. 6, č. 9, 

s. 762; UPČ. 1938, roč. 7, č. 1, s. 794; UPČ. 1938, roč. 7, č. 2, s. 807; UPČ. 1938, roč. 7, č. 4, 
s. 840; UPČ. 1939, roč. 7, č. 5, s. [858].
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organizovaným tlačiarňam v Prešove, pretože tie zamestnávali kvalitné a odborné
robotníctvo, ovládajúce grafické techniky. Išlo o tieto tlačiarne: „Kóschova, Minerva,
Pallas, Sv. Mikuláš a Štehrova“. Cenové rozdiely v porovnaní s inými tlačiarňami
boli podľa nich nepatrné, ale chceli podporiť hlavne miestny trh a ekonomiku.59

ŠK, ako aj ČGU mali spoločné záujmy; odoberateľom, čitateľom a priazniv−
com vzájomne preukazovali vďaku a nezabudli ani na spoločné želanie, napríklad
v decembri k Novému roku 1938.60

UPČ spravidla až ku koncu 30. rokov (1938) uverejnil reklamu ČGU. Bola 
v slovenskom jazyku a označená ako „Československá grafická Unia akc. spol. Praha –
Prešov. Riaditeľstvo: Praha, Svobodová 1., Prešov: Štehrovo kníhkupectvo“. V reklame sa
dôrazne upozorňovalo na ich dobré, lacné a technicky výborné, podľa nových os−
nov vypracované učebnice a pomôcky pre všetky druhy škôl. Ak mal niekto záujem
prehliadnuť si učebnice, ukážkový – voľný výtlačok, voľný výtlačok sa zasielal v rám−
 ci rýchlej expedície. Ochotne a obratom poskytovali informácie, na požiadanie do−
dali aj zoznam školských publikácií, pomôcok, testov, školských i nástenných obra−
zov. Pozornosť sa upriamovala aj na učebnice, kvôli týmto dôvodom: 1. ako sú spra−
 cované – či v duchu nových osnov, 2. aká je ich grafická úprava, 3. aká je ich cena.
Učebnice ČGU by mal dodávať každý riadny kníhkupec (kníhkupectvo), čím v pod−
 state mysleli nemenovane aj ŠK. Text na konci bol signovaný ako „Čekoslovenská61/
Československá grafická Unia“.62

Hoci sa dominantne knižné tituly, o ktorých UPČ informoval na svojich
stránkach, viazali na fakt, že ich možno objednať u ŠK, vyskytlo sa niekoľko prípa−
dov, keď sa uviedla ČGU bez prešovského partnera. Niekde sa však nezabudla
uviesť, že úč. spol. sídli v Prahe – Prešove a tituly sa dajú objednať v ČGU, prípad−
ne sa mali objednať u všetkých dobrých – riadnych kníhkupcov. Ako ukážky vy−
beráme knižné tituly, ktoré UPČ uverejnil ešte v osobitnej, graficky zvýraznenej re−
klame (forma ohraničenia – linky, rámček) medzi jednotlivými rubrikami, a také,
ktoré sa opakovali viackrát v jednotlivých číslach. Išlo o pestrú škálu, kde boli za−

59 Predstavenstvo miestnej skupiny grafických robotníkov v Prešove. Do pozornosti
objednávateľov tlačiva, poťažme inštitúcií verejných a súkromných v Prešove a na
vidieku! In: UPČ. 1934, roč. 3, č. 3, s. 232.

60 „Dovoľujeme si týmto prejaviť svoje najúprimnejšie blahoprianie k Novému roku 
pánom učiteľom a ich ct. rodinám; zároveň ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň 
voči našim firmám a dúfame, že táto bude i naďalej zachovávať“ – s kombináciou 2 lístkov
s názvami firiem: „Československá grafická Unia a. s. Praha“ a „Štehrovo kníhkupectvo 
a nakladateľstvo, veľkoobchod učebnými pomôckami Prešov“. Zdroj: UPČ. 1937, roč. 6, 
č. 4, s. 676. 

61 V skutočnosti s vypadnutou literou, takéto technické chyby, bohemizmy, vypadnutú
literu v slovách vidíme v UPČ vo viacerých prípadoch.

62 UPČ. 1938, roč. 6, č. 8, s. 734; UPČ. 1938, roč. 6, č. 9, s. 755 (napr. pri rubrike Zprávy); 
UPČ. 1938, roč. 6, č. 10, s. 770.
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radené odborné tituly pre školu i prax63, popularizačné tituly64, periodiká65, z kto−
rých časť bola spojená priamo so školským prostredím, vyučovaním. Nezabudlo sa
ani na slovníky. Napríklad dr. Vl. Šedivý: Slovensko−Francúzsky slovník. Dictionnaire
slovaque−français, obsahoval všetky najdôležitejšie zvraty, ktoré sa používajú v bež−
nej reči, uvádzal živé výrazy – „nie mŕtve či zastarané“, ako prvý spracoval sloven −
skú frazeológiu v ekvivalentných francúzskych zvratoch, čím bol vhodný na slo−
venský trh, 175 s. brož. za 24 Kč, viaz. za 34 Kč. Vl. Šedivý sa spájal aj s ďalším slov−
níkom: Diferenciálny slovník česko−slovenský s krátkou konverzáciou a prehľadom
slovenskej mluvnice. 75 s., za 8 Kč – charakterizovali ho ako dôležitú praktickú no−
vinku pre Čechov aj Slovákov66. Inej skupine slúžil slovník Ján Hvozdzík: Zovrub−
ný slovník Slovensko−Maďarský a Maďarsko−Slovenský – 1. časť slov.− maď. s diferencia−
mi slov.−českými a čes.−slov., XII, 1 638 s., viaz. stál 140 Kč, 2. časť. maď.−slov., VI, 980 s.,
viaz. stál 80 Kč. Hvozdík nadviazal na prácu Pavla Bujnáka; tento slovník bol vhod−
ný do škôl a úradov. Dokonca v reklame sa nachádza text, že ide od Bernolákovej
doby o prvé dielo v slovníkovej slovenskej literatúre, ktorá bohatou zbierkou slov,
jazykových zvratov a fráz (obsahuje 100 000 hesiel a asi toľko fráz) dôstojne repre−
zentuje moderný slovenský jazyk, krásu slovenčiny, vedeckú a odbornú termino−
lógiu všetkých odvetví verejného života. Takéto dielo by podľa vydavateľa nemalo
chýbať ani v jednej kancelárii, škole či v knižnici vzdelaného Slováka a Čecha.67 Ďa−
lej išlo o výber rôznych titulov s prepojením na literatúru. Ako zaujímavý príklad
uvádzame Dobré knihy pre mládež, a to 12 titulov od 2 Kč (Berka – Weis: Buď pri−
pravený! Poučenie pre prípad leteckého útoku otravnými plynmi) 60 Kč (Němco−
vá, B. – Kašpar, A.: Starenka, t. j. Babička, upravil A. Macht). Medzi autormi sa vy−
skytuje aj titul H. Gregorovej: Pavko v Prahe alebo diela P. Prídavku: Juhoslovan−

63 Ako Dohnal, Antonín: Praktická príručka školní kinematografie. Charakterizovaná 
ako 1. odborná príručka v školskej kinematografii, po stránke praktickej od kúpy po
prezentáciu. 92 s., 46 obr. v texte. Pozri: UPČ. 1937, roč. 6, č. 3, s. 654; UPČ. 1937, roč. 6, č. 4,
s. 668; Höschl – Přímý, Skála – Rosenbaum: Praktické zužitkování rostlín. Pre potrebu
domácu, školskú a obchodnú. A to aj liečivé účinky, silu rastlín so 190 s., v texte 4 farebné
tab., 150 s. Brož. 23 Kč, viaz. 33 Kč. Pozri: UPČ. 1937, roč. 6, č. 3, s. 654; UPČ. 1938, roč. 6, 
č. 5, s. 692; UPČ. 1938, roč. 6, č. 6, s. 712.

64 Napr. Zbierka „Zem a ľudia“ – zábavná knižnica poučných zemepisných prác, cestopisov,
vedeckých a dobrodružných ciest z cudzích krajov, určená pre každý ľudský vek, 11 zv.,
výtlačky sú o 6 Kč lacnejšie od tých v poloplátennej väzbe. Pozri UPČ. 1937, roč. 6, č. 3, 
s. 658; UPČ. 1937, roč. 6, č. 1, s. 675; UPČ. 1938, roč. 6, č. 6, s. 714.

65 Napr. Šírym světem – možnosť predplatenia populárneho zemepisného mesačníka, 
10 zošitov ročne za 50 Kč, s poštovným za 52 Kč.; Země a lidé – poučná a zábavná
knihovňa zemepisných prác, cestopisov, vedeckých a dobrodružných ciest. Zošity mali 
32 s. a stáli 3 Kč, vychádzali v 14 denných zošitoch; Cestou – Necestou – podobne 14
denných zošitov po 32 s., stáli 3 Kč; všetky viedol dr. St. Nikolau. Zdroj: UPČ. 1937, roč. 5,
č. 10, s. 615; UPČ. 1937, roč. 6, č. 1, s. 630; UPČ. 1937, roč. 6, č. 2, s. 648; UPČ. 1937, roč. 6, 
č. 3, s. 662; UPČ. 1937, roč. 6, č. 4, s. 671; UPČ. 1938, roč. 6, č. 5, s. 694.

66 Napr. UPČ. 1938, roč. 6, č. 6, s. 709; UPČ. 1938, roč. 7, č. 3, s. 815.
67 Napr. UPČ. 1938, roč. 6, č. 6, s. 711; UPČ. 1938, roč. 7, č. 3, s. 824.
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ské rozprávky, Poklad, Poviem Vám rozprávku, príp. aj knihy viacerých zahranič−
ných autorov, ako boli S. Vl. Petković, Fr. Rabelais68, pritom ale vieme, že to boli aj
staršie tituly, beletria, ktoré sa v predchádzajúcich ročníkoch ponúkali aj samo−
statne (napr. Starenka). Uvedené informácie napovedajú, že aj v osobitne zvýraz−
nenej reklame titulov mali svoju výpovednú hodnotu (od autora až po grafické
spracovanie či cenu), ale ani tu sa pri jednotlivých tituloch neuvádzal rok vydania.

Ďalšia osobitná graficky upravená reklama (cez linky, rámčeky) sa vyskytla
v UPČ a radili ju priebežne na vybrané knižné publikácie, učebnice i periodiká;
možno povedať, že bola šitá na mieru, veľmi dobre rozmiestnená na stránkach pe−
riodika, pričom časť reklamy sa najskôr cielene opakovala. Inú reklamu ŠK možno
vyčleniť v kontexte ponuky a distribúcie školských potrieb, zošitov a tlačív. V časo−
pise evidujeme aj reklamu na cudzie produkty (tovary, napr. kancelárske), na také,
ktoré so školstvom priamo nesúvisia alebo inzertná časť propaguje rôzne firmy čin−
né na území 1. ČSR (ako odevníctvo, autopriemysel, elektroniku, hudobné nástro−
je a i.).69

Záverom možno konštatovať, že filozofia Štehrovo kníhkupectva a nakla−
dateľstva sa spájala na danú dobu s dobrou, zaujímavou a progresívnou myšlien−
kou budovania, podpory slovenského školstva, a to vydávaním, distribuovaním,
ako aj predajom nových učebníc, podobne aj ďalších školských pomôcok. Firma
poskytovala komplexnosť a rozmanitosť služieb na jednom mieste (Prešov) a do−
kázala pre záujemcov, fyzické i právnické osoby (najmä školy každého typu s dô−
razom na ľudové, meštianske školy) poskytnúť v podstate všetko, čo potrebovali na
zabezpečenie výučby. Dobrým podnikateľským projektom bolo vydávanie perio−
dika Učiteľského pedagogického časopisu – mesačníka pre aktuálne otázky národného
školstva a národnej osvety, ktorý vychádzal v Prešove v spolupráci s Českosloven−
 skou grafickou úniou, úč. spol. v Prahe. Poskytoval nielen pedagógom aktuálne in−
formácie v oblasti školstva, nových učebníc atď., ale aj Štehrovmu kníhkupectvu 
a nakladateľstvu (ako jednému z vydavateľov) výborné miesto na vlastnú reklamu,
ktorá mala v periodiku významnú úlohu. Jeho vydávanie a napĺňanie rubrík vhod−
nými príspevkami stálo vydavateľa, ako aj redakciu, prispievateľov (partnerov)
nemalé úsilie a najmä čas. Dokladá to aj istú odbornosť (zhodnotenie ponúkaných
knižných titulov) a najmä orientáciu na knižnom trhu pri propagácii jednotlivých
tovarov v sektore školstva a vzdelávania v období 30. rokov 20. storočia v 1. ČSR.

68 Opakovaná ponuka. UPČ. 1937, roč. 6, č. 3, s. 655; UPČ. 1938, roč. 6, č. 6, s. 714; UPČ. 1938,
roč. 6, č. 7, s. 723; UPČ. 1938, roč. 6, č. 8, s. 743; UPČ. 1938, roč. 6, č. 9, s. 759; UPČ. 1938, 
roč. 7, č. 1, s. 784; UPČ. 1938, roč. 7, č. 2, s. 808.

69 Danej problematike budeme venovať pozornosť v osobitnom príspevku.
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Štehr’s bookshop (and publishing house) 
in Prešov: offer – advertising – price 
in the 1930s on the example of the Teachers’
Pedagogical Journal
Marcela Domenová

The study follows on from recent research, in which we sought to present
in more detail selected first textbooks in the Slovak language in the beginnings of
the First Czechoslovak Republic. This article on Štehr’s bookshop (and publishing
house) in Prešov: offer – advertising – price.... is focused on specific book titles, text−
books, school and teaching aids offered by the bookshop. They officially reached
the market once they had been approved by the Ministry of Education and Natio −
nal Enlightenment. The research was carried out on the basis of preserved mate−
rials – the Teachers’ Pedagogical Journal: a monthly for current issues of national
education and national enlightenment. Its print ran in Prešov, except for summer
holidays, namely in the Czechoslovak Graphic Union, participation association,
in Prague and in Štehr’s bookshop and publishing house in Prešov in the years
1933 – 1939. It was printed by the Štehr’s printing house. On the basis of this, it is
possible to display the journal’s content page, contemporary advertising, publi−
cation prices and, in particular, profiling and a certain monopolisation of the offer,
including the distribution (especially of textbooks) within the schools system (for
village and town schools, and teacher training institutes) and education.

Keywords: Štehr’s bookstore (and publishing house) in Prešov, First Czechoslovak Republic,
Teachers’ Pedagogical Journal, advertising, book market, education, enlightenment
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Produkcia tlačiarne 
Bratia Mandlovci (1904 – 1940)
Kamila Fircáková

Kľúčové slová: tlačiarne, Bratislava, tlačiareň Bratia Mandlovci

Informácií o tlačiarni Bratia Mandlovci je v odbornej literatúre len málo.1 Uvá−
dza sa, že vznikla v roku 19042 a pôsobila pod názvom Mandl Testvérek, Brüder
Mandl, Bratia Mandl a Bratia Mandlovci do konca tridsiatych rokov. V. Breza 

v práci Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996 o nej napísal: „Významnejšou sa stala tlačia−
reň, založená roku 1904 bratmi Mandlovcami, ktorá sa postupne vypracovala na kvalitný
podnik, využívajúci od roku 1933 aj ofsetovú techniku tlače. Neskôr (1940 – 1949) pôsobila
pod firmou Atlas (Galica a spol.) a popri knižnej a merkantilnej výrobe sa špecializovala na
tlač hudobnín a pohľadníc.“3

V celoštátnom adresári z roku 1929 nachádzame adresu tlačiarne a meno
majiteľa: „Mandl Brüder (Samuel M.), Buchdruckerei, Mickiewiczova 3“, za tým na−
sleduje ďalšia adresa: „Mandl J. Buchdruckerei „Viktoria“ (Viktor M.), Grösslingova
17.“4 (Bola to azda filiálka tlačiarne Bratia Mandlovci? Tlačiareň spomína V. Breza
ako jednu z menších bratislavských tlačiarní, pôsobiacich v rokoch 1932 – 1938.5)

Doposiaľ sa nepodarilo zistiť nič bližšie o majiteľoch tlačiarne. Za predpo−
kladu, že išlo o židovských majiteľov, hypoteticky by bolo možné vzťahovať k nim
údaje z práce P. Lárišovej Židovská komunita v Bratislave v roku 1940. V zozname ži−
dovských obyvateľov sa tam uvádzajú mená Mandl Samuel, nar. 20. mája 1880 
v Kyjove, bytom Šulekova 560, súkromník; a Mandl Jozef, nar. 6. februára 1898 
v Malých Levároch, bytom Francisciho 729, úradník.6 Označenie „súkromník“ 
a „úradník“ by mohlo korešpondovať so zmenou spoločenského statusu Mand−
lovcov po tom, ako sa museli v dôsledku arizačných opatrení tlačiarne vzdať. Ide
iba o hypotézu, ktorú bude potrebné preveriť.

1 Príspevok bol spracovaný na báze bibliografických prameňov (diel slovenskej národnej
bibliografie) a odbornej literatúry.

2 REPČÁK, J. Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku, s. 134; BREZA, V. Tlačiarne 
na Slovensku 1477 – 1996, s. 46.

3 BREZA, odk. 2.
4 Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, Sv. II, 

s. 2507.
5 BREZA, odk. 2, s. 49.
6 LÁRIŠOVÁ, P. Židovská komunita v Bratislave v roku 1940, s. 179.
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Produkcia tlačiarne Bratov Mandlovcov, ktorú predstavíme v tomto prí−
spevku, je pomerne skromná, zahŕňa spolu 78 titulov tlačí, občas aj viaczväzko−
vých. Je však neúplná: s jedinou výnimkou (štúdia z oblasti vojenstva, 1) sa doteraz
nepodarilo zdokumentovať prvé obdobie činnosti tlačiarne – do rozpadu Rakúsko−
Uhorska a vzniku Československej republiky. Bibliografia slovenských kníh za ro−
ky 1901 – 1918, ani bibliografia maďarského písomníctva žiadny titul neregistruje;
jeden titul registruje Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska 1901 – 1918.7

Za neúplnú možno pokladať aj doloženú produkciu z prvej polovice dvadsiatych
rokov, reprezentovanú jedným titulom z každého druhého roku. Išlo o vyhlášku
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska (2), o veľtržný katalóg (3), skladbu
populárnej hudby (4) a o výročnú školskú správu (5).

V rokoch 1927 – 1932 vychádzalo z tlačiarne ročne tri až päť tlačí a ich ty−
pologická i obsahová skladba sa postupne rozširovala. Tento trend pokračoval aj 
v nasledujúcom období, v rokoch 1933 – 1939, keď sa počet tlačí zvýšil na deväť až
15 ročne. Rokom 1940 sa však činnosť tlačiarne Bratov Mandlovcov končí; v tomto
roku boli vytlačené posledné tri tlače.

Podľa citátu v úvodnej časti tohto príspevku sa tlačiareň Bratov Mandlov−
cov stala súčasťou firmy (tlačiarne) Atlas (Galica a spol.).8 Ani o tejto firme (tlačiar−
ni) a jej majiteľoch však nemáme podrobnejšie informácie. V bibliografických pra−
meňoch sa s jej produkciou (pomerne skromnou) stretávame od roku 1930. Po zlú−
čení s tlačiarňou Bratov Mandlovcov sa jej produkcia značne rozšírila. Doložená je
do roku 1951 a po celý čas v nej dominovalo vydávanie hudobnej literatúry.

Aby bolo možné predstaviť celkový objem produkcie tlačiarne Bratov Mand−
 lovcov, bolo by potrebné poznať aj náklady jednotlivých tlačí; tento údaj sa však 
v excerpovaných bibliografických prameňoch zväčša neuvádza.

Aká bola skladba produkcie tlačiarne Bratov Mandlovcov? Čo a pre koho tla−
čili? Možno skonštatovať, že tak z typologického hľadiska, ako aj z hľadiska obsahu 
a používateľského určenia bola produkcia ich tlačiarne pomerne pestrá. Tvorili ju:

n oficiálne dokumenty (vyhlášky, stanovy a štatúty, organizačné
poriadky – 2, 12 – 14);

n odborné štúdie a články, prevažne vo forme separátov (1, 6 – 7, 9, 62);
n príležitostné tlače (21, 31, 50);
n merkantilné tlače (3, 8 – 9, 11, 14, 26 – 27);
n výročné správy (5, 17);
n umelecká literatúra pre dospelých (10, 42, 49);
n umelecká literatúra pre deti a mládež (24, 30, 32, 37 – 38, 41);

7 FEDOR, M. Bibliografia slovenských kníh 1901 – 1918; PETRIK G. a I. BARCZA. 
Magyar könyvészet 1901 – 1910; KOZOCSA, S. Magyar könyvészet 1911 – 1920;
KLIMEKOVÁ, A. a  J. ONDROUŠKOVÁ. Bibliografia inorečových tlačí z územia 
Slovenska 1901 – 1918.

8 BREZA, odk.2.
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n noviny pre mládež (22, 32);
n učebnice a učebné pomôcky všeobecne (15 – 16, 18, 34);
n pomôcky na vyučovanie hudby (19, 33, 36, 45 – 47, 53, 72, 88);
n hudobné dokumenty (notové materiály):

p z oblasti vážnej (klasickej) hudby (63, 68, 71, 78);
p z oblasti náboženskej hudby (28 – 29, 48, 52, 57);
p diela na slávnostné príležitosti (20, 39 – 40, 50);
p z oblasti populárnej hudby (4, 35, 43, 55);
p slovenské piesne národné a ľudové (44, 51, 54, 56, 58 – 61, 64 – 67, 

69 – 70 , 73 – 77).

Z načrtnutého prehľadu je zrejmé, že v produkcii tlačiarne je významným
podielom zastúpená literatúra pre deti a mládež – tak umelecká, ako aj učebná, 
a v rámci učebnej literatúry pomôcky na vyučovanie hudby; tie sú zasa významnou
súčasťou širšej (celkovej) produkcie hudobných dokumentov. Hudobné doku−
menty v súhrne predstavujú 59 % z celkovej produkcie tlačiarne a významne utvá−
rajú jej odborný profil.

V skladbe hudobných dokumentov výrazne dominujú tlače (vydania) slo−
venských národných a ľudových piesní, editovaných aj pôvodných diel sloven−
ských skladateľov. Väčšinou vychádzali v edícii Spevom hučte doliny, ktorú od roku
1936 vydával Ján Geryk (51, 56, 59 – 60, 64, 66 – 70, 73 – 75, 78).

Autormi a editormi hudobných dokumentov boli takmer výhradne sloven −
skí skladatelia. Najväčším počtom tlačí je zastúpený Mikuláš Schneider−Trnavský
(11 tl.). Zo súčasných (dobových) skladateľov sú to Ján Valašťan−Dolinský (7 tl.), Eu−
gen Suchoň (3 tl.), Alexander Moyzes (2 tl.), Ján Geryk, Juraj Chorvat, Dezider
Kardoš, Mikuláš Kiss−Podlužanský a Ján Machajdík. Zo starších skladateľov sú to
Ján Levoslava Bella, Viliam Figuš Bystrý, Ján Vladimír Jamnický, Janko Matuška,
Mikuláš Moyzes, Jozef Rosinský.

Aká bola jazyková skladba tlačí z tlačiarne Bratov Mandlovcov? Až do kon−
ca dvadsiatych rokov tlače boli prevažne v nemčine, ojedinele v maďarčine. Prvou
slovenskou tlačou bol katalóg 1. orientálneho trhu v Bratislave z roku 1921; od ro−
ku 1933 už vychádzali tlače najčastejšie v slovenčine. Celkový prehľad jazykovej
skladby tlačí je nasledujúci: v maďarčine deväť (1907 – 1936), v nemčine 15 (1920 –
1938) tlačí, v češtine štyri tlače (1933 – 1936), jeden česko−slovenský titul vychádza−
júci na pokračovanie (1933 – 1936) a v slovenčine 49 tlačí (1921 – 1940).

Napokon treba zodpovedať otázku, pre koho Bratia Mandlovci tlačili, s kým
spolupracovali? Do okruhu vydavateľov, pre ktorých tlače vyhotovovali, patrilo vy−
še 20 inštitúcií a jednotlivcov, najmä z Bratislavy, zastúpených zväčša 1 – 2 tlačami;
vo viacerých prípadoch vydavateľ nie je uvedený.

Systematický charakter mala spolupráca s nakladateľstvom Československá
grafická únia (1931 – 1937, štyri učebnice hudobnej výchovy pre školy), s Maticou slo−
 venskou v Turčianskom Sv. Martine (1931 – 1940, šesť tlačí, literatúra pre deti a mlá−
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 dež a hudobné dokumenty), so Štátnym nakladateľstvom v Bratislave (1933 – 1940,
desať tlačí, literatúra pre deti a mládež), s Odborom pre vydávanie skladieb Jána
Levoslava Bellu pri Seminári pre hudobnú vedu Univerzity Komenského v Brati−
slave (1935 – 1937, tri tlače s dielami skladateľa) a s Vydavateľstvom Jána Geryka 
v Turčianskom Sv. Martine (1937 – 1938, osem tlačí – slovenské piesne; možno pred−
pokladať, že tam vyšlo aj ďalších päť titulov z edície Spevom hučte doliny, kde údaj 
o vydavateľovi absentuje).

Zo spolupracujúcich inštitúcií treba ešte spomenúť riaditeľstvo kúpeľov v Pieš−
 ťanoch na čele s Ľudovítom a Imrichom Winterovcami. Na podnet riaditeľstva ale−
bo na jeho priamu objednávku vyšlo v rokoch 1927 – 1932 spolu päť tlačí (separáty
odborných prác z nemeckého časopisu Zeitschrift für wissenschaftliche Bäderkunde, 
z nich jeden o Piešťanoch, výročná správa (štatistický výkaz) o piešťanských kúpe−
ľoch za rok 1930 a pamätný spis k životnému jubileu tamojšieho lekára Eduarda
Weisza.

Neveľkú skupinku v predstavovanom súbore tvoria tlače židovskej prove−
niencie a obsahu. Ide o školský poriadok ortodoxnej židovskej dievčenskej školy 
v Bratislave (1930), už spomínaný pamätný spis k jubileu lekára Eduarda Weisza
(1932), ďalej gratulácia bratislavskej židovskej náboženskej obce k narodeninám
prezidenta Eduarda Beneša (1936) a esej o židovskom duchu (1938).

Náš prehľad uzavrieme konštatovaním, že produkcia tlačiarne Bratov Mand−
 lovcov predstavená v tomto príspevku, aj keď neúplná, vytvára reprezentatívny
obraz o profilácii tlačiarne, o jej zástoji v tlačiarstve na Slovensku v prvej polovici
20. storočia a prináša veľa poznatkov i k dejinám tlačiarne. Samotná téma tlačiarne
prirodzene nie je zďaleka uzavretá. Vyžaduje ďalší prieskum, predovšetkým bi−
bliografický: doplnenie poznatkov o tlačiarni, o jej produkcii i majiteľoch z ďalšej
odbornej literatúry a periodickej tlače (odbornej, kultúrno−spoločenskej i dennej).
A potrebný bude aj archívny výskum.

Nižšie uvedený súpis tlačí je usporiadaný chronologicky. V rámci jednotli−
vých rokov sa uvádzajú najprv periodiká a potom neperiodické tlače. Na konci zá−
znamov sa v zátvorke odkazuje na bibliografické zdroje, z ktorých boli záznamy
prevzaté.
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Mladý život : noviny slovenskej mládeže. – Pozri záznam č. 22.
Ročník 2. 1933/34. 40 čísiel, po 4 – 8 s.
Ročník 3. 1934/35. 40 čísiel, po 4 – 8 s.

Ratgeber für Wertpapiere – Inhaber. Ročník 1. 1933/1934. 4 čísla, po 4 – 8 s. – 
Pozri záznam č. 23.

*

35. BARTOVIC. Štefan. Láska, láska ... (Kúzlo Piešťan.) : foxtrott. Bratislava :
Slovenské hudobné nakladateľstvo (t. Bratia Mandl), (1934). [4 ] s. 
[IV/1, záznam č. 383].

36. HULA, Emil. Úvod do intonácie na podklade tonálnom : cvičebnica spevu pre školy
stredné a ústavy učiteľské. Diel 1, 2. Praha – Prešov : Čsl. grafická unia 
(t. Bratia Mandl), 1934. 2 zv.
Diel 1. (Pre prvú triedu škôl stredných a prvý ročník ústavov učiteľských). 64 s.
Diel 2. (Pre druhu triedu škôl stredných a druhý ročník ústavov učiteľských). 79 s.
[IV/1, záznam č. 3850].

37. KUDJA – RJAVIN, Anton. Malý legionár Miško : poviedka. (Voľne sprac. podľa 
R. Tomana). Bratislava : Štátne nakladateľstvo (t. Bratia Mandl), 1934. 40 s.
[IV/1, záznam č. 5862].

38. KUNST, Theodor. Cesta dvoch bratislavských chlapcov do Afriky. Bratislava :
Štátne nakladateľstvo (t. Bratia Mandl), 1934. 32 s. [IV/1, záznam č. 5999].
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39. MOYZES, Alexander. Náš prápor veje : pochod a pieseň. (Spev a klavír). Slová
Vladimír Roy. Bratislava : Slovenské hudobné nakladateľstvo (t. Bratia
Mandl), [1934]. 2 listy. [IV/2, záznam č. 7550].

SÝKORA, František. Etudy pro housle pro druhý ročník učitelských ústavů : postup 
na základě půltónového systému = Etudy pre husle pre druhý ročník učiteľských
ústavov: postup na základe poltónového systému. Číslo 2. Opus 1. 1934. – 
Pozri záznam č. 33.
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Mladý život : noviny slovenskej mládeže. Ročník 3. 1934/35. 40 čísiel, po 4 – 8 s. –
Pozri záznam č. 22.

*

40. BELLA, Ján Levoslav. Československá štátna hymna : miešaný sbor. Na slová 
J. K. Tyla nápev složil Fr. Jan Škroup. Harmonizoval ... (Bratislava) : 
Odbor pre vydávanie skladieb J. L. Bellu pri Seminári pre hudobnú vedu
Univerzity Komenského. V komisii: Hudobná Matica Umeleckej besedy
(t. Bratia Mandl), 1935. [2] s. [IV/1, záznam č. 448].

41. HOSTÁŇ, Ján – MICHL, K. V skautskom tábore. Do slovenčiny prepísala 
Oľga Kudjová – Olivková. Bratislava: Štátne nakladateľstvo (t. Bratia
Mandlovci), 1935. 56 s. [IV/1, záznam č. 3630].

HULA, Emil. Našim deťom: národné riekadlá, rytmické hry a piesne ľudové. Zošit 1 – 8
[pre 1. – 8. ročník škôl].
Zošit 8. Národné piesne. 1935. – Pozri záznam č. 16.

42. KUDJA – RJAVIN, Anton. Slza na dlani : básne. [B. m. : b. v.] (t. Bratia Mandl),
1935. 46, 1 s. [IV/1, záznam č. 5866].

43. MÓZSI, Károly. Mózsi Karcsi két legujabb nótája. 1. Szerettelek igaz szívből : 
(nótás bolond lettem.) 2. Szó ide szó oda én még mindig szeretlek. Bratislava : 
[b. v.] (t. Mandl Testvérek), 1935. [4] s. [V/1, záznam č. 5780].

44. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 1 – 5. Do tlače prichystal Jozef Cincík. Turčiansky Sv. Martin :
Matica slovenská (t. Bratia Mandlovci), 1935 – 1940. 5 zv.
1. 1935. 45, [2] s.
2. 1937. 46, [1]s.
3. 1938. [1939?]. 50, [1] s.
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4. 1938. [1939?]. 47, [1] s.
5. 1940. 46 s.
[IV/2, záznam č. 10877, 10879, 10881, 10883]; [VI, záznam č. 1384, 1385, 1386].

45. ŠTIKA, Karol. Učebnica spevu pre 2. triedu a pre oddelenie nepovinného spevu 
na školách stredných. Praha : Štátne nakladateľstvo (t. Bratia Mandl), 1935.
164 s. [IV/2, záznam č. 12882].

46. VOSYKA, V. Smetanův odkaz : hudební výchova : učebnice zpěvu pro střední školy.
Díl 2 : pro 2. třídu. Praha: Čsl. grafická unie (t. Bratři Mandlové), 1935. 
184 s. + 18 fot. príl. [V/1, záznam č. 2479].
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47. HILMERA, Oldřich. Klíček : cvičebnice zpěvu a hudební nauky pro obecné školy. 
Díl 1 – 5. Praha: Čsl. grafická unie (t. Bratří Mandlové), 1936 – 1937. 5 zv.
Díl 1. Pro první postupný ročník. 1936. 32 s.
Díl 2. Pro druhý postupný ročník. 1936. 29 s.
Díl 3. Pro třetí postupný ročník. Ilustroval J. Zdrůbecký. 1936. 35 s.
Díl 4. Pro čtvrtý postupný ročník. Ilustroval O. Cihelka. 1936. 40 s.
Díl 5. Pro pátý postupný ročník. Ilustroval O. Cihelka. 1937. 39 s.
[V/1, záznam č. 551 – 555].

48. CHORVAT, Juraj – BATEĽ, Július. Veľká partitura ku Tranosciusu a k spevníku 
ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Zharmonisoval podľa nápevov ustálených
Jánom Drobným, ev. a. v. kňazom [J. Ch.], ev. a. v. kantor učiteľ. Doplnil 
a pod tlač upravil [J. B.], ev. a. v. správca učiteľ. Liptovský Sv. Mikuláš :
Tranoscius (t. Bratia Mandl), 1936. [13] s. [IV/1, záznam č. 4047].

49. KESZŐCZE J. Bözsi. Álomország : versek. [B. m. : b. v.] (t. Mandl Testvérek),
1936. 37, [2] s. [V/1, záznam č. 5147].

50. KIJEWSKY, Josef. K poctě narozenin pana presidenta Republiky Dr. Edvarda Beneše,
za blaho našeho presidenta – osvoboditele Dr. T. G. Masaryka a celého státu, 
bola složena modlitba Štěstí ho provázej! Skladatel a vydavatel [J. K.], kantor 
a dirigent kostelního sboru Kongr. Židovské náboženské obce 
v Bratislavě. Věnováno Svazem židovských náb. obcí na Slovensku
Ješurun v Bratislavě. Bratislava : Vlastným nákladom (t. Bratia Mandl),
1936. [8] s. [V/1, záznam č. 825].

51. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Ore Janík ore ... : spev a klavír. [Turčiansky
Sv.] Martin : J[án] Geryk (t. Bratia Mandlovci), 1936. [4] s. – Spevom hučte
doliny. Edícia slov. piesní pre klavír a spev. Č. 1. [V/2, záznam č. 10867].
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52. Schola Cantórum. 1. sz[ám] : (Adventi és karácsonyi énekek). Bratislava : [b. v.] 
(t. Mandl Testvérek), [1936]. [4] s. [V, záznam č. 6231].

SÝKORA, František. Etudy pro housle pro třetí ročník učitelských ústavů : postup 
na základě půltónového systému = Etudy pre husle pre tretí ročník učiteľských
ústavov: postup na základe poltónového systému. Číslo 3. Opus 1. 1936. – 
Pozri záznam č. 33.

53. VOSYKA, V. – KOVANDA. St. V duchu Smetanovom : hudobná výchova : učebnica
spevu pre stredné školy. Praha – Prešov : Čsl. grafická unia (t. Bratia Mandl),
1936 – 1937. 2 zv.
Diel prvý. Pre prvú triedu. 1936. 168 s., 8 obr. príl.
Diel druhý. Pre druhú triedu. 1937. 194 s., 10 obr. príl.
[IV/2, záznam č. 14184 – 14185].
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54. BELLA, Ján Levoslav. Deväť slovenských národných piesní pre miešaný sbor.
Bratislava : Odbor pre vydávanie skladieb J. L. Bellu pri Seminári 
pre hudobnú vedu Univerzity Komenského. V komisii: Hudobná Matica
Umeleckej besedy, s podporou Krajiny Slovenskej (t. Bratia Mandl), 
1937. [22] s. [IV/1, záznam č. 449].

55. DOLEŽEL, Emil. Slovenská strela ČSD : (jednohlas). Bratislava : Riaditeľstvo
štátnych železníc (t. Bratia Mandlovci), [1937?]. [3] s. [IV/1, záznam č. 2060].

56. FIGUŠ – BYSTRÝ, Viliam. Hore Hronom, dolu Hronom ... SUCHOŇ, Eugen.
Dobre mi, dobre mi ... SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Čože tak žalostne
... V našom malom potôčku... Nalej, nalej šenkárečka ... Martin : Ján Geryk 
(t. Bratia Mandlovci), 1937. [8] s. – Spevom hučte doliny : edícia
slovenských piesní pre klavír a spev. Ročník 1. Č. 4 – 5. [IV/1, 
záznam č. 2550].

HILMERA, Oldřich. Klíček : cvičebnice zpěvu a hudební nauky pro obecné školy. 
Díl 5. Pro pátý postupný ročník. 1937. – Pozri záznam č. 48.

57. MACHAJDÍK, Ján. Spevy svedectva. 1, 2 : cyklus pôvodných piesní biblických 
od sestier Royových : pre smiešaný a ženský sbor. Harmonizoval ... Bratislava :
Modrý kríž (t. Bratia Mandl), 1937 – 1938. 2 zv.
1. 1937. 16 s. Edícia hudobnej domoviny. Č. 1.− 3.
2. 1938. S. 18 – 32. Edícia hudobnej domoviny. Č. 4 – 6.
[IV/2, záznam č. 6776].



96 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

58. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Ešte raz sa obzrieť mám ... Nechodievaj
popred nás. Klavírnym sprievodom opatril Ján Valašťan – Dolinský.
Turčiansky Sv. Martin : Ján Geryk; (t. Bratia Mandl), 1937. [4] s. – Spevom
hučte, doliny : edícia slovenských piesní pre klavír a spev. Ročník 1. Č. 6.
[IV/2, záznam č. 10856].

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 2. 1937. – Pozri záznam č. 44.

59. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján – GERYK, Ján. Zaleť sokol, biely vták ... Keby som
bol vtáčkom... Sobotienka ide... Op. 73. Škoda Ťa šuhajko ... [Turčiansky Sv.]
Martin : Ján Geryk (t. Bratia Mandlovci), 1937. [6] s. – Spevom hučte
doliny : edícia slovenských piesní pre klavír a spev. Ročník. 1. Č. 2 – 3.
[IV/2, záznam č. 10904].

60. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján – GERYK, Ján. Zaleť sokol, biely vták ... Keby som
bol vtáčkom... Sobotienka ide... Op. 73. Škoda Ťa šuhajko ... 2. vydanie.
[Turčiansky Sv.] Martin : Ján Geryk (t. Bratia Mandlovci), 1937. [6] s. –
Spevom hučte doliny : edícia slovenských piesní pre klavír a spev. 
Ročník 1. Č. 2 – 3. [IV/2, záznam č. 10905].

VOSYKA, V. – KOVANDA. St. V duchu Smetanovom : hudobná výchova : 
učebnica spevu pre stredné školy. Diel druhý. Pre druhú triedu. 1937. – 
Pozri záznam č. 53.
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61. BELLA, Ján Levoslav. Matka nad kolískou : (piesne z ďaleka.). [Slová] Peter Bella
Horal. Bratislava : Odbor pre vydávanie skladieb J. L. Bellu pri Seminári
pre hudobnú vedu Univerzity Komenského v Bratislave (t. Bratia Mandl),
1938. [8] s. [IV/1, záznam č. 452].

62. EHRENWALD, Hans. Über den Sogenannten Jüdischen Geist. Bratislava : 
Kreis Verlag (Buchdruckerei Brüder Mandl), 1938. 94 s. [XVIII].

63. KARDOŠ, Dezider. Piesne o láske : pre vysoký hlas a klavír. (Na slová Valentína
Beniaka a Maše Haľamovej). Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská 
(t. Bratia Mandlovci), 1938. 14, 1 s. [IV/1, záznam č. 4784].

MACHAJDÍK, Ján. Spevy svedectva. 1. 2 : cyklus pôvodných piesní biblických od sestier
Royových : pre smiešaný a ženský sbor. 2. 1938. – Pozri záznam č. 57.



P r o d u k c i a  t l a č i a r n e  B r a t i a  M a n d l o v c i 97

64. MATUŠKA, Janko.. Škoda Ťa šuhajko ... SUCHOŇ, Eugen. Ani mi je večer ...
SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Prešporská kasárňa maľovaná ...
Turčiansky Sv. Martin : Ján Geryk (t. Bratia Mandlovci), [1938]. [1] s. –
Spevom hučte doliny : edícia slovenských piesní pre klavír a spev. 
Ročník 2. Č. 4. [IV/2, záznam č. 7151].

65. MOYZES, Mikuláš – GALLO, Pavel. 30 slovenských ľudových piesní pre ženský
hlas. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská (t. Bratia Mandlovci), 1938.
34, [3] s. [IV/2, záznam č. 7564].

66. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Ej, nepi, koňu vodu ... Moje piesne ... 
Široký jarčok ... Hej, keď som išiel na zboj ... Turčiansky Sv. Martin : Ján Geryk
(t. Bratia Mandlovci), [1938]. [6] s. – Spevom hučte doliny : edícia
slovenských piesní pre klavír a spev. Ročník 2. Č. 2. [IV/2, záznam 
č. 10854].

67. SCHNEDIER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Ej, točí sa mi, točí ... Ej zalužické poľo ...
Turčiansky Sv. Martin: Ján Geryk (t. Bratia Mandlovci), [1938]. [4] s. –
Spevom hučte, doliny : edícia slovenských piesní pre klavír a spev. 
Ročník 2. Č. 3. [IV/2, záznam č. 10855].

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 3. 1938. – Pozri záznam č. 44.

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 4. 1938. – Pozri záznam č. 44.

68. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Sonáta G−moll, op. 12 : pre husle a klavír :
venovaná Jaroslavovi Kociánovi. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská 
(t. Bratia Mandlovci), 1938. 23, [1] s. [IV/2, záznam č. 10889].

69. SUCHOŇ, Eugen. Horienka, horička ... MOYZES, Alexander. Štyri kone vrané ...
SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Neďaleko od Ďanovej... V hornom
koncu svíťa.. MOYZES, Mikuláš. A dze ty bula ... Turčiansky Sv. Martin : 
Ján Geryk (t. Bratia Mandl), 1938. [8] s. – Spevom hučte doliny : 
edícia slovenských piesní pre klavír a spev. Ročník 2. Č. 1. 
[IV/2, záznam č. 12158 a 12159].
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70. MOYZES, Mikuláš. Národnie spievanky : sbierka miešaných sborov. Sv.1. – 2.
Turčiansky Sv. Martin : [B. v.] (t. Bratia Mandlovci), 1939. 16 s. – Edícia
Spevom hučte doliny. [IV/2 záznam č. 7559]; [VI, záznam č. 1006].
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71. ROSINSKÝ, J[ozef]. Trenčianske zvony. Bratislava: [b. v.] (t. Bratia Mandlovci),
1939. 7 s. [VI, záznam č. 1337].

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 3. – Pozri záznam č. 44.

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 4. – Pozri záznam č. 44.

72. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján – GERYK, Ján. Povinné [slovenské] piesne 
pre slovenské národné školy. Bratislava: Štátne nakladateľstvo (t. Bratia
Mandlovci), 1939. 14 s. [IV/2, záznam č. 13712]; [VI, záznam č.1716].

73. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján. Slávme slávne : (sbierka sborov). 1. diel. 
2. dopl. vyd. Turčiansky Sv. Martin: [B. v.] (t. Bratia Mandlovci), 1939. 72 s.
– Edícia Spevom hučte doliny. [VI, záznam č. 1709].

74. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján. Spevom vopred : sbierka sborov. 3. diel. Sväzok 1,
sošit. 1. Turčiansky Sv. Martin : [B. v.] (t. Bratia Mandlovci), 1939. 16 s. –
Edícia Spevom hučte doliny. [VI, záznam č. 1710].

75. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján – GERYK, Ján. Spievajže si, spievaj : výber
slovenských ľudových piesní s husľovým sprievodom Mikuláša Schneidra
Trnavského. Diel 1 – 4. Turčiansky Sv. Martin : [B. v.] (t. Bratia Mandlovci),
1939. 4 zv. – Edícia Spevom hučte doliny.
Diel 1. Piesne pre prvý a druhý postupný ročník ľudových škôl. Sošit 1. 16 s.
Diel 2. Piesne pre tretí a štvrtý postupný ročník ľudových škôl. Sošit 1. 16 s.
Diel 3. Piesne pre piaty a šiesty postupný ročník ľudových škôl. Sošit 1. 16 s.
Diel 4. Piesne pre siedmy a ôsmy postupný ročník ľudových škôl. Sošit 1.16 s.
[IV/2, záznam č. 10892, 10895]; [VI, záznam č. 1715, 1717].
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76. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Piesne o matke. Bratislava : Štátne
nakladateľstvo (t. Mandlovci), 1940. 21 s. [VI, záznam č. 1387].

SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské národné piesne : pre klavír 
a stredný hlas. 5. 1940. – Pozri záznam č. 44.

77. VALAŠŤAN – DOLINSKÝ, Ján. Slovenské spievanky : sbierka slovenských 
ľudových piesní. 1. sošit. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská 
(t. Bratia Mandlovci), 1940. 68 s. [VI, záznam č. 1707].
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78. SCHNEIDER – TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenská sonatína : pre klavír. Op. 75.
Martin : [b. v.] (t. Bratia Mandl, [b. r.]). 8 s. – Edícia Spevom hučte doliny.
[IV/2, záznam č. 10875].

Output of the Mandel Brothers Printing Works
(1904 – 1940)
Kamila Fircáková

The paper presents the output of one of the Bratislava’s printing works of
the first half of the 20th century. The printing works was founded in 1904 by the
Mandel brothers, who ran it until 1940. It was one of the most important printing
works in Bratislava, using the offset printing technique from 1933. The paper was
prepared on the basis of bibliographic sources (a part of the Slovak national bib−
liography) and professional literature. It turns out that this level is not enough, it
does not provide sufficient data about the printing works as such and its owners,
nor does it give enough information about the output of the printing works in the
period before the establishment of the Czechoslovak Republic. So far, a set of 78
printed titles has been collected from the printing works’ output, including multi−
volume ones. Its typological and content composition is quite diverse, dominated
by musical documents (they form 59 % of the printing works’ total production.)
The paper lays out in more detail their composition, as well as the linguistic com−
position of the entire set and the circle of publishers and institutions for which it
printed. The list of prints is arranged chronologically.

Keywords: printing houses; Bratislava; Mandel Brothers printing works
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Čeští tiskaři druhé poloviny 
16. století a jimi sepsané dedikace
Jan Pišna

Klíčová slova: paratexty, dedikace, tiskaři, českojazyčná kniha, 1547 – 1600

Při výzkumu dějin knihtisku a dějin knižní kultury hrály vždy významnou
roli tiskařské dedikace. Je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že v mnoha
případech jsou právě paratexty jedinými dochovanými texty, které kromě

samotných tisků máme dnes k dispozici. Cílem následujícího příspěvku ale není
shrnutí předchozích badatelských výsledků na tomto poli, nýbrž podat výsledek
vlastního výzkumu všech dochovaných jazykově českých dedikací a předmluv 
v časové výseči mezi lety 1547 až 1600.1 Ze statistického šetření vyplynulo, že čistě
tiskařských dedikací (dedikátor vystupuje ve vztahu k dedikaci jako tiskař) je jen 
12 % z celkového počtu dochovaných dedikací. V českém prostředí byla dedikace
textem, v němž se prezentoval především autor následujícího textu (54 %),
popřípadě při vydání překladové edice její překladatel (25 %).2

Dlouhodobý zájem především o paratexty tiskařů, z nichž se excerpovaly
informace o fungování tiskařské dílny, bibliografické údaje a další zmínky o okol −
nostech vydání tisku, zapříčinil nadějná očekávání, že díky jejich velkému množ −
ství budeme schopni odpovědět na mnoho otázek ohledně konkrétních edic i běž −
ného provozu tiskárny. Dalším faktorem, s nímž souvisí nízký procentuální poměr
u tiskaři sepsaných dedikací, může být také to, že se neptáme po profesním původu
dedikátora, nýbrž po jeho funkci ve vztahu k vydávanému dílu. To je důležité, ne −
boť například Daniel Adam z Veleslavína vůči následujícímu textu může vystupovat
v různých rolích jako autor, editor, překladatel a tiskař.

Ve stanoveném období třiapadesáti let se setkáváme s dedikacemi těchto
tiskařů: Jiří Melantrich z Aventinu, Jiří Melantrich mladší, Daniel Adam z Veleslaví −
na, Anna Adamová z Veleslavína, Burian Valda, Šebestián Oks z Kolovsi, Alexandr
Oujezdecký, Jan starší Jičínský, Jiří Černý z Černého Mostu, Jan Otmar Jakubův
Dačický, Daniel Sedlčanský, Michal starší Peterle, Štěpán Šefránek a Tomáš Taub −
mann. K této řadě čtrnácti jmen lze ještě přiřadit Bartoloměje Netolického, který 

1 Uvedená studie vznikla na podkladě výzkumu, který byl součástí PIŠNA, J. Předmluvy 
v jazykově českých tiscích druhé poloviny 16. století.

2 PIŠNA, J. Dedikace a předmluvy v českojazyčných tiscích druhé poloviny 16. století 
očima statistiky, s. 93 – 101.
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v roce 1549 kontrasignoval dedikaci k Biblí české společně s Jiřím Melantrichem.3 Jak
je patrné, výčet plně nekoresponduje se všemi tiskaři, kteří ve stanoveném období
na území Českého království pracovali. Kromě možného nedochování se spíše
musíme přiklonit ke skutečnosti, že ne každý tiskař byl natolik literárně zdatný,
aby díla ze své tiskárny opatřoval navíc ještě dedikacemi a předmluvami. Proto se
v těchto tiskárnách setkáváme spíše s dedikacemi autorů, překladatelů a editorů.
Také skupina tiskařů dedikátorů netvoří zcela vyrovnaný hegemonní celek, nýbrž
ho také můžeme dělit na ty, kteří tisky opatřovali úvodními paratexty pravidelně 
a ti, kteří tak činili výjimečně a nahodile. Sem bezesporu patří již zmíněný Netolic −
ký, ale také Černý z Černého Mostu, Melantrich mladší či epizodně působící Šef −
ránek a Taubmann.

Tiskařské dedikace se nikterak nevymykají běžnému dobovému úzu.
Obdobně jako všichni ostatní dedikátoři také tiskaři usilují svou strukturou naplnit
všeobecně přijímaný vzor rétorické řeči v úzké návaznosti na epistolární styl. Po
inskripci a salutaci následuje tradiční rétorická struktura obsahující exordium,
naraci a conclusio. Zvláště coclusivní část je z hlediska vztahu dedikátora k dedi −
kantovi důležitá, neboť je to jediné místo (častokrát také graficky či typograficky
vyznačeno nebo odděleno od předešlého textu), v němž se obrací dedikátor na dedi −
kanta. Zakončení obsahuje lokaci a dataci, signování doprovázené charakteristikou
dedikátora. Ani výrazové prostředky se nikterak neodlišují od běžně užívané to −
piky.

Jiří Melantrich z Aventina
Zrovna na příkladu Jiřího Melantricha z Aventina, který byl velmi aktivní

nejen coby tiskař, ale začal svou literární dráhu jako překladatel již roku 1547 a po−
z ději také jako editor, korektor a zaměstnanec v Netolického tiskárně je toto sepě−
tí několika funkcí dobře patrné.4 Kolem Me lantricha se seskupila velmi rozmanitá
společnost dedikantů. Kromě poctěných osob z nejvyšších pater společnosti jako
Maxmilián II. a jeho syn Rudolf II. v případě reedic Bible české to byla převážně mo−
vitá šlechta s napojením na zemské úřady. Zámožný rytíř a místopísař Království
českého Vilém z Malovic se stal od sedmdesátých let mecenášem řady tisků (kromě
Melantricha také u Peterleho, později také u Veleslavína apod.).5 Patrně poprvé se
tak stalo prostřednictvím zadávání tisku sněmovních artikulí do Melantrichovy tis −
kárny v roce 1573. Podobně lze nahlížet na rytíře Zikmunda Helta z Kementu,
který v době svého místokancléřského úřadu podpořil či inicioval několik překladů

3 Touto edicí se zahájila tradice opatřovat Biblí českou dedikací českému panovníkovi, 
k tomu více VOIT, P. České tištěné Bible 1488 – 1715 v kontextu domácí knižní kultury, 
s. 477 – 501.

4 VOIT, P. Neslavné začátky slavného tiskaře Jiřího Melantricha, s. 285 – 296.
5 NOVOTNÝ, M. Vilém Malovec z Malovic (mecenáš a defraudant), s. 127 – 164.
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z němčiny a latiny. Královéhradecký primátor Jakub Sél ho upozornil na Konáčovu
edici, o jejíž existenci neměl Melantrich žádné ponětí. S dedikantem Šťastným Kři−
neckým z Ronova musíme hledat vazby na Melantrichovo rodiště v Rožďalovicích,
které Křineckým patřilo již od druhé poloviny 15. století. V roce 1547, kdy Šťastný
Křinecký obdržel dedikaci, sice již nebyl vlastníkem Rožďalovic, proto je potřeba
důvod dedikace hledat jinde. S největší pravděpodobností se jednalo o projevenou
vděčnost za podporu v začátcích studia. Jednalo se o běžnou praxi. Možná v bu−
doucnu bude nutné také nastolit otázku, jakým náboženským směrem vlastně byl
Melantrich orientován. Křinečtí byli stoupenci a zastánci náboženského radikalis−
mu, jak je patrné z účasti na stavovském odboji roku 1547,6 a byli významnými
podporovateli jednoty bratrské. Přinejmenším můžeme prokázat jeho přátelské
kontakty s bratrskou intelektuální elitou. Melantrich náležel se svou rodinou k far−
níkům utrakvistického kostela sv. Mikuláše na Starém Městě, kde si roku 1561 za−
koupil prestižní místa v předních lavicích.7

Se jménem Alžběty Tuří z Betlémsfeldu, hraběnky ze Salmu, což je počeš−
těné jméno Elisabeth Thurzin von Bethlehemsfeld, manželky svobodného pána
Adama Ungnada ze Suneku,8 významného luterána, je spojena reedice Rhegiova
Rozmlouvání o krásném a spasitedlném kázání.9 Důvodem k dedikování se stala rodin −
ná přízeň s původním dedikantem Janem z Pernštejna, jemuž byla kniha připsána
nakladatelem Matyášem Pražákem a tiskařem Janem Güntherem v roce 1545.10

Melantrich dedikantku oslovuje „kmotra“. Obdobně byla totiž koncipována pů−
vodní Rhegiova dedikace Apoleně Brunšvické (kterou také oslovuje kmotra) a ne−
ní třeba pochybovat o tom, že inspirovala Melantricha k volbě dedikantky a sepsá−
ní podobné dedikace.

Rytíř Jan Sekerka ze Sedčic a na Lobkovicích, hejtman Kouřimského kraje,
se stal dedikantem knihy Žaltář, totižto Písně chval božských od Davida krále z roku
1571 v malém osmerkovém formátu.11 Melantrich jako důvod v conclusiu uvádí:
„Myslíc pak na to, komu bych ji dedikoval, i přišla mi na mysl Vaší Milosti osoba, připome−
nuv sobě přitom lásku a některá přátelská dobrodiní mně od Vaší Milosti skutečně činěná,

6 VOREL, P. „Přátelské snešení stavův českých” z března 1547 a jeho signatáři, s. 81 – 124.
7 PEŠEK, J. Jiří Melantrich z Aventýna: příběh pražského arcitiskaře, s. 17.
8 BŮŽEK, V. Adam Ungnad ze Sonnecku mezi Hlubokou nad Vltavou a Hlohovcem 

v polovině 16. století, s. 202 – 219, 663 – 665.
9 RHEGIUS, U. Rozmlouvání o krásném a spasitedlném kázání… Praha, Jiří Melantrich,

1573; BOHATCOVÁ, M. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů: studie k završení
knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína [zemřelého] 18.10.1599, s. 110 – 112.

10 RHEGIUS, U. Rozmlouvání o krásném kázání… Prostějov: Jan Günther, 1545. fol. [3]a.
11 O rok později v Melantrichově oficíně vyšel Žaltář ve velké foliové reprezentační edici,

kterou Jan Vorličný, původně rodák z Hradce Králové, v době vydání měšťan Nového
Města pražského, správce městských vodovodů na odpočinku, přeložil a dedikoval
panovníkovi Maxmiliánu II. Edice je opatřena jeho podobiznou a oslavnými latinskými
verši.



Č e š t í  t i s k a ř i  d r u h é  p o l o v i n y  1 6 .  s t o l e t í 103

protože abych znamení vděčnosti za taková přátelství činěná prokázal, tuto knížku Vaší
Milosti dedikuji a pod jménem Vaším ji všechněm věrným a pobožným Čechům vůbec vy−
dávám, v té naději, že tu skrovnou práci, však z upřímného úmysla, ode mne vděčně přijíti
ráčíte.“12 Jen na okraj upozorníme, že dedikace byla takřka v nezměněné podobě
přetištěna v reedici Žaltáře v roce 1581 (tedy rok po jeho smrti) a signována Melan−
trichovým jménem.

Tato praxe předatování již jednou otištěné předmluvy a znovuuvedení do
aktuálního literárního oběhu je pro melantrišskou tiskárnu typická. Setkáváme se
s ní u reedice Studnice života z roku 1562 (po sv. Lukáši, 19. 10. 1562),13 která přebí−
rá text dedikace Zikmundu Heltovi z Kementu z roku 1554 (po sv. Vítu, 18. 6. 1554).
Horlivý katolík Helt náležel k významným osobnostem dvora Ferdinanda I., který
dosáhl na politicky vysoká úřednická místa a nakonec se stal místokancléřem Krá−
lovství českého. Jeho druhou manželkou byla Alena Meziříčská z Lomnice, lute−
ránka a zakladatelka luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí. Studnice života je
přímo Melantrichovým překladem a v navazující jiné předmluvě čtenáři se pře−
kladem zaobírá. Bohatcová se domnívala, že autorem spisu je Urban Rhegius, což
je patrně omyl.14 Jedná se totiž o anonymní dílo Fons vitae, ex quo scaturiunt suavis−

12 Žaltář, totižto Písně chval božských od Davida krále... Praha: Melantrich, 1571. fol. A6a−b.
Edici BOHATCOVÁ, odk. 9 neeviduje.

13 Studnice života, z kteréhožto vycházejí a prejští se potěšitedlné vody z Písem svatých…
Praha: Melantrich, 1562. fol. A2a−A3b.

14 BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 96 – 98.
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simae consolationes, které bylo již roku 1540 přeloženo do němčiny (Der Brunne des le−
bens Auß welchem ain yeder von den Sünden).15

Jiří Melantrich mladší
Jak jsme se již zmínili, Melantrichův syn Jiří mladší dedikoval roku 1585

svou jedinou známou dedikaci Adamovi z Hradce v reedici Pokladu duše. Opět zde
byl záměr dedikaci udržet v rodině, „poněvadž pak též nahoře dotčené milostné a utěše−
né knížky (nebožtíka pana otce mého Jiříka Melantricha před třidceti lety a jedním vytištěné
a od translatora českého Jeho Milosti urozenému pánu panu Joachimovi z Hradce a na
Hradci etc. dobré a slavné paměti otci Vaší Milosti dedikované) již z toho našeho času žád−
ných exemplářův více se nenachází a mnozí pobožní obojího pohlaví lidé a přátelé moji na−
jednou mne o to starali a snažně prosili, abych ji k vzdělání obecného dobrého a fedrování spa−
sení lidského zase znovu vytiskl.“16

Daniel Adam z Veleslavína
Příklad sítě dedikantů Daniela Adama z Veleslavína nám zcela nepokrytě

ukazuje, že se přednostně obklopoval podporovateli a stoupenci utrakvismu či
jednoty bratrské. Výjimku tvoří jen několik katolíků (např. Jan ml. Hodějovský z Ho−
 dějova apod.). Pomineme−li latinskou tvorbu, tak své dedikace věnoval celkem 13
subjektům. Kromě dedikací konkrétnímu dedikantovi využíval Veleslavín hojně
sdílené dedikace (manželům, sourozencům apod.) a institucionální dedikace
(představitelům pražských Měst a města Kolína, nejvyšším zemským úředníkům).
Společenská šíře samotné sítě je dána také tím, že Veleslavín vystupoval v různých
rolích původce podobně jako Melantrich.

Dobře patrný je vývoj Veleslavínova vztahu k dedikantům. Svou odbornou
jazykově českou prvotinu Kalendář historický z roku 1578 věnoval z vděčnosti purk−
mistrům a konšelům Starého a Nového Města pražského, přičemž hlavním námě−
tem dedikace bylo vlastenectví. O pět let později v upraveném překladu Pseudo−
Augustina Soliloquia animae (1583) se upomínal v dedikaci Vilému a Kateřině Ma−

15 VD16 F 1821. K tomu blíže VOIT, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II,:
Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498 – 1547, s. 564.

16 Poklad duše, jináč žádostivý… Praha: Jiří Melantrich mladší, 1585. fol. A3b−A4a,
BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 120 – 121.
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lovcovým z Malovic na kontakty, které měl Vilém Malovec s jeho tchánem Melan−
trichem. Právě osmdesátá léta znamenala pro tiskařský podnik melantrišsko−vele−
slavínský snahu po principálově smrti navázat na dřívější sociálně−ekonomické
vazby. K tomu sloužily reedice úspěšných titulů, které již v osmdesátých letech ne−
byly na trhu k dispozici. Čím byl ale Malovec pro Melantricha tak důležitý? Malo−
vec totiž Melantrichovi zprostředkovával zakázky na tisk sněmovní agendy a ten
mu roku 1576 dedikoval překlad Savonarolova Sedmero krásných a potěšitedlných
kázání (obdobnou praktiku můžeme pozorovat o dva roky později u Melantricho−
va syna Jiřího mladšího). Identický scénář byl i u dalšího pseudo−augustinovského
textu Manuale (1583, 1600), kde se upomínal na rodinné vazby, zmiňoval zásluhy
(původkyně překladu) Anny Žehrovské z Kolovrat a literárně činného Jana III.
Popela z Lobkovic, matky a otce dedikanta Ladislava mladšího z Lobkovic.17

Veleslavínovy paratexty jsou pro nás ještě v jednom ohledu důležité, neboť
se ve své podstatě jedná o skutečné invenční počiny a (povětšinou) o vlastní díla. 
V dalších oblastech ediční a překladatelské práce byl především kompilátorem či
(spolu)tvůrcem české adaptace. Hlubší odborný zájem o Veleslavínovy dedikace 
a předmluvy je relativně nového data. Zřetelný je až po roce 2000 zásluhou Mirjam
Bohatcové, která si tohoto aspektu Veleslavínovy činnosti byla dobře vědoma.18

Analýzu široce pojatého mecenátu veleslavínské tiskárny zpracovala jako diplo−
movou práci Marika Stuchlíková v roce 2009.19 V biografických medailoncích de−
dikantů českých a latinských tisků se zaobírala nejen Veleslavínovými dedikacemi,
ale také dedikacemi všech spolupracovníků tiskárny, jako byl Jan Kocín z Kocinétu
či Adam Huber z Riesenpachu apod. Stuchlíková tak neponechala stranou ani
vzdělanostní habitus dedikantů, ani otázku jejich náboženského vyznání. Potvrdi−
la, že mezi dedikanty veleslavínské oficíny dominují stoupenci jednoty bratrské ze
všech tří stavů.

Z panského stavu to byl především Petr Vok z Rožmberka, jemuž Velesla−
vín dedikoval dva tituly. Roku 1584 to byl nový překlad Carionovy Kroniky světa, 
k níž Veleslavín doplnil vlastní historický apendix se zvláštním zřetelem k českým
dějinám.20 Veleslavín se opřel o dedikantův zájem o historii, a proto důvod v conc−
lusiu zformuloval: „Že ta jistá a chvalitebná pověst o Vaší Milosti vůbec jde, že milovníkem
býti ráčíte historií a hodnověrných kronik a s nimi se při prázdnosti velmi bedlivě obírati rá−

17 PSEUDO−AUGUSTINUS. Knížka svatého Augustina, kterúž nazval Manuále, to jest
Rukověť. Praha: Veleslavín, 1583; PSEUDO−AUGUSTINUS. Knížka svatého Augustina,
kterúž nazval Manuále, to jest Rukověť. Praha: Veleslavín – dědicové, 1600.

18 BOHATCOVÁ, M. Úvodní texty (dedikace a předmluvy) v pražských tiscích rudolfinské
doby, s. 46 – 54.

19 STUCHLÍKOVÁ, M. Mecenáši Daniela Adama z Veleslavína [diplomová práce].
20 VOREL, P. Dějiny evropského světa 1453 – 1576: historický obraz počátku raného

novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil 
v druhém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584.
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číte.“21 K druhému vydání Mattioliho Herbáře z roku 1596 sepsal Veleslavín společ−
ně s doktorem Adamem Huberem z Riesenpachu sdílenou dedikaci Petru Vokovi 
z Rožmberka a Adamu z Hradce. Oba dedikátoři vědomě navazují na původní edi−
ci Herbáře z roku 1562. V textu dedikace se odvolávají na latinskou verzi původní
Mattioliho dedikace, v níž se explicitně zmiňuje významný podíl Viléma z Rožm −
berka a Jáchyma z Hradce na vzniku české edice: „Jejíchžto Vaše Milost dědicové a ná−
městkové býti ráčíte, jakožto vlastních pana bratra a otce, ne z strany samého zboží a statku,
ale i v ctnostech, a jakožto nepochybujeme, i v tom šlechetném milování a počestném oblibo−
vání sobě rei et scientiae herbariae. A protož nevidělo se nám komu jinému Herbář tento
obnovený nežli Vaším Milostem oddati, v té celé důvěrnosti a naději, že jej dobrotivě oblíbi−
ti a s tímto pokorným v služebné uctivosti ohlášením naším v laskavou ochranu přijíti, na−
ší pak milostiví Mecoenates a páni býti ráčíte.“22 Vše je uzavřeno datací, která využí−
vá rožmberskou rodovou paměť, jelikož zmiňuje smrt Petra z Rožmberka.

Bratrům Slavatovým byla roku 1591 připsána kniha Štít víry pravé, katolické
a křesťanské, což byl překlad spisu Ludovica Maiorana Scutum fidei id est, veras, cat−
holicae, atque orthodoxae religionis adversus haereticos solidissima defensio.23 V conclusiu
dedikace Veleslavín zdůrazňuje, že dedikanti jsou „věrnými následovníky čistého ná−
boženství“.24 Jedná se o obvyklé topoi, zvláště ve vztahu ke stoupencům jednoty, ne−
boť se ke své konfesi veřejně přiznávat nemohli, aby se nevystavili pronásledování.

Významného bratrského šlechtice a zemského hejtmana na Moravě Karla
staršího z Žerotína Veleslavín poctil dedikací Büntingova Itineraria z roku 1592. Již
v inskripci o dedikantovi hovoří jako o „pánu literního i poctivého umění milovníku“.
Překlad a dedikování iniciovali přímluvci právník Václav z Kaliště a Ottrsfeldu a lé−
kař Václav Lavín z Ottenfeldu, který vykonal s Žerotínem většinu jeho cest do
blízkého i vzdáleného zahraničí „jako věrný Achates“.25 Již v době českého vydání se
jednalo o evropsky proslulou studii biblických dějin, která v českém prostředí su−
plovala žánr cestopisu po Svaté zemi. Motiv cestování (polemika s těmi „domavále−
nými“) a srovnání s kulturními a literárními výsledky vyspělých západních národů
Veleslavín použil jako odrazový můstek k apologii češtiny a stanovení programu 
k povznesení česky čtoucího publika.

Zcela osobitou a samostatnou prací je dedikace Václavu Říčanskému z Ří−
čan k edici Kroniky dvě o založení země české, která sdružovala Kuthenova a Piccolo−
miniho historiografická díla. Dedikace se stala formální slupkou, do níž Veleslavín
vložil obsahové doplňky a poznámky k českým dějinám, popřípadě se polemicky
vypořádával s Hájkem. Jádrem textu dedikace je především apologie vlády a osob−

21 CARION, J. Kronika světa… Praha: Daniel Adam z Veleslavína, 1584. fol. A3b−A4a.
22 Mattioli, P. A. Herbář jinak Bylinář… Praha: Veleslavín, 1596. fol. (*)5b.
23 WorldCat OCLC Number 634704100.
24 Štít víry pravé, katolické a křesťanské… Praha: Daniel Adama z Veleslavína, 1591. fol. A4b.
25 BÜNTING, H. Itinerarium Sacrae Scriptura, to jest Putování Svatých na všecku Svatou

Biblí obojího zákona… Praha: Veleslavín, 1592. fol. )( 6b; BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 315 – 321.
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nosti Václava IV. Zdá se, že to byl dobrý tah, neboť vzdělaný a literárně nadaný Vác−
lav z Říčan text dedikace jistě docenil. Ba co více, Veleslavín přidal k závěru dedi−
kace ještě vybrané historické informace z dějin pánů z Říčan.

Motivací k sepsání dedikace Juliáně Mamingarové z Vitenče bylo potěšit
dedikantku v její blíže nespecifikované nemoci, kterou byla stižena krátce po smrti
manžela. V conclusiu dedikce to vystihl Veleslavín takto: „A protož, když i na Vás,
urozená paní, všemohoucí Pán Bůh dlouhou a těžkou nemoc dopustil… A nemaje na ten čas
co hodnějšího k rozličným potěšováním jiných přičiniti, knížku tuto o Sedmi dobrých a sed−
mi zlých věcech člověka od muže v církvi Páně vznešeného a slavného v jazyku latinském slo−
ženou a ode mne v českou řeč prostě přeloženou vytisknout jsem dal a Vám ji ku potěšení 
v mnohých nemocech a strastech Vaších odsílám.“ 26 Juliana byla vdovou po hejtmanu
brandýského panství Mamingarovi, tak ji zachycuje i listina Strahovského kláštera
z roku 1586, podle níž se ves strahovského kláštera Horoměřice, zastavená kdysi
Martinu Mamingarovi z Logau, převádí z jeho manželky Juliany z Vitenče na Hert−
víka Žejdlice z Šenfeldu, složí−li klášteru 250 kop míšenských na vyplacení mlýna v
Kněževsi, který by byl převeden do držení Juliany.27 Zajímavé ovšem je, že v de−
dikaci je patrně chybně vytištěno jméno zesnulého chotě jako „Kristof“.28

Zcela výjimečné postavení z hlediska dalších předmluv a dedikací předbě−
lohorského období má kniha Politia historica od Georga Lauterbecka, která vyšla 
v českém překladu roku 1584.29 Hlavním důvodem není ani tak Veleslavínova de−
dikace pánům, rytířům a hlavně vyšším úředníkům království, k níž se ještě do−
staneme, jako spíše obsah osmé kapitoly v druhé knize s názvem Knížatům, králům
a velikým a mocným pánům náleží, aby své bibliotéky aneb libráře měli a na dobré knihy ná−
klady činili. Lauterbeck zde totiž pojednal o literárním mecenátu, sběratelství a bib −
liofilii. Jde mu především o velké knihovny starověku (např. knihovna v Alexandrii
za panování Ptolemaia), středověku (např. knihovna Karla Velikého, kastilského
krále Alfonsa X. Moudrého) a nedávné minulosti (např. knihovna Matyáše Korví−
na). Veleslavín však do takto budovaného světového kontextu uvedl také milovní−
ky a sběratele knih z Českého království, jako byl císař Karel IV. a v době nedávné
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Důvod, proč to zde zmiňujeme, je veskrze prak−
tický, neboť se přesně tyto pasáže o podpoře a podporovatelích knih staly nedílnou
součástí literární komunikace předbělohorského období. Nejednou totiž nalezne−
me v dedikacích a předmluvách přesně citované celé pasáže z této kapitoly.30

26 Tabule sedmi zlých a sedmi dobrých věcí člověka... Praha: Daniel Adama z Veleslavína,
1588. fol. A4b−A6a; BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 299 – 300.

27 Premonstráti−klášter Strahov (1192 – 1921) [online].
28 Na tuto skutečnost již upozornila STUCHLÍKOVÁ, odk. 19, s. 81.
29 LAUTERBECK, G. Politia historica. O vrchnostech a správcích světských knihy patery…

Praha: Daniel Adama z Veleslavína, 1584, s. 178 – 186. Blíže k této edici NOVOTNÝ, M.
Lauterbeckův Regentenbuch a Veleslavínova Politia historica, s. 15 – 51; BOHATCOVÁ,
odk. 9, s. 206 dedikaci eviduje, ale needituje.

30 Např. v dedikaci Janu Albrechtu st. Křineckému z Ronova to napsal roku 1620 kněz Jan
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Text samotné Veleslavínovy dedikace se velmi zřetelně opírá o první část
Lauterbeckovy předmluvy čtenáři, poté přechází k historickým ukázkám. Explicit−
ně uvádí důvody, proč je dobré znát teorii politické správy, a snáší příklady, jak ta−
to dovednost (opřená o znalost historie) prospívá nejen správci, nýbrž celé společ−
nosti. V conclusiu se Veleslavín vysloví stručně k přípravě české edice: „I nemoha já
na ten čas s nic jiného býti, čímž bych všem vůbec Čechům platně posloužil, tuto knihu o správ−
 cích a povinnostech jejich, někdy od vysoce uměním osvíceného muže Jiřího Lauterbeka, rady
knížat markrabův branderburských, pod titulem Regentenbuch v jazyku německém vydanou,
v jazyk český, jakž nejvlastněji býti mohlo, však ne bez pomoci jiných učených mužův a dob−
rých přátel svých (abych se nezdál všeho sobě osobovati, v čemž jiní také díl práce a chvály ma−
jí) jsem přeložil a na mnoha místech pěknými historiemi rozhojnil a rozšířil.“ 31

Z rytířského stavu byli Veleslavínovou českou dedikací poctěni již zmínění
manželé Malovcovi, sekretář královské komory Jiří Funk z Olivetu a Jan Labounský
z Labouně. Funk byl iniciátorem překladu Adrichemova Vypsání města Jeruzaléma
z roku 1592,32 jak se Veleslavín dovolává v naraci dedikace: „Nepochybuji o tom, že 
v paměti své máte, kterak některého času před rokem, když jsem do domu Vašeho přišel, uká−
zali jste mi konterfekt a tabuli města Jeruzaléma, vydanou od Christiána Adrichomia Delfa,
a při ní knížku, v níž se vedlé jistých znamení počtu velmi pěkně vypisují ta místa, o nichž
se v Písmích svatých a zvláště v historii umučení Pána našeho Jezu Krista častá zmínka dě−
je. A tu hned v té naší společní spekulací a rozmlouvání o tom městě pronesli jste se, že byš−
te toho žádostivi byli, anobrž i za poctivé a užitečné Čechům naším uznávali (poněvadž se 
k nám málo exemplářův té Tabule z Říše přináší a výkladu jejímu latinskému prostí a ne−
učení lidé rozuměti nemohou, a tak ten drahý poklad naším krajanům na větším díle jako za−
kopaný zůstává), aby se zde u nás obnovila a vysvětlení její v jazyk český přeložilo a vydalo,
s tím dobrovolným uvolením, že byšte sami na to obnovení města Jeruzaléma náklad učini−
ti chtěli. Kdež já, vida dobrý úmysl Váš a žádost prospěchu obecního, přijal jsem tu věc k so−
bě, abych i řemeslníka umělého vyptal, kterýž by na mědi ten konterfekt, jakž prvé byl, vyrýti
uměl, i sám vypsání města a míst jeho v český jazyk, což by nejvlastněji býti mohlo, vylo−
žil.“ 33 Funk byl znám svými zájmy o historii, literaturu a umění, udržoval přátelské
styky se Škrétou a Kocínem, pražskými členy jednoty, také s básníky sdruženými
kolem univerzity.34

Rosacius Hořovský a podal ji do tisku staroměstskému tiskaři Janu Ctiborovi Kbelskému
společně s posthumní redakcí druhého dílu postily Vysvětlení prosté biblí malé kněze
Václava Slovacia. SLOVACIUS, V. Druhý díl od Svaté Trojice k Adventu Vysvětlení prosté
biblí malé. Praha: Jan Ctibor Kbelský, 1620.

31 LAUTERBECK, odk. 29, fol. A4b.
32 ADRICHEM, Ch. Vypsání města Jeruzaléma. Praha: Daniel Adama z Veleslavína, 1592. 

fol. A2a−A3b; BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 321 – 324. Předlohou bylo některé z těchto vydání
VD16 A 298 −302.

33 ADRICHEM, odk. 32, fol. A2a.
34 Rukověť humanistického básnictví 2, s. 177.
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Vladyka Jan Labounský z Labouně, který obnovil roku 1575 sbor jednoty 
v Mnichově Hradišti, se stal dedikantem ekonomické příručky Hospodář, která v so−
bě sdružila dva starší traktáty: tištěný Brtvínův z roku 154035 a rukopisný od ža−
teckého radního písaře mistra Mikuláše Černobýla Artemisia.36 Text dedikace byl
koncipován jako přehled hospodářských dějin od vyhnání člověka z ráje až po pří−
klady ze Starého zákona a osobnosti z antických dob. Poté Veleslavín uvedl oba
zdroje edice, o nichž jsme se již zmínili, a v conclusiu napsal: „Vám pak, urozený pa−
ne Jane Labounský z Labouně, pane a příteli můj zvláště milý a příznivý, takovou obojí prá−
ci cizí, ovšem ale skrze mne obnovenou, připisuji a oddávám. Ne proto, že byste, majíc hos−
podářství na zemi nemalé, správy této naučení ode mne potřebovali, a bez toho statků svých
dobře a užitečně spraviti neuměli, ale abych aspoň tím chatrným dárkem dokázal k Vám ja−
kožto laskavému dobrodinci svému náležité a povinné vděčnosti, jak za obzvláštní přívětivost
Vaši a lásku ke mně, tak i za nejedna dobrodiní, kteráž jsem od Vás přijal. Jsem té celé a dů−
věrné naděje, že toto mé ozvání se a přihlášení k Vám laskavě a vděčně přijmete. Když má
možnost větší bude, větším také odměniti se nepominu.“ 37

O vzájemném vztahu mezi Labounským a Veleslavínem nás ale podrobněji
informuje ve své dedikaci Anna Adamová z Veleslavína, tiskařova manželka, k an−
 tologii Cesta života z roku 1600. „Jaké bylo a jak dověrné přátelství mezi Vámi, můj zvláš−
tě milý pane kmotře i laskavý ochránce, a dobré paměti M. Danielem Adamem z Veleslavína,
panem manželem mým nejmilejším, toho netoliko já jsem povědomější, nýbrž i jiní mnozí,
zvlášť dověrní přátelé a domácí víry, to dobře znají. Nebo kdy jste koli se uptali nějakého spi−
su, buď před mnoha lety vytlačeného, aneb sebraného, ješto by se vztahoval předně ke cti 
a chvále Boží, potom k rozhojnění čistého náboženství a tak k spasení věrných duší v lidu
křesťanském, vždycky jste pana manžela mého toto všeho upřímně účastna učinili; a on na
druhou stranu týmž přátelstvím Vám se toho odměniti věrně usiloval. Pročež také k nám 
i k domu našemu mnohými dobrodiními lásku křesťanskou skutečně jste prokazovali, jakž to−
mu všemu dotčený pan manžel můj vůbec hodnověrně svědomí vydal v té předmluvě, kte−
rouž Vám před lety XIII Knížku o hospodářství připsal a dedikoval. Ale já za největšího
svědka takového přátelství pokládám nejposlednější psaní Vaše, jehož datum jest na Klášte−
ře Hradišti v outerý po památce sv. Lukáše evanjelisty Páně léta etc. IC [=1599] již minu−
lého, an již v domě svém a mém umrlý ležel.“38 Z hlediska kompozice dedikací se jedná
o velkou výjimku, neboť v exordiu se málokdy setkáváme s informacemi o vztahu
k dedikantovi. Zde to bylo jiné, neboť Adamová použila a rozvedla informace o ob−
sahu edice, s nimiž navázala na informace obsažené v posledním dopise, který je−
jímu manželovi zaslal. Adamová píše: „Dále, při konci téhož psaní k mému manželu,

35 BRTVÍN, J. Knížka tato dvě stránky… Praha: Netolický, 1540.
36 Rukověť humanistického básnictví 1. s. 105.
37 BRTVÍN, J. Hospodář. Praha: Daniel Adama z Veleslavína, 1587. fol. 8Aa−b; BOHATCOVÁ,

odk. 9, s. 295 – 298.
38 Cesta života, to jest Tři spisy aneb traktátí… Praha: Anna Adamová z Aventina, 1600. 

fol. A2a− A3a; BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 374 – 375.
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učinili jste zmínku o Knížce srdečné a Zrcadlu téhodní, to obé starého tisknutí, že byšte
ji jemu zapůjčili před několika lety, žádajíce, aby Vám ji odeslal, že již déle bez ní býti ne−
můžete. I jest ovšem pravda, že takovou knížku, před lety LXXIX vytlačenou, mezi knihami
manžela mého jsem vyhledala; ale naději se, že vám za živobytí svého to v známost uvedl, že
uznav takové spisy k těmto zlým a všech nepravostí plným letům posledního věku velmi po−
třebné i užitečné býti, je přepsal a pospravil, i v kterých místech potřeba toho vyhledávala,
opravil, a tak spravené vytisknouti dal, připojiv k nim jiný spis aneb traktát nový, k témuž
však cíli a konci jako oni staří směřující pod titulem Pravidlo aneb Navedení šlechetné−
ho a křesťanského života. Proč by pak ji za živobytí svého nevydal, byly mu některé věci
na překážku, o nichž na tento čas není potřebí mnoho mluviti a Vy, můj zvláště milý pane
kmotře, o nich dobrou vědomost máte.“39 Z výše uvedeného vyplývá, že vztah mezi de−
dikantem a dedikátorem byl velmi úzký, založený nejen na příslušnosti ke stejné
náboženské minoritě, nýbrž i na intelektuálním přátelství. Dalším svědectvím je
přímý odkaz na genezi Veleslavínovy práce na celé antologii, kterou sám sestavil 
a edičně upravil. Problém s vydáním, o němž se Adamová dosti nekonkrétně zmi−
ňuje, by mohl souviset s cenzurou. Jak je patrné z obsahu antologie, který je ze−
vrubně nastíněn v ukázce, kniha se skládá ze tří starších děl. Srdeční knížky od Ge−
rarda van Vliderhovena a Zrcadélko sedmi dnů hříšné duše od Jacoba van Gruyroda
vyšly pospolu v edici Mikuláše Konáče z Hodíškova roku 1521, opatřeny dedikací
od Chvala Dubánka, který mimochodem téhož roku editoval Chelčického Síť víry
pravé.40

Z městského stavu pocházel Kryštof Betengel z Neuenbergu, zámožný
měštěnín Starého Města pražského, který taktéž náležel k stoupencům a podpo−
rovatelům jednoty. Roku 1587 mu Veleslavín věnoval Pravidlo křesťanského života,
což by mohl být překlad knihy Georga Walthera Regeln christliches Lebens z roku
1572.41 V dedikaci je explicitně zmíněn podíl a iniciační role dedikanta na vzniku
překladu a výsledného tisku, neboť „z německého exempláře jste mi propůjčili i na vy−
tlačení její založení do jisté summy peněz učiniti se podvolil, aby práce má měla veliký uži−
tek“.42 Veleslavín pojal text dedikace jako konfrontaci římského zákona na dvanác−
ti deskách a křesťanského Desatera, z čehož vyvozuje nejen výhody, ale především
skutečnost, že jsou dány člověku přímo od Boha.

Pomineme−li latinské dedikace k edicím slovníků z roku 1579 a 1598, které
směřovaly k představitelům městské správy Žatce, Hradce Králové, Litoměřic,
Loun (1579) a Kutné Hory (1598), tak Veleslavín sepsal pouze dvě české institucio−
nální dedikace představeným města Kolína a Starému a Novému Městu pražské−

39 Cesta života, … odk. 38, fol. A3b−A4b.
40 VOIT, P. Český knihtisk II., s. 231 – 232, 246.
41 VD16 W 974.
42 Pravidlo křesťanského života, vedle kteréhož povinen jest každý křasťanský člověk 

v svém životě a stavu říditi a chovati… Praha: Daniel Adam z Veleslavína, 1587. 
fol. (*)4b; BOHATCOVÁ, odk. 9, s. 289 – 294.
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mu. Staroměstským a novoměstským radním věnoval svou odbornou juvenilii
 Kalendář historický, kterou vydal v Melantrichově tiskárně roku 1579. Důvodem 
k dedikování byla vděčnost, „jakožto vlasti své přirozené“, což korunuje pointu před−
tím rozvedeného motivu snoubící vlast a historii. Na tato slova navazuje v dedika−
ci k druhému, rozšířenému vydání Kalendáře historického v roce 1590, přičemž nyní
k dedikantům přidává i správce Menšího Města pražského.

Představitelům města Kolína dedikoval edici Guagniniho Kroniky mozkev ské
z roku 1590, jejímž překladatelem byl Matouš Hosius, který od roku 1580 až do své
náhlé smrti 1589 působil v Kolíně jako správce školy a radní. Veleslavín právě 
v exordiu věnuje Hosiovi, jeho památce a přátelství, obsáhlejší vzpomínku. Dedi−
kace je výjimečná v tom, že postrádá obvyklé zdůvodnění dedikace v conlusiu, 
z hlediska kompozice působí, jako by byla v polovině narace náhle ukončená vý−
kladem o tyranii.

Anna Adamová z Aventinu
Hlavní směřování dedikací Anny Adamové z Aventinu již shrnula Bohat−

cová ve svém článku z roku 1999.43 Obě dedikace jsou jakousi apoteózou Velesla−
vínovy práce na poli nábožensky vzdělávatelné literatury. Podstatné je svědectví 

43 BOHATCOVÁ, M. Anna Adamová z Aventinu, s. 452 – 456.
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o tom, že Veleslavína zastihla smrt náhle uprostřed práce a manželka se následně
vynasnažila tyto práce dokončit. Zatímco o příkladu Labounského dedikace jsme
se již rozepsali výše, tentokrát se stručně zmíníme o dedikaci dětem Sixta z Otters−
dorfu u spisu Výklad pobožný na Žalm devadesátý první sv. Davida z učitelův křesťan−
ských sebraný z roku 1599. Adamová zde sděluje nebývalé množství autobiografic−
kých momentů spojených s morem a smrtí. Vzpomíná na smrt svých dětí z roku
1582 a také nedávnou smrt svého manžela.

Situace, kterou můžeme sledovat u Melantricha a Veleslavína, je však výji−
mečná. Žádný další tiskař tak rozsáhlou sociální skupinou dedikantů nedisponuje.
To ovšem neznamená, že dedikační síť nerealizovali tiskaři společně s autory, edi−
tory a překladateli vydávaných děl. Byl−li to dlouhodobě spolupracující autor, kte−
rý svá díla publikoval výhradně u jednoho tiskaře či se jinak podílel na utváření
edičního profilu dané tiskárny, tak k těmto sebeprezentacím tiskařů coby dedikáto−
rům je možné pomyslně připojit grafy těchto původců. Problém je v tom, že rea lita
zadávání děl k jedné tiskárně, neodpovídá našim současným poznatkům. Na vině
je velká fluktuace původců mezi několika tiskárnami. Například Sixt z Ottersdorfu,
jehož pojilo dlouholeté přátelství i odborná práce s Melantrichem, tiskl své juve−
nilní překlady nejprve u Pavla Severina, poté u Kosořského, následně u Netolické−
ho, kde se sešel i s Melantrichem, s nímž působil nadále. Nutno připomenout, že se
neustále pohybujeme v prostoru českojazyčné knihy, neboť cizojazyčná produkce
tento kooperační rozptyl může jen rozšířit a umocnit.

Burian Valda
Burian Valda v roce 1579 reeditoval Pseudo−Češkovu morální příručku Pří−

kladné řeči a užitečná naučení, vybraná z knih hlubokých mudrců,44 knihu, která je his−
toricky svázána s Pernštejny od konce 15. století. Důvod k věnování byl tedy zřej−
mý. Valda však v textu dedikace rozpracoval motiv důležitosti vzdělání pro vrch −
nost: „dává jim rozum, radu, moudrost, vejmluvnost, rozšafnost, spanilou a hrdinskou mysl

44 PSEUDO−ČEŠKA, J. Příkladné řeči a užitečná naučení, vybraná z knih hlubokých
mudrců… Praha: Burian Valda, 1579.
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a vůli ke všemu vlasti své obecnímu dobrému. Kteréžto dary božské při nich jako diamant,
perly, zafír v zlatě a slunce jasné v den mračný se stkví. Tak umění literní jazykův je okra−
šluje a osvěcuje: vejtečné, patrné a jim i jiným užitečné činí.“ 45 Narace je podobných pří−
měrů plná, Valda si zde vypomáhá příklady z historie. V conclusiu Valda směřuje 
k obecnému prospěchu knihy (obecné dobré), poučný text staví proti zábavné čet−
bě. „Já pak maje ji pro cvičení mládeže z impresí své k obecnímu dobrému vydati, jménu Va−
ší Milosti, rodu i dědicům Vaší Milosti ji jsem připsal.“ 46

Kromě již zmíněné Oksovy dedikace máme dochovanou ještě jednu dedi−
kaci rytíři Janu Mutrplosovi z Tedražic v antologii z textů sv. Augustina a sv. Cyp riá−
na s titulem Knížka obsahující v sobě naučení křesťanské. V textu dedikace si Valda po−
hrál s protiklady, svět ztratil ctnosti, protože se propadl do hříchu. Zvrátit tento stav
může jen návrat k ctnostem, o čemž právě pojednávají obě následující knihy. 
V conclusiu se bohužel nedozvídáme žádné bližší informace. „Tuto jsem jakkoliv
chatrnou práci, kterouž jsem při imprimování této knížky vedl, Vaší Milosti připisuji a od−
dávám, té celé důvěrnosti jsa, že ji ode mne vděčně přijíti a sobě poručena míti ráčíte.“ 47

Mutrplos náležel ke dvoru císaře Maxmiliána a arciknížete Ferdinanda II., což vy−
světluje jeho okázalou stavební a donátorskou činnost v polovině šedesátých let. 
Z té doby pochází také štoček s erbem a vročením 1565 z rubu titulního listu. Je na
místě si položit otázku, zdali se v případě obou dedikací (Valda i Oks) jedná o jedi−
ná díla, k nimž měl Mutrplos nějaké vazby. Mutrplos vynakládal mnoho finanč−
ních prostředků na svou reprezentaci a připomínku rodové paměti. V průběhu
osmdesátých let se dostavil finanční úpadek, který řešil odprodejem Cvrčovic císaři
Rudolfu II., který však s vyplacením částky za statek otálel. V roce 1586 skončil před
soudem pro cizoložství.48 Dedikace je svědectvím toho, že roku 1587 byl ještě na ži−
vu a není od věci spojovat celou soudní kauzu s vydáním augustinovsko−cypria−
novské antologie, která mohla v očích veřejnosti očistit dedikanta, a v témž smys−
lu fungovat jako pokání, které je v dedikaci také tematizováno. Dedikace je dato−
vána na svátek Jana Husa 1587.

45 PSEUDO−ČEŠKA, odk. 44, fol. A2b.
46 PSEUDO−ČEŠKA, odk, 44, fol. A8a−b.
47 Knížka obsahující v sobě naučení… Praha: Burian Valda, 1587. fol. A6a.
48 HLADÍK, O. Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586, s. 1 – 60. 

Studie je upravena a otištěna také zde HLADÍK, O. Kriminalita v rudolfínské Praze:
Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 – 1593.
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Šebestián Oks z Kolovsi
Šebestián Oks z Kolovsi působil jako tiskař od padesátých až do začátku

sedmdesátých let, byl tedy v řemesle Melantrichovým současníkem. Známe jeho
čtyři dedikace, jednu z padesátých let a tři z šedesátých let. Když v dubnu 1557 ze−
mřel Mikuláš Šúd ze Semanína, ujal se knižní pozůstalosti právě Oks. Ten s při−
spěním městské správy vytiskl „pro poctivost mistra Šúda a také k užitkům jeho sirot−
kův“ šestnácterkový Almanach… k létu 1558 společně s jeho předmluvou, posledním
Šúdovým textem před smrtí.49 Oks dedikaci věnoval Vilému z Rožmberka, což 
v conclusiu zdůvodňuje takto: „Minucí pak tuto Vaší Milosti připisuji, netoliko proto, že
on své předešlé minucí Vaší Milosti oddával, ale poněvadž nebožtík v své nemoci i jindy,
když sem ho navštěvoval, s nemalou vděčností, štědré dobrotivosti Vaší často jest připomínal,
dokládaje, že nebylo by mu a není dostatečné připisováním minucí je nahraditi.“

V roce 1565 vydal Oks knihu Znamenité kázání svatého Augustina k soudcům,
což byl překlad edice Ein merckliche Predigt des heilgen Bisschoffs Augustini an die Rich −
ter,50 „kteráž v němčině vytištěná mně se v ruce dostala“.51 Oks si za dedikanta vybral Ja−
na ml. z Valdštejna zcela záměrně, neboť v té době zastával úřad nejvyššího sudího
Království českého, po roce 1570 se stal nejvyšším zemským komorníkem. Oks v tex−
 tu dedikace vycházel především z osmého přikázání a soustředil se na utrhače 
a pochlebníky. Výběr dedikanta však může mít ještě jeden důvod, než je téma sa−
motného tisku. Jak nedávno upozornil Petr Voit, Oks se roku 1564 soudně domáhal
zákazu šíření krakovské pranostiky, kterou tiskl Oujezdecký v Litomyšli. Oks na
vydávání pranostik měl privilegium od roku 1561.52

O tři roky později se s dedikací a přáním nového léta obracel na nejvyšší
zemské úředníky v edici Křesťanská a mravní správa svatého biskupa a mučedlníka Nila.
Jednalo se o překlad z německé edice Christliche und Sittliche underweisung des Hei−
ligen Bischoffs und Marterers Nili so vor VII hundert Jaren geleuchtet, kterou z latiny do

49 ŠÚD ZE SEMANÍNA, M. Almanach… k létu Páně 1558. Praha: Šebestián Oks, 1557. fol. E−F.
50 VD16 A 4303.
51 AUGUSTIN, sv. Znamenité kázání … k soudcům. Praha: Šebestián Oks, 1565. fol. A1b−A2a.
52 VOIT, odk. 40, s. 432.
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němčiny přeložil mnichovský právník Christoph Bruno.53 Oks v exordiu začíná
exemplem o mladém chlapci, který byl stižen špatnými myšlenkami, od čehož pře−
chází k hříchům a posléze nalézá útěchu v božím slovu, jak mu radí stařec, s nímž 
o všem promlouval. Tím se dostává také k tématu přísloví (vybraných z legend 
o světcích). Před conclusiem zmíní stručně genezi překladu z latiny přes němčinu
do češtiny („do českého jazyku jsem přeložiti dal“), bohužel bez bližších personálních
informací, kdo 213 Nilových sentencí zčeštil.

Alexandr Oujezdecký
Litomyšlský tiskaře Alexandr Oujezdecký ve sledovaném období vytvořil

pouze dvě dedikace, z nichž vznik jedné patrně souvisí s Oksovou stížností. V ro−
ce 1561 vytiskl Písně chval božských, které ponesou nadále jméno podle místa vzniku
jako tzv. Šamotulský kancionál. Oujezdecký jej dedikoval Lukáši hraběti z Górky, na
jehož Šamotulském zámku tisk vznikal. Na rubu titulního listu je pod erbem dedi−
kanta česky sepsána oslavná báseň na jednotlivá heraldická znamení a hraběcí
rod pánů z Górky. Oujezdecký text pojal jako přehled historických vzorů z antické
mytologie a historie, následně se starozákonními a novozákonními příklady, aby ji−
mi oslavil velikost dedikanta. Zároveň v naraci zdůraznil, že kniha není bludná a
kacířská, že byla v Praze přehlédnutá a doporučená k imprimování. V conclusiu se
využívá tradičních frazeologických obratů spojených s dedikováním „nemaje se to−
ho čím slušně… odměniti“ apod.

Po návratu z polského exilu zpět do Litomyšle přibližně roku 1563 začal ob−
novovat svou tiskařskou činnost. První tisk je doložen až roku 1565, jímž je Mihaj−
lovićovo dílo Historia neb kronika turecká. Z jiných pramenů ovšem vysvítá, že se
snažil využít svých kontaktů na polský trh a tisknout také tzv. krakovskou pranos−
tiku, kterou však v Praze tiskl Melantrich a Oks (privilegium obdržel roku 1564).54

O souvislostech, které nastínil Petr Voit ve své monografii a které patrně vedly
Oujezdeckého k dedikaci Kroniky turecké pánu litomyšlského panství Václavu

53 VD16 ZV 11745, ZV 11745.
54 VOIT, odk. 40, s. 432. Blíže i s dochovanou korespondencí TISCHER, F. Příspěvek k

dějinám censury za arcibiskupa Antonína Brusa, s. 259, 265.
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Haugvicovi z Biskupic, se Oujezdecký sice nezmiňuje, což ale neznamená, že k sa−
motnému výsledku nevedly. Oujezdecký jako důvod uvádí dedikantovu zálibu 
v čtení kronik a historií.55

Jan starší Jičínský
Šúdovo dílo Formy a notule, které se vydávalo již od čtyřicátých let 16. sto−

letí, doznalo podstatnějších změn právě přičiněním tiskaře Jana st. Jičínského, kte−
rý roku 1567 text příručky znovu přehlédl a aktualizoval. Přesně tak o tom píše ve
své dedikaci císařskému radovi Mikuláši Waltrovi z Waltršperku, původně měšťa−
novi, který byl roku 1550 povýšen do rytířského stavu, a stal se významným pod−
porovatelem studentů na pražské univerzitě.56 Jičínský svou dedikaci koncipoval
jako obhajobu morálních postojů, které by měli zastávat představitelé nobilitova−
ných vrstev. Protikladem k nim jsou lidé omezení svými zájmy: „lidé, kteří mezi lidi
nechodí, doma jsou válení, neznají, co jest civilitas, urbanitas, co jest uctivost a vlídnost“.57

Zajímavé je zapojení příběhů o Palečkovi do samotné dedikace. Známý komický
hrdina poděbradské doby je Jičínským nazýván českým filozofem, slouží pro od−
lehčení tématu ohledně titulů a tituláře s anekdotou o papežské titulatuře.58

Jičínský sepsal ještě jednu předmluvu k reedici Bydžovského protibratrs ké−
ho spisu z roku 1559 Odvolání jednoho bratra z roty pikhartské, kterou věnoval Janu
staršímu z Valdštejna. Okomentoval to těmito slovy: „Horší se nad tím mnozí (pane
milostivý), že jsem já knížku o vodvolání bratra jednoho boleslavského vytiskl a bez jména
svého na světlo vydal. I poněvadž jsem starou knížku za slavné a svaté paměti císaře Ferdi−
nanda etc. s povolením osob Jeho Velebnosti císařské k tomu zřízených, tištěnou dostal, umí−
nil jsem ji znovu vytisknouti a pod jménem Vaší Milosti vydati. A to z hodné příčiny, nebo
předešle, což z následující předmluvy spatřiti se může, jednomu z slavného rodu Vaší Milosti

55 MIHAJLOVIĆ, K. Historia neb Kronika turecká. Litomyšl: Alexandr Oujezdecký, 1565. 
fol. *3a. 

56 HOLÁ, M. a M. HOLÝ. K rozmnožení cti a chvály boží a ku prospěchu vlasti: 
Mikuláš Walter z Waltersperku († 1578) a jeho studijní nadace, s. 5 – 27.

57 ŠÚD ZE SEMANÍNA, M. Formy a notule listův všelijakých, jichž jedenkaždý v potřebách
svých rozličných platně potřebovati můž… Praha: Jan st. Jičínský, 1567. fol. A3b.

58 ŠÚD ZE SEMANÍNA, odk. 57, fol. A4a−b. 
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jest připsána.“ 59 Jičínský ale evidentně nepracoval s tiskem, nýbrž s opisem podle
tisku z roku 1559: „Že jsem pak v předešlé knížce své léto etc. Lxxxj položil, omyl se v tom
takový stal, nebo dobrý můj jeden přítel od Poděbrad, kterýž mně jí byl psanou poslal, to lé−
to položil, v kterém on ji z jiného exempláře přepsal. Z tohoto tedy exempláře starého lépe se
vyrozuměti může, kdy jest se to odvolání stalo.“60

Jiří Černý z Černého Mostu (Nigrin)
Ještě se vrátíme k Jičínského edici Šúdovy korespondenční příručky. S ní

spojil své nové angažmá mladý tiskař Jiří Černý z Černého Mostu, který užíval la−
tinizovaný tvar svého jména Nigrin a jenž si po smrti Jana Jičínského vzal jeho
vdovu Magdalénu. Roku 1572 vydal znovu přehlédnutou a upravenou edici Šú−
dových Forem a notulí s dedikací nejvyššímu kancléři Vratislavovi II. z Pernštejna.
Důvodů k tomu měl hned několik, předně dedikant byl nejvyšším zemským úřed−
níkem a uvedenou knihu také korektorsky přehlédl, dále dedikant se aktivně ob−
klopoval vzdělanci a umělci (již jsme zmínili výše Valdovu dedikaci). Nigrin dedi−
kaci pojal jako historickou retrospektivu vzniku a užívání titulů od dob řeckých 
a římských až po moralistně znějící hodnocení dedikátorovy bezprostřední sou−
časnosti. V závěru dedikace se ještě zmínil o hlavních edičních změnách na Titulá−
ři, který byl nyní seřazen abecedně a nikoliv podle zastávaného úřadu či přísluš−
nosti k stavu. Nigrinova dedikace je však ojedinělá ještě v jiném ohledu, neboť se
jedná o poslední dílo, které stihl uveřejnit (datum dedikace je 8. září 1572) před dů−
sledky cenzurní aféry s Oupického Knížkou o potěchách v zármutku. Tiskař Nigrin byl
na několik měsíců uvězněn (září 1572 až leden 1573).61 Vzhledem k tomu, že kau−
za probíhala od února 1572 a Nigrin tiskl Oupického knihu bez uvedení impresa již
od roku 1571, lze bezpochyby vnímat tuto dedikaci jako snahu získat sobě vlivné−
ho přímluvce a ochránce. Avšak ani toto Nigrina před vězením neochránilo.

59 BYDŽOVSKÝ, P. Odvolání jednoho bratra z roty pikhartské, kteréž jest učinil v Hradci
Králové nad Labem… Praha: Jičínský, 1588. fol. A2a−b.

60 BYDŽOVSKÝ, odk. 59, fol. A2b−A3a.
61 VOLF, J. Potrestání knihtiskaře Jiříka Černého pro tisk knihy kněze Jana Oupického:

Knížka o potěchách v zármutku, 1572, s. 75 – 77.
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Jan Otmar Jakubův Dačický
Na sklonku století sepsal dvě samostatné dedikace Jan Otmar Jakubův Da−

čický, který působil od roku 1589 v domě svého otce Jiřího Jakubova Dačického na
Starém Městě pražském. Obě dedikace mají stejnou formu tzv. sdílené dedikace.
Starší dedikace k tisku Osiandrovy Biblí malé z roku 1599 je dedikována nejvyššímu
komořímu Janu nejstaršímu z Valdštejna a podkomořímu Hertvíku Žejdlicovi 
z Šenfeldu. Již v exordiu se Dačický upomíná na starší edici „před léty šesti tištěnou
nákladem urozené paní paní Anny z Hradce, na Telči a Polné“.62 Je tedy možné, že tisk
knihy obstarával právě Dačický mladší. Za hlavní důvod dedikování dedikátor
explicitně zmiňuje známou zbožnost obou dedikantů a slávu obou rodů. O rok poz −
ději věnuje reedici Života Adamova zvaného též Solfernus bratrům z Valdštejna. I zde
se věnuje genezi své edice, zmiňuje původní vydání z roku 1552 a interpretuje ob−
sah: „Začátek pak knihy této má jakýsi křtalt63 a podobu historie Starého zákona o stvoření
světa a člověka etc. a potom dále Písma obojího zákona se přivozují na mnoha místech po vší
knize. Nemá však od žádného jmína a držána býti jako historie Zákona starého, aneb jiná pís−
ma svatá, ale jako spis vtipu lidského k kratochvilnému obveselení.“ 64 Následně zmíní 
zásluhy Sixta z Ottersdorfu a Kosořského o vydání z roku 1552 , neopomine ani
zdůraznit své přičinění na edici: „Já dostav exempláře starého, jej sem v některých mís−
tech pozopravil etc., mnohem bedlivěji než prvé se nacházelo, rozdělil a ozdobil tu knihu 
i pěknými figurami podle předešlého způsobu, nákladem mým jsem vytiskl.“ 65 Exordium
obsahuje obvyklé formulace spojené s dedikováním, nepřináší žádné bližší infor−
mace ke vztahu mezi dedikantem a dedikátorem.

62 Záznam v K6659 ale uvádí dataci tisku k roku 1589, což ovšem neodpovídá výslovně
uvedeným šesti letům. Dle údajů Dačického by edice měla vyjít roku 1593. 

63 Tvářnost, podoba.
64 Život Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus... Praha: Jan Otmar Jakubův Dačický,

1600. fol. A3b.
65 Odk. 64, fol. A4a.
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Daniel Sedlčanský
Také se jménem staroměstského tiskaře Daniela Sedlčanského jsou ve sle−

dovaném období spojeny dvě dedikace. Nejedná se o žádné rozsáhlé práce, Sedl−
čanský spíše sázel na věcnost a stručnost sdělení. Do roku 1588 je datována dedi−
kace nedávno nobilitovanému staroměstskému měšťanu a pozdějšímu rychtáři
Vavřinci Břekovcovi Šotnovskému ze Závořic, který přídomek i erb získal roku
1580 od Maxmiliána II. prostřednictvím staroměstského erbovního rodu Škrétů ze
Závořic. Vše nasvědčuje tomu, že také Břekovec mohl být stoupencem jednoty. 
K zainteresovanosti dedikanta na edici se v dedikaci neobjevuje ani zmínka, pokud
není dedikant záměrně anonymizován ve větě: „Tu já maje od jednoho svého dobrého
pana přítele sobě v moc a k imprimování danou.“66 Příznačná je ale datace, zřetelně se
odvolávající na svátek Jana Husa a Jeronýma Pražského, kterou lze vnímat jako de−
monstraci náboženského vyznání. Celou knihu charakterizuje jako vhodný do−
plněk k textu Písma, přičemž ji genologicky označuje za „zrcadlo“. Text je stylistic−
ky propracovanější nežli Sedlčanského nedatovaná dedikace Modliteb, o níž se
zmíníme následně. V exordiu Sedlčanský pracuje s citátem ze Sírachovce, který do−
plňuje motta užitá na rubu titulního listu. Celá dedikace má jen dvě stránky, při−
čemž závěr včetně conclusia je sázen pro úsporu místa menším typem písma.

Dataci druhého tisku s pravděpodobným názvem Modlitby nemáme. Kni−
hopis dataci určuje celým působením tiskaře Sedlčanského 1582 – 1613. Tím, že je
tisk dedikován v Čechách usedlému rakouskému šlechtici Hansi Heinrichovi Pröll −
hofer von Purkersdorf, můžeme na základě několika faktů známých ze života de−
dikanta údaje zpřesnit. Předně Pröllhofer je jmenován jako vlastník panství Luka,
které získal až roku 1588. Víme, že dedikant zemřel roku 1604 a v dedikaci je zmi−
ňován ještě jako živý. Z toho lze usuzovat, že kniha byla vytištěna mezi lety 1588 až
1604, přičemž se přikláníme k dataci před rok 1600. Opět nelze říci, že by se Sedl−
čanský nadmíru rozepisoval. Naopak jeho styl je strohý, ve vyjádření velmi struč−
ný, faktografický. Pouze oslovuje dedikanta jako milovníka pravé víry.

66 O dni soudném. Vyhledání a sepsání toto z mnohých Písem Svatých zákona Božího 
o hrozném dni soudném. Léta Božího vydaná 1570. Praha: Sedlčanský, 1588. fol. A2b.
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Michal starší Peterle
Pražský malíř a příležitostný tiskař Michal Peterle starší se koncentroval

především na německou a latinskou produkci.67 Roku 1579 vydal latinsky a ně−
mecky Habermannovu práci Vita Christi,68 kterou také na naléhání přátel nechal
přeložit do češtiny a vytiskl. Peterle byl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let propagátorem nábožensky meditačního díla tohoto luterského teologa a he−
braisty pocházejícího z Chebu, kterého do českého prostředí uvedl poprvé Jan
Straněnský roku 1573.69 Tisk Peterle dedikoval snoubencům Petru Vokovi z Rož−
mberka a Kateřině z Ludanic70, kteří se v září poprvé osobně seznámili na svatbě
Anny z Hradce s Oldřichem Felixem Popelem z Lobkovic. Je možné, že právě tato
společenská okolnost zavdala popud Peterlemu k dedikování připravené knihy. 
V exordiu se snažil upozornit na své ediční zásluhy: „Vždycky jsem to bedlivě usiloval,
nižádné práce ani nákladův nelitujíc, abych dobré, pobožné a užitečné jak duchovní, tak
světské historie a skutky lidem příkladné na všeliký způsob vůbec imprimované vydával.“ 71

Přidává také určité instrukce, jak by měl čtenář přistupovat k textu a knihu číst, při−
čemž klade důraz na následnost jednotlivých kroků, které by čtenář neměl vyne−
chávat či přeskakovat části textu.

V roce 1581 vydal Peterle nejprve německy a následně také český překlad
Lucase Martiniho Křesťanských, pobožných panen věnček poctivosti.72 Peterle, patrně
inspirován původní dedikací Martiniho, v níž svou knihu věnoval dcerám braun −
schweigského knížete, přistoupil k tomu, že tisk připsal dcerám Michala z Lisova.

67 TVRZNÍKOVÁ, J. Tiskař a briefmaler Michael Peterle (1537 – 1588).
68 BCBT41735.
69 Edice z roku 1573 se nedochovala (viz K02816), víme však, že Straněnský ji dedikoval

Anně Krajířce z Krajku, vdově po Zdeňku Brtnickém z Valdštejna. Naposledy k tématu
MALURA, J. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku, s. 61.

70 V tisku dedikace je uvedeno jméno Anna z Ludanic. O tom více RYBA, B. Ke genealogii
moravských Žerotínů, s. 212 – 213; PÁNEK, J. Kateřina Rožmberská z Ludanic –
historiografický model a reálná osobnost, s. 349 – 359.

71 HABERMANN, J. Vita Christi… Praha: Michal Peterle, 1579. fol. A4a.
72 BCBT37086, VD16 XL 51.
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Dedikace působí velmi stroze a subtilně. Dedikátor se vlastně vyjádří jen k symbo−
lickému názvu knihy: „Svázané věnce z bylin k spasitedlným naučením, sepsáno a ode
mne s nemalým nákladem k vytištění způsobeno.“ 73 V naraci se opře o několik příkladů
z Písma a citaci církevního Otce, aby v exordiu zakončil svůj text: „Přitom abych měl
tuto předmluvu obšírnými slovy prodloužiti a knihy tyto vychvalovati, zdá mi se zbyteční věc
býti, nebo skutek sám mistra a skladatele svého chváliti může, poněvadž ve dvou předmluvách
těchto učitelův obšírně o tom takovém naučení hojně vysloveno jest.“ 74 Předmluvami Pe−
terle myslí původní Martiniho dedikaci a předmluvu Johanna Habermanna.

Štěpán Šefránek
Ve Velkém Meziříčí začal Štepán Šefránek působit v průběhu roku 1556, jak

se dovídáme z privilegia na tisk překladu knihy Sébastiena Castelliona Rozmlouvá−
ní společného z Písem svatých o věcech skutečně zběhlých, které udělil Heltovi a Šefrán−
kovi v květnu 1556 Ferdinand I.75 Lze předpokládat, že v době pořízení privilegia
mohl být text přeložený meziříčským utrakvistickým knězem Mikulášem Pentha−
merem Ledeckým již k dispozici. Helt jako katolík, vzdělanec, exponent panovní−
ka v dvorské kanceláři, nedávno povýšený do panského stavu (1556),76 mohl vidět
ve zřízení „privatdruckerei“ mnoho výhod. Evidentně to zapadalo do širšího kon−
ceptu různých změn, které na svém panství v padesátých letech provedl. Fundoval
městskou školu, vznik nového katolického kostela v předměstí, založil nový špitál,
na panovníkovi pro město Velké Meziříčí vymohl několik privilegií na úrovni měst
královských (např. možnost pečetit červeným voskem). Do této řady veřejně pro−
spěšných fundací zapadá i podpora vydávání knih a knihtisku na svém panství.
Šefránek se v dedikaci ke genezi tisku vyjádřil takto: „Když sem knížku Rozmlouvání
o věcech dobrých, spasitedlných a skutečně zběhlých z písma svatého z Biblí z Starého i No−
vého zákona sebranou a jazykem latinským skrz Sebestiana Kastelia sepsanou, od Vaší Mi−
losti darem k sobě odeslanou, přijal a tomu srozuměl, že bych na tom zvláštní líbost Vaší Mi−
losti učinil, kdybych se k tomu přičinil, aby v řeč českou byla přeložena, ne z příčiny osoby
Vaší Milosti, neb ste ji prvé ráčili latíně i čísti i jí rozuměti, než z příčiny prostého obecného
lidu, mé vlasti národu českého, i tak sem učinil, aby česká byla, že sem se k tomu snážil.“ 77

Dosud stranou badatelské pozornosti zůstala skutečnost, že katolický iniciátor pře−

73 MARTINI, L. Křesťanských, pobožných panen věneček poctivosti… 
Praha: Michal Peterle, 1581. fol. A2a.

74 MARTINI , odk. 73, fol. A3a.
75 PRUDKOVÁ [VESELÁ], L. Štěpán Šefránek, tiskař z Velkého Meziříčí, s. 315 – 328.
76 STARÝ, M. Přijímání moravských a slezských šlechticů do panského stavu Království

českého v 16. a na počátku 17. století, s. 251 – 288. Zde je shrnuta i starší literatura 
k rodu Heltů z Kementu.

77 CASTELLION, S. Rozmlouvání společného z Písem svatých o věcech skutečně
zběhlých… Velké Meziříčí: Štepán Šefránek, 1558.
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kladu a tisku si vybral knihu francouzského protestantského teologa usazeného 
v Basileji. Castillion se v padesátých letech zapsal do paměti vzdělanecké Evropy
svým postojem proti Kalvínovi, který byl napjatý od čtyřicátých let kvůli překladu
bible, ale vygradoval po Servitově aféře a jeho smrti na hranici roku 1553. Vše na−
svědčuje tomu, že náboženská tolerance v předtridentské době nepřekážela přijí−
mání různých myšlenkových proudů. Tím, že se náplň těchto knih soustředila na
spásu a cestu věřícího k jejímu dosažení, věroučné rozdíly se umenšovaly a nepři−
kládala se jim taková důležitost. Na druhé straně lze také uvažovat o tom, že ne−
přítel mého nepřítele je můj přítel, neboť Castillion byl odpůrcem náboženského
radikalismu a kalvinismu.

Tomáš Taubmann
Jak již naznačil Petr Voit, samostatné působení tiskaře Tomáše Taubmanna 

v Praze mělo v první polovině sedmdesátých let veskrze epizodický ráz.78 Roku
1575 u Melantricha vydal krakovskou pranostiku Stanislava Jakobeia s dedikací Vác−
lavu Holickému ze Šternberka. Dedikace je zaměřena na shrnutí příkladů božího
hněvu z Písma. Pranostika je jedinou českojazyčnou publikací, která byla dedi−
kantu věnována. Holický ze Šternberka náležel k dvořanům a k důvěrným přáte−
lům Petra Voka z Rožmberka, v roce 1575 se podruhé oženil s Marií z Říčan, bohužel
o rok později ve svých jednasedmdesáti letech zemřel. O důvodech dedikování či
bližších kontaktech s dedikantem se tiskař Taubmann v textu dedikace nezmiňuje,
pokud ovšem nevezmeme v potaz snahu zavděčit se. V textu dedikace na svatbu či
otcovství nenaráží, hlavním tématem dedikace je vztah vrchnosti k Bohu. Jedinou
zřetelnější spojnici nabízí datování dedikace na den svátku „svatého Václava, dědice 
a mučedlníka českého“ s křestním jménem dedikanta.

78 VOIT, P. Encyklopedie knihy, s. 875.
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Závěr
Bylo by trochu troufalé domnívat se, že obraz dedikačních okruhů vznika−

jících kolem tiskáren, jak jsme jej popsali výše, je úplný. Přesto o určité úplnosti
můžeme hovořit, neboť ta v našem případě spočívá ve zpracování všech dochova−
ných českojazyčných dedikací českých tiskařů mezi lety 1547 až 1600. Svým způ−
sobem ale stojíme na pomyslné čáře k dalšímu výzkumu, který by více prohloubil
naše povědomí o vztazích tiskařů a jejich dedikantů, neboť dedikace nebyla jen li−
terární žánr, ale především na základě dobového společenského pravidla, které vy−
žadovalo, aby se dedikátor i dedikant osobně znali. Dalším možným pohledem na
tuto problematiku by poskytl výzkum, který by se zaměřil na otázku, do jaké míry
koresponduje okruh tiskařských dedikantů s okruhem dedikantů v téže tiskárně
vydávaných autorů, překladatelů či editorů vydávaných tisků. Jinými slovy, zdali
se překrývají či nikoliv. Právě v tom spočívá síla materiálových studií, které se mís−
to selekce soustředí na deskripci celku, což je ze všech možných hledisek zdlouha−
vá a velmi náročná práce, přináší však velmi plodnou sklizeň ovoce poznání.

Svým způsobem ale stojíme na pomyslné čáře k dalšímu výzkumu, který
by více prohloubil naše povědomí o vztazích tiskařů a jejich dedikantů, neboť de−
dikace nebyla jen literární žánr, ale především na základě dobového společenské−
ho pravidla, které vyžadovalo, aby se dedikátor i dedikant osobně znali, svědec−
tvím sociálních vazeb.
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Czech printers of the second half of the 16th

century and dedications written by them
Jan Pišna

The article is devoted to preserved dedications of printers, made in the pe−
riod between 1547 and 1600. Statistical examination showed that only 12 % of the
total number of surviving dedications are purely printer dedications (the dedicator
acting as the printer in relation to the dedication). In the context of the Czech ter−
ritory, the dedication was a text introducing the author of the following text (54 %),
or the translator, if the publication concerned a translation edition (25 %). Within
the specified period of fifty−three years we encounter the dedications of the fol−
lowing printers: Jiří Melantrich of Aventin, Jiří Melantrich the Younger, Daniel
Adam of Veleslavín, Anna Adamová of Veleslavín, Burian Valda, Šebestián Oks of
Koloves, Alexandr Oujezdecký, Jan the Elder Jičínský, Jiří Černý of Černý Most, Jan
Otmar Jakubův Dačický, Daniel Sedlčanský, Michal the Elder Peterle, Štěpán Še−
fránek, and Tomáš Taubmann. The list of these fourteen names may be extended by
also that of Bartholomew Netolicky, who in 1549 countersigned the dedication to
the Czech Bible, alongside Jiří Melantrich. This group of printers – dedicators does
not form a comprehensively balanced hegemonic whole, since it can be broken
down into those who provided the publications with introductory paratexts on a
regular basis and those who did so exceptionally and randomly. The latter un−
doubtedly include the already mentioned Netolicky, but also Černý of Černý Most,
Melantrich the Younger, or Šefránek and Taubmann, who appear sporadically.

Keywords: paratexts, dedications, printers, Czech−language book, 1547 – 1600
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Mecenáška knižnej kultúry
Kristína Nyáryová a jej venovaná
„srdiečková knižka“ 
Mateja Hajnala (1629, 1642)
Marta Špániová

Kľúčové slová: Kristína Nyáryová, dejiny knižnej kultúry, mecenášstvo, 
17. storočie, Matej Hajnal, jezuitská emblematika, srdcové emblémy, 
katolícke modlitebné knihy

Úvod
Kristína Nyáryová sa narodila 31. októbra 1604 na hrade Kisvárda rodičom

pochádzajúcim zo starých uhorských šľachtických rodov – Pavlovi Nyárymu a Ka−
taríne Várdayovej. Jej otec, uhorský šľachtic, barón, bol hlavným vojenským kapi−
tánom hradu Eger a Várad v cisárskych službách, neskôr dvorným dôstojníkom,
radcom sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaya a kandidátom na uhorského
palatína.1 V roku 1618 sa Kristína Nyáryová ako 14−ročná vydala za 20−ročného Im −
richa Thurzu, oravského župana a syna uhorského palatína Juraja Thurzu. V krát−
kom manželstve sa narodili dve deti, dcéry Alžbeta a Kristína. V roku 1624, dva ro−
ky po predčasnej Imrichovej smrti, uzavrela 20−ročná Kristína manželstvo druhý−
krát s grófom Mikulášom Esterházym, neskorším uhorským palatínom, ktorý bol
od nej o dvadsať rokov starší. Kristína mu porodila deväť detí. Po druhom vydaji
konvertovala z kalvinizmu na katolicizmus a stala sa významnou patrónkou kato−
líckej duchovnej literatúry v maďarčine. Zomrela 25. februára 1641, päť dní po pô−
rode svojho jedenásteho dieťaťa, syna Františka, vo veku 36 rokov.2 Predkladaná
štúdia sa venuje jednej z najpozoruhodnejších knižiek 17. storočia, vydaných aj na
území Slovenska. Ide o bohato ilustrovanú modlitebnú knižku Mateja Hajnala so
srdcovými emblémami; je venovaná Kristíne Nyáryovej, ktorá podnietila jej vyda−
nie a pomohla do nej získať ilustrácie.

1 JÓNÁSOVÁ, A. Ženy rodu Esterházyovcov, zv. II., s. 49 – 50.
2 VISKOLCZ, N. Esterházy Anna Júlia (1630 – 1669), s. 877. 
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„Anima naturaliter religiosa“
Kristína Nyáryová v denníku píše, že sa narodila „v pravej rímskej viere“ 

a bola pokrstená ako katolíčka. Nyáryovej predkovia boli horlivými katolíkmi, ale
jej rodičia sa stali prívržencami reformácie a konvertovali z katolicizmu na kalvi−
nizmus; jej matka Katarína Várdayová urobila tak pravdepodobne pod vplyvom
prvého manžela Pavla Telegdyho a otec Pavol Nyáry v období Bocskayovho po−
vstania, ktorého sa zúčastnil ako jeden z vojenských veliteľov. Kristínina matka
bola významnou patrónkou a zanietenou šíriteľkou reformácie. Podľa dobových
prameňov ju spolu s Kristínou označovali za „matriarchy“ kalvínov.3 Podobne aj
Kristínina svokra, Alžbeta Czoborová, matka jej prvého manžela Imricha Thurzu,
patrila medzi popredné patrónky a mecenášky evanjelikov v Uhorsku. Czoborová
okrem iného podnietila a financovala vydanie polemickej odpovede na rozsiahly,
významný protireformačný polemický spis ostrihomského arcibiskupa Petra Páz−
mánya Az Isteni Igazságra Vezérlő Kalauz, ktorú na jej žiadosť zostavil Frideric Bal−
duin – protestantský teológ na univerzite vo Wittenbergu.

Kristína vyrastala v prostredí ustavičného konfesionálneho zápasu kalvínov
proti katolíkom. Napriek vplyvu svojich kalvínskych rodičov sa necítila byť evanje−
ličkou. V denníku, ktorý spísala už po konverzii, sa priznala, že sa vo viere musela
pretvarovať, lebo srdcom sa cítila byť naozajstnou papeženkyňou.

Pred matkou a svokrou Alžbetou Czoborovou tajila, že sympatizuje s kato−
líckou vierou. Na rozdiel od nich, ktoré svoju pozornosť venovali veľmi vášnivým
náboženským debatám a čítaniu polemických reformačných spisov, ako mecenášky
k tomu nabádali svojich protestantských kňazov, Kristína mala inú povahu. Nevy−
hľadávala prudké náboženské spory, potešenie nachádzala v tichom, pokojnom 
a v intímnom čítaní duchovnej literatúry. Podporovala vydávanie modlitebných kníh,
nie polemických spisov. Po vydaji za Mikuláša Esterházyho (zanieteného katolíka a
najvýznamnejšieho svetského mecenáša jezuitov v Uhorsku), ktorý si ju bral ako
mladú a veľmi bohatú vdovu po vodcovi uhorských protestantov Imrichovi Thur−
zovi, sa Nyáryová stala jednou z najvýznamnejších podnecovateliek katolíckej li−
teratúry nábožensko−morálneho charakteru s mariánskym obsahom v maďarčine.
Doboví teológovia ju vnímali ako jemnú, tichú, pokojnú, zbožnú a silnú ženu, kto−
rú charakterizovala prirodzená religiozita. Jej „anima naturaliter religiosa“ bola od
prírody prísne katolícka, aj keď svoje cítenie musela v rodine dlho tajiť a predstie−
rať protestantské tendencie.4 Po svojej konverzii na katolicizmus, ktorú si vzal na
starosť Matej Hajnal – jezuita a dvorný katolícky kňaz Mikuláša Esterházyho, moh−
la začať naplno praktizovať katolícku vieru. Dvor jej manžela, palatína Esterházy−
ho, sa aj jej pričinením stal centrom katolíckeho teologického a literárneho života.5

3 IPOLYI, A. Bedegi Nyáry Krisztina 1604 – 1641 [online].
4 IPOLYI, odk. 3.
5 DUCHOŇOVÁ, D. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy, rituály,

každodennosti, s. 164.
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Obr. 1 Kristína Nyáryová (Zdroj: https://profil.kultury.sk/en/obr−10−a−2/)
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Mecenáška duchovnej literatúry
Kristína Nyáryová v manželstve s Imrichom Thurzom (najvýznamnejším

svetským patrónom luteránov v Uhorsku) podporovala vydávanie evanjelickej
duchovnej literatúry, čo potvrdzuje viacero dedikácií.6 Ich veľkolepú svadbu ospie−
val v svadobných veršoch popredný uhorský básnik tej doby, protestant a huma−
nista Ján Bocatius.7 Kristíne Nyáryovej bola na žiadosť Imricha Thurzu adresovaná
evanjelická modlitebná knižka prešovského kazateľa Jánosa Mihalyka Keresztyéni
istenes és áhítatos imádságok, vytlačená v roku 1620 v Levoči u Daniela Schultza. Jej sú
venované aj dve neskoršie vydania tejto knižky z rokov 1629 a 1642; sú vytlačené v
Levoči, pravdepodobne u Vavrinca Brewera, ktorý zostavil Kristíne adresované
dedikácie. Predpokladáme, že Nyáryová vydanie z roku 1629 aj finan čne podpori−
la.8 Obidve neskoršie vydania boli Kristíne dedikované aj napriek tomu, že už ne−
bola protestantkou a v období najneskoršieho vydania už nežila. Vzhľadom na to,
že Mihalykovým hlavným prameňom pri zostavovaní protestantských modlitieb
bola katolícka modlitebná knižka Petra Pázmánya, ich obsah bol patrónke blízky aj
po jej konverzii. Pázmány svojou modlitebnou knihou9 ovplyvnil nielen katolícku,
ale aj protestantskú uhorskú modlitebnú literatúru. Po ňom to bol práve Matej
Hajnal, ktorý srdiečkovou modlitebnou knižkou venovanou Nyáryovej udal nový
kontemplatívny a mystický smer modlitebných kníh.10 Mihalykovo venovanie Kris−
tíne po jej konverzii mohlo mať však aj iný dôvod: moh la ním byť provokácia Mi−
kuláša Esterházyho alebo výčitka evanjelikov za zapretie protestantizmu a uvoľ−
nenie cesty rekatolizačnému procesu na obrovskom území thurzovských a nyáry−
ovských majetkov, ktoré nastalo po jej konverzii na katolícku vieru.11

Kristína Nyáryová sa po konverzii na katolicizmus stala patrónkou a me−
cenáškou katolíckych modlitebných kníh, pričom myslela na náboženskú výchovu
svojich detí. Úzke kontakty mala s viacerými náboženskými spisovateľmi, ktorí
navštevovali esterházyovský dvor. Gašpar Tasi pri príležitosti jej konverzie na ka−
tolicizmus preložil a vydal knižku rozjímaní Lelki kalendárium s kalendárom modli−
tieb na každý deň v roku, ktorú jej venoval z Trnavy v auguste 1626. Knižku vytla−
čil Matej Formica vo Viedni v roku 1627. Na Nyáryovej žiadosť a náklady zostavil
františkán Martin Kopcsányi modlitebnú knihu s mariánskymi hymnami a medi−
táciami v maďarčine A boldog Szűz Mária élete, vytlačenú vo Viedni u Mateja Formi−

6 PESTI, B. „Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli“: A magyar nyelvű kegyességi irodalom
mecenatúrája a 17. század első felében, s. 330.

7 IPOLYI, odk. 3.
8 PESTI, odk. 6.
9 PÁZMÁNY, P. Keresztény imádságos könyv. Graz, 1606; Bratislava, 1610, 1625, 1631 

a ďalšie vydania.
10 IPOLYI, odk. 3.
11 JÓNÁSOVÁ, A. Ženy rodu Esterházyovcov, zv. I., s. 181.
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cu v roku 1631. Kopcsányi v dedikácii podčiarkuje patrónkinu horlivosť a šikovnú ra−
finovanosť, s akou ho nabádala knižku vydať a uvádza tiež, že financovala jej tlač.
Dedikáciu Kopcsányi podpísal ako Nyáryovej kaplán, v tom čase pôsobil vo františ −
kánskom kláštore v Eisenstadte a zároveň ako Esterházyho kazateľ.12 Kopcsányi ve−
noval Nyáryovej na Nový rok 1634 aj ďalšiu modlitebnú knižku, nad ktorou mala pat −
ronát: A keresztényi tökéletes életre intő elmélkedések (Viedeň: M. Formica, 1634).

Modlitebná knižka v maďarčine Úti társ z roku 1639 z Tlačiarne jezuitského
kolégia v Bratislave bola podľa dedikácie tlačiara Juraja Zavariho zostavená pre
Kristíninu dcéru z prvého manželstva, vtedy 18−ročnú Alžbetu Thurzovú. Nyá−
ryová sa u farára sťažovala, že chýbajú pre mládež, najmä pre mladé dievčatá,
modlitebné knižky na každodenné čítanie. Knižka vyšla vďaka jej finančnej pod−
pore v ná klade 1 000 exemplárov, ktoré sa rýchlo rozpredali – svedectvo o tom po−
dáva vo venovaní knižky vydavateľ jej druhého vydania z Bratislavy (1643), kano−
nik Juraj Rezeni. Zo 17. storočia poznáme ešte ďalšie dve vydania tejto knižky
(Trnava, 1667 a 1678), ktorá neprestala vychádzať ani v 18. storočí. V roku 1643 bo−
la na meniny Anne Júlii Esterházyovej (neskoršej manželke Františka Nádasdyho)
– 13−ročnej Kristíninej dcére – venovaná reprezentatívna, bohato ilustrovaná mod−
litebná knižka s kalendárom cirkevných sviatkov a katolíckym katechizmom Offi−
cium Beatae Mariae Virginis v maďarskom preklade od chorvátskeho bána a biskupa
v Záhrebe Jána Draškoviča. V dedikácii tlačiar bratislavského jezuitského kolégia
Juraj Zavari vyzdvihuje zásluhy už nebohej Nyáryovej, ktorá nemalými pro−
striedkami podporovala vydávanie modlitebných knižiek v maďarčine a financo−
vala aj toto dielo. Píše, že bola jeho prvou a najdôležitejšou patrónkou. Anne Júlii,
ktorá bola po smrti matky Kristíny Nyáryovej najstaršou ženou v rodine, sa priho−
vára, aby prijala túto osirelú knižočku a nasledovala matkinu pokoru, oddanosť 
a Bohu zasvätený život. Knižka sa do konca 17. storočia dočkala minimálne dvoch
ďalších vydaní, v roku 1650 vyšla druhýkrát v Bratislave. Očakávalo sa, že podľa vzo−
ru matky aj Anna Júlia prevezme patronát nad vydávaním maďarskej katolíckej
duchovnej literatúry, ale tento predpoklad nie je podložený žiadnou zachovanou
tlačou ani dedikáciou.13

Nyáryová bola mecenáškou významného diela jezuitu Mateja Hajnala, zo−
staveného na jej počesť a na jej žiadosť – modlitebnej „srdiečkovej knižky“, ktorá
podľa maďarskej literárnej histórie otvorila cestu uhorskej barokovej literatúre v pr−
vej štvrtine 17. storočia. Knižka je v mnohých ohľadoch veľmi pozoruhodným lite−
rárnym dielom. Dodajme, že jeden exemplár sa spolu s ďalšími modlitebnými kni−
hami nachádzal v knižnici Kristíninej dcéry Anny Júlie Esterházyovej v jej apart−
máne, v sídle jej manžela Františka Nádasdyho v Pottendorfe.14

12 IPOLYI, odk. 3.
13 VISKOLCZ, N. „Szerzeteseknek bizonyos Alamisnálkodo Tarhaza“: Esterházy Anna Júlia

(1630 – 1669), s. 387.
14 VISKOLCZ, odk. 2, s. 893.
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„Srdiečková knižka“ Mateja Hajnala 
(Viedeň, 1629; Bratislava, 1642)
Modlitebná „srdiečková knižka“ Mateja Hajnala Az Jézus szívet szerető szí−

veknek ájtatosságára szíves képekkel kiformáltatott... könyvecske je jednou z najkrajšie
ilustrovaných knižiek 17. storočia v Uhorsku, zdobenou srdcovými emblémami,
podľa ktorých nesie svoje pomenovanie. Srdiečkovou knižkou ju podľa venovania
druhého vydania nazývali už vtedy, v 17. storočí. Matej Hajnal ju zostavil pre Kris−
tínu Nyáryovú – svoju patrónku a čerstvú konvertitku. Jezuita Matej Hajnal bol vý−
znamnou osobnosťou katolíckej reformy v Uhorsku, žiakom najvýznamnejšieho
rekatolizátora krajiny ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmánya; pôsobil na dvo−
re palatína Mikuláša Esterházyho nielen ako kňaz, ale aj jeho radca a vedúca osob−
nosť Esterházyho tzv. palatínskej misie. Cieľom palatínskej misie bolo rekatolizovať
všetko obyvateľstvo rôznymi dostupnými metódami. Podľa zachovaných prame−
ňov sa Esterházymu a Hajnalovi podarilo vďaka činnosti palatínskej misie pôso−
biacej na Esterházyho dvore rekatolizovať okolo 5 000 obyvateľov.15

Na zostavenie modlitebnej knižky s meditáciami v maďarčine vyzval Haj−
nala, ako duchovného učiteľa svojej manželky, Mikuláš Esterházy s cieľom upevniť
jej katolícku vieru. Prvé vydanie knižky bolo vytlačené vo Viedni tlačiarom Miha−
lyom Rickhesom v roku 1629. Jeho vydavateľom bol viedenský tlačiar a sekretár na
dvore Mikuláša Esterházyho Vavrinec Ferenczffi. Ten vo svojom venovaní Kristíne,
podpísanom v januári 1629, vyzdvihol jej zbožnosť, morálku, neochvejnú povahu,
pokoru a láskavosť. Druhé venovanie Kristíne je Hajnalovo, podpísané v Eisen−
stadte v decembri 1628. Knižka druhýkrát vyšla v Bratislave v Tlačiarni jezuitského
kolégia v roku 1642. Jej druhé vydanie si vyžiadala Nyáryovej švagriná – Klára Ka−
piová, manželka jej brata, hlavného kapitána Horného Uhorska Štefana Nyáryho,
ktorej je knižka venovaná. Klára Kapiová pri jej vydaní akiste myslela na pamiatku
Kristíny Nyáryovej, ktorá zomrela rok predtým, vo februári 1641.

Srdcové emblémy a ich význam 
v ideologickom posolstve diela
„Srdiečková knižka“ mala malý (8° a 12°) formát a bola bohato ilustrovaná

drevorezmi s biblickými výjavmi. Osemnásť z nich v prvom vydaní a dvadsať v dru−
 hom vydaní predstavovalo emblémy s centrálnym výjavom umiestneným do veľ−
kého srdca. Hajnal využil motív srdca na teologické zdôvodnenie konverzie a pri−
blíženie sa psychológii konvertitu. V knižke rozvíja súvislý príbeh duchovnej lásky
k Ježišovi: v príbehu očisty srdca Ježiš svojimi cnosťami víťazí, očisťuje, obdarováva
čitateľa vlastným krížom a nakoniec korunuje jeho srdce.

15 DUCHOŇOVÁ, D. Palatín Mikuláš Esterházy: Dvorská spoločnosť a aristokratická
každodennosť, s. 72.
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Obr. 2 Titulný list srdiečkovej knižky venovanej Kristíne Nyáryovej 

(Zdroj: https://tinyurl.com/5n96skp7)
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Knižka je typickým príkladom jezuitskej emblematiky, ktorá bola zakore−
nená v jezuitskej spiritualite. Jezuiti považovali emblém za kľúčový komponent
meditatívnej sebareformácie a bol pre nich zdrojom meditatívnej a kontemplatív−
nej reflexie vzťahu duše ku Kristovi. Potenciál emblémov veľmi účinne zúročili vo
svojej vieroučnej literatúre s cieľom posilniť katolícku vieru v období šírenia refor−
mácie. Hlavnou úlohou emblémov bolo osloviť jednotlivca na jeho ceste ku spáse,
usmerniť, regulovať jeho správanie a poskytnúť mu učenie o živote. Tým, že emble −
matické texty často plnili funkciu apelu na čitateľovo správanie, zahŕňali všeobecnú
múdrosť, morálne poučenie, pravidlá vychádzajúce z kresťanských hodnôt, nieke−
dy formulované do krátkej kázne, boli predurčené na využitie v tendenčnej jezuit −
skej literatúre. Populárne jezuitské knihy emblémov, ktoré čítali rovnako katolíci
ako i protestanti, potvrdzujú významné poslanie jezuitov ako propagátorov emblé −
mov a ich rétorickej teórie.16

Hlavným východiskom srdcových emblémov bola myšlienka, že srdce, nie
myseľ, je kľúčom k duchovnému povzneseniu. Toto „religio cordis“ (náboženstvo srd −
ca) má svoj počiatok u jezuitov a predstavuje základ jezuitskej náboženskej mysti−
ky.17 Srdiečkové emblémy symbolizujú kontemplatívne ľudské srdce stretávajúce
sa so srdcom Ježišovým.18 Svojím stvárnením emocionálne vplývajú na čitateľa 
a umocňujú tak jeho mystický zážitok.19

Autorom srdcových emblémov použitých v Hajnalovej srdiečkovej knižke
bol antverpský rytec a jezuita Antoine Wierix.20 Na trh ich uviedol v zbierke em−
blémov Cor Jesu Amanti Sacrum okolo roku 1586/87 a je to jedna z najvýznamnejších
sérií náboženských emblémov vôbec. Wierixove emblémy predstavujú cestu očisty
(pokušenie, výčitky svedomia, inšpiráciu, sebaskúmanie, milosť pripisovanú svia−
tostiam, očistu srdca), prítomnosť Ježiša – dieťaťa v srdci, anjelov okolo nás a božskú
prítomnosť Otca a Ducha. V jezuitskej meditačnej literatúre ich spopularizovali vý−
znamní francúzski jezuiti Étienne Luzvic a Étienne Binet vo svojich populárnych
modlitebných knihách v rokoch 1626 a 1627, ktoré sa tešili mnohým vydaniam a pre−
 kladom. Srdcové emblémy použité Hajnalom boli kópiami Wierixových emblé−
mov vyhotovených flámskym rytcom Martinom Baesom, ktoré boli v Európe veľ−
mi rozšírené. Tieto kópie publikoval Carol Musart v diele Cor Deo devotum v roku
1627, v ktorom skompiloval Luzvicove a Binetove epigramy k srdcovým emblé−
mom a preložil ich do latinčiny. Hajnal tieto vydania poznal, ale vo svojej „srdieč−
kovej knižke“ s nimi zdieľal len rovnaké emblémy. Epigramy preložil z latinčiny do
maďarčiny, ostatné kontemplatívne texty sú jeho pôvodným dielom.21

16 WELION, M. Studies in the Jesuit Emblem (review), s. 584.
17 RENDERS, H. A obra Cor Iesv amanti sacrvm de Antônio Wierix: a religio cordis jesuíta

no início da reforma católica e a promoção da via mística tripla, s. 142.
18 LESTI, J. Hajnal Mátyás SJ: Szíves könyvecske (Bécs, 1629), s. 190. 
19 RENDERS, odk. 17, s. 153.
20 LESTI, odk. 18, s. 189.
21 HOLL, B. Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének versei, s. 520.
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Kristína Nyáryová sa podľa Hajnalových slov v dedikácii postarala o získa−
nie ilustrácií do knižky a domnievame sa, že ako Hajnalova patrónka sa podieľala aj
na financovaní viedenského vydania. Je pravdepodobné, že emblémy Hajnal na−
dobudol vo Viedni, kam podľa zachovanej korešpondencie často cestoval. Vo ve−

Obr. 3 Emblém Ježišovho srdca, A. Wierix (Zdroj: https://tinyurl.com/3k5nn9v4)
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novaní knižky spomína, že keď obrázky srdcových emblémov objavil v jednom ob−
chode, bol nadšený, lebo znovu zapálili spiaci oheň jeho duchovnej oddanosti.22

Prvá rytina v sérii (obrázok 3) znázorňuje Ježišovo srdce, ktoré v ústrednej
časti obrázka pridržiavajú zľava sv. František z Assisi a sprava zakladateľ Spoloč−
nosti Ježišovej sv. Ignác z Loyoly (srdce je zároveň atribútom oboch týchto svätcov).
Obaja pri tom kľačia, čo je klasická poloha adorácie, kontemplácie a podriadenia sa.
Okrem nich srdce držia štyri ďalšie postavy – dvaja muži (laici) a dve ženy (jedna 
z nich je mníška), z ktorých jeden muž a jedna žena oblečením pripomínajú ľudí 
z vyšších, aristokratických kruhov. Toto vyobrazenie rovnakého počtu mužov a žien,
rehoľníkov a laikov na jednom obraze možno vykladať aj ako reflexiu na skutočnosť,
že jezuiti sa snažili o vyvážené zastúpenie žien a mužov, rehoľníkov a lai kov v Spo−
ločnosti Ježišovej. V incipite emblému je symbol Spoločnosti Ježišovej – mono−
gram IHS.

Ostatné rytiny znázorňujú ľudské srdcia a väčšina z nich je bez incipitu. Em−
 blémy symbolizujú blízkosť, lásku, starostlivosť, bezpečie, cnosť, čistotu, priateľstvo,
milosrdnosť, božskú milosť, silu a prítomnosť, oproti hriechu, prepychu, nemrav−
nosti, márnej rozkoši, vine, pokušeniu, neresti, zlu, diabolskej moci, utrpeniu, sú−
strediac sa na afektivitu, typickú pre všetky prejavy jezuitskej pobožnosti v inten−
ciách katolíckej reformy. Imagináciou vedú ľudskú predstavivosť a vyzývajú k ak−
tívnej ceste ku spáse. Ikonografickým jazykom apelujú na čitateľa, aby si uvedomil
a priznal chyby, čo je nevyhnutné, aby sa očistil a nestratil sa vo svojej vine. Hajnal
adaptujúc náboženský, obrazovo−textový jazyk, vyučuje duchovný ideál katolíckej
reformy.

Mystika lásky a jej odraz v Hajnalovej
„srdiečkovej knižke“
Hajnalova „srdiečková knižka“ s modlitbami, meditáciami a biblickými

hymnami odrážajúcimi mystiku lásky k Bohu, bola reflexiou trendu praktizovania
asketických a mystických foriem oddanosti. Obsah Hajnalových kontemplatív−
nych textov a biblických hymnov srdiečkovej knižky bol inšpirovaný manželským
mysticizmom a nápadne odrážal ľúbostnú štylistiku odvodenú z biblickej Piesne
piesní.23 Mystika lásky bola tradične súčasťou kresťanského duchovna v zmysle ta−
kého Boha, ktorý vzbudzuje túžby v milovanom človeku, dvorí sa mu a uchádza sa
o jeho lásku. Mystika, čiže splynutie s Bohom prostredníctvom meditácie, zohrá−
vala v barokovej náboženskej poézii veľmi podstatnú úlohu. Meditácie patrili popri
modlitebnej knihe k najpopulárnejším žánrom barokovej náboženskej literatúry,

22 [HAJNAL, M.]. Az Jesus Szivet Szeretö Szivekne Aytatossagara Szives Kepekkel Ki
Formaltatott...könyvechke... Nyomtatott Béchben: Rickhes Michal által, M. DC. XXIX.
Esztendöben [= 1629].

23 HOLL, odk. 21, s. 525.
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ktorý sa s obľubou pestoval na upevnenie viery a na uspokojenie duchovných po−
trieb veriaceho. Meditácia doplnená o vizuálny zážitok prostredníctvom emblémov
mala moc usmerňovať konanie človeka. Zážitok, ktorý ponúkala buď vedome, ale−
bo podvedome určoval jeho ďalší život. Séria srdcových emblémov doplnených 
o meditácie reprezentovala alegorickú hru spojenia duše s Ježišom a jeho prijatie 
v srdci. Hajnal ju nazýva duchovnou komédiou.

Epigramy, ktoré sa uplatňovali ako súčasť emblému, boli v baroku veľmi ob−
ľúbeným žánrom duchovnej ľúbostnej lyriky. Hajnalove hymny v epigramoch sú
typickým príkladom barokovej náboženskej piesňovej lyriky. Využívajú ľúbostnú
štylistiku; Hajnal však zdôrazňuje, že nejde o hriešnu lásku Venuše a Amora, ale o čis−
tú lásku duše k nebeskému ženíchovi. Jazyk Hajnalovej dedikácie Kristíne nesie aj
prvky ľúbostnej štylistiky (v preklade z maďarčiny): „Chcem živiť Tvoja Vznešenosť te−
ba celú, tak veľmi ako len môžem (podľa pokynov môjho nadriadeného) a poddávam sa tvojej
túžbe využiť toto dielo aj pre iných, nielen pre seba ... Pod čím iným menom by mala byť tá−
to knižka vytlačená, ak nie pod tvojím, vznešená? Neviem si ani predstaviť. Tvoja vznešenosť
odhaľuje skutočný obraz duchovného dobra, ktoré nosíš vo svojom srdci... Boh nedovolí, aby
si ostala v omyle svojho narodenia a výchovy... Nebeský ženích ti podáva kvety, ktoré nie sú
ničím iným ako ušľachtilými dokonalosťami tvojich dobrých skutkov, ktorými Duch Svätý
povýšil tvoju dušu, vnukol ti modrú fialku nádeje, zasadil do teba žltý kvet lásky otáčajúci sa
za slnkom, spotený balzam zbožnosti, ľaliu čistoty do tvojej hlávky, červenú ružu hanby do
teba vnoril, do teba konvalinka, do teba pepermint zbožnosti, yzop pokory, toleranciu roz−
marínu, buxus vytrvalosti, nádherné kvety večnej dokonalosti do teba zapustil. Toto sú sku−
točné obrazy Tvojej Veľkosti, vznešená moja pani... Každý z obrázkov s nábožnosťou obráť k
sebe ako pomyselné zrkadlo a vo svojej zbožnosti ako včielka v sladkom mede pláva, neza−
budni na mňa, tvojho služobníka v Kristovi... Boh Ti žehnaj všetky duševné a fyzické stavy
blaženosti a šťastia...“

Symbolická kultúra v „srdiečkovej knižke“: 
kvety ako symbol duchovnej očisty
Zobrazovanie zmyslovej skúsenosti cez symboly bolo typickým prejavom

barokovej literatúry. Kvety, ktoré Hajnal používa ako symbol duchovnej očisty, sa
v barokovej literatúre bežne používali na idealizovanie obrazov stojacich v opozí−
cii proti drsnej skutočnosti.

Po formálnej stránke sa každá kapitola srdiečkovej knižky začína emblé−
mom: pod obrázkom emblému je epigram v maďarčine v 6 veršoch, ktorý dešifru−
je obraz emblému. Za emblémom nasleduje poučenie v troch bodoch a za ním
modlitba a meditácia, ktorými je význam emblému podrobnejšie vysvetlený.

Napríklad deviaty srdcový emblém, ktorý Hajnal dáva Kristíne do pozor−
nosti už vo venovaní knižky, symbolizuje krásu vznešenej duše. Znázorňuje ma−
lého Ježiška obklopeného anjelmi ako rozsýpa ruže na lôžko v srdci veriaceho. Pod
obrazom emblému je epigram dešifrujúci obrázok (v preklade z maďarčiny):
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Obr. 4 Deviaty srdcový emblém: Ježiš rozsýpa ruže na lôžko v srdci veriaceho, 

A. Wierix (Zdroj: https://wellcomecollection.org/works/q5hts2ru)
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Ježiš, vezmi sladkú ružu
a pojmi ju
do príbytku svojho srdca.
S letnou rosou,
tou najkrajšou farbou kvetu,
usteľ si svoju postieľku24.

Hajnal v poučení k tomuto obrazu navádza ľudskú dušu:
1. Duša moja, mysli, že očisťujúci slad má nielen tú vlastnosť, že očisťuje od

hriechu, ale ju aj zdobí kvetmi všakovakých dokonalostí, hľa, práve tak,
ako na tomto obrázku.

2. Uvažuj, že toto sú kvety dokonalosti, ktoré Boh vlieva do každej duše pri
jej posvätení tak, ako uvádza Tridentský koncil: viera (ak je duša posvä−
tená krstom a sviatosťou spovede, živá viera, ktorá bola predtým mŕtva),
nádej, láska, božská kázeň, smútok a bolesť za hriechy.

3. Mysli na stav svojej duše, takto oslávenej, ktorá nie je ničím iným ako pas −
tvinou a kvetinovou záhradou nebeského ženícha, Ježiša Krista, o kto−
rom duchovná nevesta hovorí: Môj milovaný, zostúpil do svojej záhra−
dy, ku stolu s voňavými bylinkami, aby sa v nej pokochal, nasýtil a na−
zbieral ľalie. Duša moja, požiadaj ma, svoju nebeskú snúbenicu, aby som
z tvojho srdca vytvorila takúto nádhernú záhradu.

Potom nasleduje modlitba, v ktorej toto poučenie Hajnal ešte viac rozvíja,
používajúc metaforu srdca: „Pane, tvoje vznešené srdce je príjemným miestom, ktoré si
užíva pastvu duchovnej nevesty“; a metaforu kvetinovej záhrady: „Hospodine, zasaď do
mňa vieru a slávu tvojho mena tak pevne, ako pevne sú zakorenené kvety v tvojej záhrade“.

Takúto symbolickú kultúru jezuiti s obľubou aplikovali pri učení a presvied−
 čaní morálnymi argumentmi. Privilegovaním vizuálnej zložky emblému podčiar−
kovali silu symbolickej predstavivosti. Srdiečková knižka predstavuje typickú ukáž−
ku jezuitskej emblematiky zasvätenej podpore katolíckej reformy v období proti−
reformácie.

Záver
Kristína Nyáryová sa mecenášskou aktivitou a patronátom pričinila o roz−

voj duchovnej literatúry a knižnej kultúry vo svojom jazyku – v maďarčine. Haj−
nalovu srdiečkovú knižku, ktorej vydanie inšpirovala a podporila, považuje ma−
ďarská literárna história za medzník vývoja uhorskej, resp. maďarskej literatúry, le−
bo ním začína éra literárneho baroka v Uhorsku. Nielenže má mimoriadny význam
pri sledovaní vývoja poézie v maďarskom jazyku, ale zároveň dokumentuje vývoj

24 Tu sa ponúkla Hajnalovi slovná hra: slovné spojenie „nyári harmat termésivel“ v preklade
znamená „s letnou rosou“ („nyári“ je v maďarčine „letný“). 
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emblému ako umeleckej formy v územne slovacikálnej literatúre. Je jedným z vý−
znamných ikonografických a ikonologických prameňov, ktoré prispeli k poznaniu
vývoja barokovej kultúry a literatúry na území Uhorska a Slovenska.
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The patron of book culture Krisztina Nyáry 
and Mátyás Hajnal’s Jesus’ Heart book 
dedicated to her (1629, 1642)

Marta Špániová

The Hungarian noblewoman Krisztina Nyáry was an important patron
and sponsor of spiritual literature in the Kingdom of Hungary. She supported the
publication of Catholic prayer books, particularly those in Hungarian. One of the
most remarkable prayer books dedicated to Krisztina Nyáry was the Jesus’ Heart
book written by the Jesuit and Catholic priest Mátyás Hajnal; with its first edition
having probably been funded by Krisztina and its illustrations having been obtained
with her help. Hajnal compiled it after Nyáry’s conversion from Calvinism to the
Catholic faith at the request of her husband, Palatine of Hungary, Nikolaus Ester−
házy, to strengthen her Catholic faith. The book is a typical example of Jesuit em−
blematics, it contains heart emblems originating from the engraver Antoine Wierix,
whose main starting point is the idea that the heart is a key to spiritual elevation.
The heart−based religion is the foundation of Jesuit religious mysticism applied in
prayer and meditation literature. The heart emblems symbolise the contemplative
human heart meeting the heart of Jesus, and, through their rendering, they in−
fluence the reader emotionally, enhancing their mystical experience of the text. Haj−
 nal’s heart−embellished book, whose publication was inspired and supported by
Nyáry, is a staging post in the development of Hungarian literature, marking the
beginning of the literary Baroque era in the Kingdom of Hungary. It is of particular
importance in tracing the development of poetry in the Hungarian language while
it at the same time documents the development of the emblem as an art form in
territorially Slovakist literature.

Keywords: Krisztina Nyáry, history of literature culture, patronage, 17th century, 
Mátyás Hajnal, Jesuit emblematics, heart emblems, Catholic prayer books
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Cenzúra tlače v období 
16. storočia na príklade činnosti
Cisárskej knižnej komisie v rámci
Frankfurtského knižného veľtrhu
Alexandra Ballová

Kľúčové slová: kníhtlač, cenzúra, knižný trh, Habsburgovci, Frankfurt nad Mohanom

„Knižná cenzúra je najpohodlnejším prostriedkom na potlačenie nepríjemných
rozporov alebo výčitiek vyjadrených v písomnej forme. Má svoje korene v svojvôli
a násilí, a preto je takmer tak stará ako dejiny ľudstva samotného. Vyskytuje sa 
v rôznych krajinách a v rozličných dobách, nanajvýš v rozdielnych vonkajších
podobách. Jediný rozdiel pred a po Gutenbergovi spočíva v tom, že v ére rukopisu
bola literatúra obmedzená na malý počet skupín, a preto sa sotva dostala 
do povedomia verejnosti, zatiaľ čo umenie tlače poslalo do sveta tisíce tlačených
diel rok za rokom a duchovný svet ľudí urobilo verejným.“1

Frankfurtský jesenný knižný veľtrh2 je dnes najväčšou medzinárodnou
udalosťou svojho druhu na svete. Hoci história podujatia v súčasnej podobe ofi−
ciálne siaha do roku 1949,3 jeho tradícia má však svoje korene už v novoveku.4 Po
tom, čo Johannes Gutenberg zdokonalil metódy mechanickej tlače, začalo sa kníh−

1 „Die Büchercensur ist das bequemste Mittel, unbequemen, durch die Schrift sich
äußernden Widerspruch oder Tadel zu unterdrücken. Sie wurzelt in der Willkür und
Gewalt und ist deshalb fast so alt als die Geschichte der Menschheit selbst. So tritt sie
denn auch in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten, höchstens äußerlich
in andern Formen, auf. Der Unterschied vor und nach Gutenberg ist nur der, daß 
in der Handschriftenzeit die Litteratur sich auf kleine und wenige Kreise beschränkt, 
also kaum in die Öffentlichkeit dringt, während die Buchdruckerkunst jahraus jahrein 
die Erzeugnisse der Presse zu Tausenden in die Welt sendet und das ganze geistige Leben
des Volks zu einem öffentlichen macht.“ KAPP, F. a J. GOLDFRIEDRICH. Geschichte 
des Deutschen Buchhandels bis in das siebzehnte Jahrhundert, s. 522.

2 V originále ako Frankfurter Buchmesse, prípadne v angličtine známy ako Frankfurt Book
Fair. Pod oboma názvami je podujatie známe i v dnešnej dobe.

3 Frankfurter Buchmesse: About Us [online].
4 Vo Frankfurte existovali dve významné trhové podujatia zamerané na predaj kníh:

frankfurtský knižný trh a tzv. pôstny trh, ktorý vznikol v roku 1330 a konal sa na jar, v období
veľkonočného pôstu. Táto štúdia sa venuje výhradne podujatiu konanom na jeseň.



146 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

tlačiarskemu remeslu obdobie nevídaného rozmachu. Zrýchlila a zefektívnila sa
produkcia tlačených kníh, ich predaj na domácej pôde i vývoz do zahraničia. Stú−
pol dopyt po konkrétnych publikáciách, do povedomia sa dostávali menej známi
autori alebo témy. Vznikali obchodné uzle a trhy. Takýmto miestom bol i Frankfurt
nad Mohanom, ktorý navyše profitoval aj zo svojej blízkosti k mestečku Mainz,
známemu práve Gutenbergovým vynálezom.

V tejto atmosfére vznikol a čoskoro prekvital frankfurtský knižný trh, na
ktorého začiatkoch v 15. storočí stáli traja kníhkupci a vydavatelia: Johannes Fust,
Peter Schöffer a Konrad Henckis. Všetci traja mali medzi sebou úzke osobné i ob−

Obr. 1 Tlačiarenské nariadenie pre mesto Frankfurt, 1598
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chodné väzby. Fust a Schöffer dokonca pracovali priamo s Johannesom Guten−
bergom.5 Ako podnikatelia mali ideálne zázemie, využili aj svoje poznatky z od−
boru, preto sa frankfurtský knižný trh rozrastal a upevňoval si pozíciu. Stal sa vý−
znamným a vyhľadávaným každoročným podujatím, ktoré nahrádzalo obvyklý
vydavateľský obchod a umožňovalo kníhkupcom, kníhtlačiarom, viazačom a iným
obchodníkom z odboru, ako i zákazníkom z radov akademikov, duchovných, príp.
bežných čitateľov nájsť tu uplatnenie pre svoj odbyt a nákup. Na trhu boli dostup−
 né tlačené i rukopisné knihy, zväzky, grafické listy či encyklopédie z oblasti vedy, fi−
lozofie, umenia alebo náboženstva, písané v rôznych jazykoch, prevažne však v nem−
 čine, latinčine a v gréčtine.6 Z knižných zoznamov, ktoré kníhkupci a kníhtlačiari
poskytovali na propagačné účely svojich obchodov ešte pred vytvorením Komisie,
možno vidieť, že ponúkali široké spektrum publikácií. Na zoznamoch uvádzali
Bibliu vo viacerých jazykoch či spisy katolíckych velikánov, ale v nemalom rozsahu
boli prítomné i diela náboženských reformátorov a evanjelických mysliteľov – na−
chádzali sa na nich napríklad diela Martina Luthera, tvorba Philippa Melanchtho−
na či Erazma Rotterdamského, spisy Hippocratove (opera graece et latine),7 Para−
celsove8 a Aristotelove.9 Viacerí z týchto autorov už v tej dobe figurovali na Indexe
zakázaných kníh.10

Druhá polovica 16. storočia predstavovala pre frankfurtský knižný trh vý−
znamný míľnik. Podujatie dostalo v roku 1564 svoj prvý tlačený katalóg,11 čím sa
podporila jeho prestíž a nadregionálny význam. Do Frankfurtu začali prichádzať 
i obchodníci zo zahraničia, ktorých významnú časť tvorili holandskí kalvíni či hu−

5 Podľa Encyklopedie knihy pracoval Schöffer pre Gutenberga ako pomocný tlačiar a Fust
bol veriteľom Gutenbergovej tlačiarenskej dielne. Po istých sporoch medzi Gutenbergom
a Fustom získal Fust túto dielňu ako svoju a spolu so Schöfferom v nej pracovali ako
tlačiar a finančník. Boli medzi nimi však i osobné väzby – Schöffer sa oženil s Fustovou
dcérou. Henckis sa neskôr oženil s Fustovou vdovou a nahradil Fusta v tlačiarenskej
firme. Heslá Johann Fust a Peter Schöffer pozri vo VOIT, P. Encyklopedie knihy [online].

6 Informácie o knihách ponúkaných na predaj na jesennom knižnom trhu je možné získať
z knižných zoznamov jednotlivých tlačiarov, ktoré sú dostupné v archívnych zbierkach.
Zoznamy mali najskôr propagačný účel, neskôr slúžili ako nástroj lepšej kontroly pri
presadzovaní cenzúry.

7 Tieto knihy sa nachádzajú na zozname kníh poskytnutom tlačiarom Frobenom v roku
1557. Österreichisches Staatsarchiv – Haus−, Hof− und Staatsarchiv (ďalej OeStA – HHStA).
Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 1. Erazmove či Hippocratove diela sa
nachádzajú i na zozname Nikolauma a Eusebia Episcopia z roku 1567. OeStA – HHStA.
Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 4.

8 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 20, 1. – 21.
9 Viaceré Aristotelove diela sa objavili na zozname kníh od Johanna Oporinusa z roku 1567.

OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 5.
10 Heslo Libri prohibiti pozri VOIT, odk. 5.
11 Tlačený katalóg bol v novoveku najefektívnejšou formou reklamy. Čitateľa oboznamoval 

s podujatím, propagoval nové knihy, ktoré budú na trhu na predaj, a mal dosah i za
hranice regiónu.
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genoti z Francúzska.12 Prudké zmeny, ktoré prinieslo obdobie druhej polovice 16.
storočia, nenechalo bez reakcie habsburskú dynastiu, ani katolícku cirkev, najmä
keď reformácii sa vo Frankfurte mimoriadne darilo a k protestantizmu sa v prvej
polovici 16. storočia hlásila veľká časť jeho obyvateľov. Rýchlo sa rozrastajúci kniž−
ný obchod, ktorý po vynájdení a širokom uplatnení kníhtlače nebolo možné tak
jednoducho kontrolovať, priniesol potrebu prísnejšieho dohľadu a priameho ci−
sárskeho dozoru nad tlačenou a predávanou knižnou produkciou.

Jednotliví habsburskí panovníci v spolupráci s vrchnými cirkevnými pred−
staviteľmi sa snažili získať kontrolu nad knižným trhom v podobe rozličných prí−
kazov a obmedzení. V roku 1594 vydal panovník Rudolf II. známy Dekrét o tlačia−
renstve a tlačiarňach, ktorým upravoval možnosti pôsobenia tlačiarní a vydávanie
tlačenej produkcie na území habsburskej monarchie.13 Išlo o prvý pokus zaviesť
plošnú kontrolu tlačiarenskej produkcie v celom kráľovstve. Ešte pred vydaním
tohto dekrétu však 1. augusta 156914 ustanovil cisár Maximilián II. vo Frankfurte
tzv. Kaiserliche Bücherkommission,15 ktorá mala pôsobiť priamo v meste. Podľa Pütte−
ra sú správy o žiadosti cisára Maximiliána II., aby frankfurtskí radní preverili kníh−
tlačiarov, ktorí tlačia „mit Kayserlicher Freyheit“, už z roku 1564. Radní sa v tomto prí−
pade ohradili, že rozpätie, ktoré chcel cisár prekontrolovať, je priveľké a oni na
splnenie tejto úlohy nemajú prostriedky.16 Prvé doklady o činnosti Komisie sú z ro−
ku 1567, keď je doložená činnosť prvého komisára, jeho meno sa však v archívnych
záznamoch nezachovalo.17 Prvou známou osobou vykonávajúcou úrad cisárskeho
knižného komisára bol Johannes Vest, o ktorom máme záznamy z roku 1579. S frank−
furtskými kníhtlačiarmi uzatvoril v tom roku 13. apríla nemecky písanú zmluvu 
o vernosti;18 táto zmluva obsahovala šesť bodov a zaväzovala tlačiarov okrem iného
poskytovať komisárovi zoznam kníh, určených na predaj na jesennom trhu,19

a pod hrozbou konfiškácie všetkých kníh (sub poena confiscationius omnium librorum)

12 KAPP, GOLDFRIEDRICH, odk 1, s. 609.
13 Rudolf II. sa na tento skorší dekrét odvoláva vo svojom ďalšom dokumente nazvanom

Bücher−Constitution uverejnenom v LÜNIG, J. – Ch. Das Teutsche Reichs−Archiv..., 
s. 439 – 440.

14 KAPP, GOLDFRIEDRICH, odk. 1, s. 610.
15 Cisárskú knižnú komisiu, ďalej v texte označovanú i ako Komisia.
16 PÜTTER, S. J. Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft, s. 176.
17 Kapp upozorňuje na korešpondenciu vymenenú medzi cisárom Maximiliánom II. 

a frankfurtskou mestskou radou. Tá naznačuje, že nejaká forma Komisie mohla existovať 
i skôr, ale zrejme bola neefektívna. KAPP, GOLDFRIEDRICH, odk. 1, s. 610.

18 Dokument sa v nemčine nazýva „Bedingungen der Handtreue“. Výraz „Handtreue“
odkazoval na formu zmluvnej dohody, potvrdenej „podaním ruky“. Jeho výskyt 
v podobe hanttriuwe či hant−triuwe dokladujú už slovníky strednej hornej nemčiny. 
V stredovekých dokumentoch potvrdzoval záväzné zmluvy. Viac pozri napr. 
v Deutsches Rechtswörterbuch [online]. Dostupné na: https://drw−www.adw.
uni−heidelberg.de/drw−cgi/zeige?index=lemmata&term=handtreue

19 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 27.
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dodržiavať Komisiou určené zásady knižnej cenzúry. Zmluva sa týkala aj udele−
ných alebo v budúcnosti udeľovaných privilégií. Zostavil tiež zoznam piatich ob−
siahlych otázok (notwendigste Fragstuckg), na ktoré musel každý tlačiar povinne od−
povedať, ak chcel vo Frankfurte pôsobiť.20 V rovnakom období ako Vest do funkcie
nastúpil i Johannes Latomus.21 Okrem jedného z posledných komisárov22 Johanna
Konrada Deineta boli všetci známi komisári tohto úradu katolíci. Primárnou úlo−
hou týchto komisárov bolo zamedziť šíreniu reformačných, ale aj iných nežiadu−
cich myšlienok prostredníctvom knižnej produkcie. Medzi povinnosti Komisie pa−
trilo kontrolovať, či tlačiari vydávajú iba tie knihy, na ktoré majú výsady.23 Zároveň
dohliadali na odovzdávanie povinných depozitných výtlačkov cisárovi.24 Po do−
daní knižných zoznamov od obchodníkov a potvrdení privilégií komisári zostavo−
vali nový, vlastný zoznam kníh, ktoré sa mali predávať na jesennom trhu vo Frank−
furte. Tieto zoznamy obsahovali titul publikácie, meno tlačiara a miesto tlače. Tituly,
ktoré neboli schválené na predaj, sa dostali na tzv. Index Librorum non Priui legiato−
rum.25 Možno predpokladať, že obsah tohto zoznamu sa menil. Medzi skúmanými
archiváliami z tohto obdobia sa zachoval iba jeden, ale jeho obsah korešpondoval 
s titulmi, ktoré boli v tom čase v rámci katolíckej cirkvi všeobecne nežiadúce. V tom−
 to období už prichádzajú cisárovi od komisárov i prvé sťažnosti týkajúce sa tlače−
ného katalógu, ktorý propagoval jesenný knižný trh. V správach sa napríklad do−
zvedáme, že katalóg obsahuje iba nepatrné množstvo katolíckych spisov, mnohé
boli úplne z ponuky odstránené, prípadne ich počet bol v porovnaní s počtom evan−
jelických publikácií výrazne poddimenzovaný.26

20 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 32.
21 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich [online]. Dostupné na:

https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=153
22 Niektoré zdroje uvádzajú Deineta ako úplne posledného komisára. Podľa archívnych

záznamov bol predposledným. Po ňom je uvedený ešte istý Johannes Wolff, menovaný
do úradu v roku 1798. OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich [online].
Dostupné na: https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=153

23 Z tlačiarenských povolení vydávaných cisárom Maximiliánom II. jednotlivým tlačiarom
vieme, že povolenia sa nevydávali všeobecne pre daného podnikateľa, ale na konkrétne
tituly na základe doložených zoznamov kníh. OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission
im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 16.

24 Jednotliví panovníci požadovali rozličné množstvo depozitných výtlačkov. Napríklad
cisár Maximilián II. vyžadoval až päť kusov z každej povolenej knihy, čo však väčšina
kníhkupcov nedodržiavala, preto bol neskôr počet znížený na dva kusy z povolených
kníh a jeden kus z nepovolených kníh. Cisár Matej II. žiadal tri kusy povolených kníh.
Najmä v prvej polovici 17. storočia sa povinné výtlačky stali akýmsi spôsobom dopĺňania
cisárskej osobnej knižnice a tento trend pretrval. OeStA – HHStA. Fond
Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 43.

25 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 47. Plus fotografia
(zoznam z r. 1608).

26 Bücher−Constitution, odk. 13, s. 440; OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich,
šk. č. 1, dok. 1. – 42.
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Obr. 2 Zoznam kníh S. Feyerabenda s ručne vyškrtanými nepovolenými titulmi, 1576
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Koncom 16. storočia sa pomaly začínal meniť i obsah knižných zoznamov,
ktoré na účely knižných trhov zostavovali samotní tlačiari. Hoci z nich zo dňa na
deň nezmizli všetci problematickí autori, zvýšil sa počet katolíckych diel.27 Tlačiari,
ktorých zoznamy obsahovali nežiaduce diela, neboli perzekvovaní, dostali však iba
čiastkové povolenie na tlač. Napríklad v roku 1577 udelil cisár Maximilián II. tlačo−
vé privilégiá tlačiarovi Nikolausovi Basseovi na časť jeho kníh. Basseov zoznam ob−
sahoval i diela M. Luthera, konkrétne Katechizmus a Colloquia, na ktoré však po−
volenie nedostal.28 Na tlačenom zozname tlačiara Sigmunda Feyerabenda z roku
1576 je vidno ručne písané marginálie a škrty titulov, na ktoré tlačiar nedostal po−
volenie. Sú medzi nimi napríklad diela M. Luthera či P. Melancthona, ale i medi−
cínske knihy J. Pistoriusa a viaceré historické spisy.29

Významný protestantský tlačiar Pietro Perna – známy svojou produkciou
heretických a zakázaných titulov – mal na knižnom zozname tak málo povolených
kníh, že rukopisné marginálie na ňom neoznačujú nepovolené tituly, ale, naopak,
inskripciou „cum priuilegio“ práve tie, ktoré mohol vytlačiť.30

Činnosť komisárov a silnejúca cenzúra zameraná proti protestantom z po−
chopiteľných dôvodov spôsobila spomalenie obchodu a trhu, keďže protestantské
spisy tvorili významnú časť knižnej ponuky. Mnohí tlačiari a kníhkupci odchá−
dzali za obchodom do iných miest, najmä do Lipska, kam moc Komisie nesiahala.
Hoci sa v neskoršom období komisári snažili prostredníctvom svojich pápežských
a dvorných kontaktov právomoci rozšíriť i na iné mestá, nikdy sa im to celkom ne−
podarilo. Vo Frankfurte sa však Komisia začiatkom 17. storočia stala trvale prítom−
nou a fungujúcou inštitúciou. Podliehala priamo Cisárskej dvorskej rade,31 čo bola
spolu s Cisárskym komorným súdom najvyššia súdna inštancia Svätej ríše rímskej.
Viaceré právomoci však zdieľala i s frankfurtskou mestskou radou, čo v niektorých
prípadoch spôsobilo komplikácie.32 Išlo najmä o kompetencie pri výkone cenzúry,
kde panovali zmätky z dôvodu nejasných či protichodných pokynov.

Z obdobia konca vlády cisára Maximiliána II. sa zachovali aj ukážky kniž−
ných zoznamov frankfurtských tlačiarov, ktoré disponovali informáciou „cum pri−
vilegio caes. Maiest“.33 Tieto mali dokazovať, že určití tlačiari už povolenie na tlač od
cisára majú a spadá tam celá ich tlačená produkcia.

27 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 13, 1. – 14, 1. – 15.
28 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 17.
29 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 17.
30 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 23.
31 Tzv. Reichhofsrad.
32 Rudolf II. vo svojej listine Bücher−Constitution, odk. 13, s. 440 píše, že upovedomil

frankfurtskú mestskú radu ohľadom výpomoci Cisárskej knižnej komisii, aby sa predišlo
nezrovnalostiam a neúplnej kontrole kníh.

33 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 12. Plus fotka.
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Nejasný stav a komplikované presadzovanie knižnej cenzúry pretrvávali
až do doby, keď Rudolf II. nariadenia upresnil a sprísnil. V roku 1577 bolo rozšíre−
né existujúce frankfurtské policajné nariadenie34 zameriavajúce sa na tlače, ktoré
by mohli podporovať reformáciu; v podstate fungovalo ako preventívna cenzúra.

34 Römischer Käyserlicher Majestät und des Reichs Ständen Policey−Ordnung zu Franckfurt
1577 gebessert, s. 412.

Obr. 3 Zoznam kníh P. Perna s rukopisnými poznámkami „cum privilegio“ pri 

povolených tituloch, 1578
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V roku 1579 vydal Rudolf II. prostredníctvom komisára Johanna Latomusa
rozšírené pokyny a privilégiá určené frankfurtským tlačiarom a kníhkupcom.
Oproti Maximiliánovým privilégiám boli tieto obsiahlejšie a prísnejšie pristupova−
li k problematike publikácií, ktoré nespĺňali zásady dobovej cenzúry.35 Rudolf II.
mal za cieľ eliminovať nežiadúcu literatúru a v nadväznosti na to upravoval i po−
kyny pre knižných komisárov, ktorí pod jeho vládou získali viac právomoci.

V roku 1608 Rudolf II. publikoval v Prahe dôležitú listinu, tzv. Bücher−Con−
stitution. Dokument bol adresovaný knižným komisárom, v ktorom ich vyzýval,
aby sa vrátili k prísnym pravidlám kontroly kníh a ich cenzúre priamo v dielni da−
ného tlačiara; dal im nové kompetencie a usmernil ich v práci.36 Na základe tejto
listiny musela mať každá kniha na titulnom liste skutočné meno autora, tlačiara 
a miesto tlače. Okrem toho Rudolf II. zaviedol povinnosť pre obchodníkov odo−
vzdávať komisárom zoznamy kníh, ktoré plánujú na veľtrhu predávať, aby bola ich
cenzúra jednoduchšia.37 Vydal príkazy, na základe ktorých už nestačilo nepovoliť
predaj kníh, ale problematických tlačiarov čakal trest, pokiaľ bola i časť ich produk −
cie nevyhovujúca, prípadne ak opakovane publikovali nepovolené spisy.38 Komi−
sárov zároveň upozornil na taktiku, ktorú niektorí tlačiari využívali, aby sa javili
ako dodržiavajúci nariadenia: „Ďalej sa k nám dostala vierohodná informácia o istom
podvode, ktorého sa dopúšťajú mnohí kníhtlačiari a kníhkupci: že na mnohých svojich kni−
hách uvádzajú tieto slová: CUM GRATIA ET PRIVILEGIO, hoci ani jedno, ani druhé ne−
bolo nimi požadované, a už vôbec nie obdržané. Nie je to nepodobné falši, najmä preto, že po−
užitou frázou chcú naznačiť prirodzené nasledovanie slova: CAESAREO, ktoré prefíkane vy−
nechali.“39

Z obdobia vlády Rudolfa II. sa zachovalo veľké množstvo listín a dokumen−
 tov, týkajúcich sa Cisárskej knižnej komisie, čo je nepochybne dôkazom snahy toh−
 to panovníka upevniť moc katolíckej cirkvi a habsburskej moci prostredníctvom
knižnej cenzúry v čoraz viac protestantských oblastiach. Z tzv. vizitačných správ
Komisie (visitationem librorum et Bibliopolatum) sa dozvedáme o jej návštevách u roz−
ličných frankfurtských kníhkupcov, čo svedčí o tom, že Komisia, resp. cisár mal am−
bíciu rozšíriť kompetencie tejto inštitúcie aj na obdobia mimo konania knižných
veľtrhov. Súčasne mali tieto vizitácie zabrániť podvodným praktikám s privilégia−

35 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 26., 1. – 45.
36 Bücher−Constitution, odk. 13, s. 439.
37 Bücher−Constitution, odk. 13, s. 440.
38 Bücher−Constitution, odk. 13, s. 440.
39 Dann demnach uns glaubwurdig dieser betrug etlicher buchdrucker und buchhandler

furkommen, dass sie auf etliche ihre bucher diese wort: cum gratia et privilegio, da doch
keines von ihnen gesucht, weniger erlanget worden zu drucken sich lassen geluften.
welches einem falso nicht fast ungleich insonderheit weil sie wollen dardurch zu
verstehen geben ,,quod praedicta verba sonant“, das Wort: CAESAREO, maliciose
auslassen. Bücher−Constitution, odk. 13, s. 439.
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mi, aké opisoval Rudolf II. vo svojej listine. Komisári pri vizitách kontrolovali pra−
vosť tlačových privilégií kníhkupca a privilégií jednotlivých kníh pod hrozbou
konfiškácie (authenticas copias privilegiorum et privilegiatorum librorum sub poena con−
fiscationis) a aj odovzdávanie povinných výtlačkov privilegovaných titulov (exem−
plaria priuilegiorum librorum).40 V jednej vizitačnej správe, napísanej V. Leuchtom 
v apríli 1603, sa už spomína i katalóg nových kníh (Catalogus nouorum librorum), kto−
ré tlačiari dodali Komisii a tá ich mala preskúmať.41 Spisy knižných komisárov však
obsahujú aj žiadosti o usmernenia zo strany komisárov (konkrétne J. Vesta a V. Leuch −
ta) cisárovi za účelom doplnenia príkazov a kompetencií týkajúcich sa frankfurt−
ského knižného trhu, aby mohli efektívnejšie bojovať proti neposlušným kníhtla−
čiarom.42 Zachovala sa i komisná zápisnica vyhotovená pri príležitosti konania je−
senného knižného trhu v septembri 1579. Opisuje prebiehajúcu udalosť a zároveň
informuje o prieskume obchodníkov, ktorí sa jej zúčastnili.43

Ku koncu svojej vlády vydal cisár Rudolf II. nariadenia týkajúce sa konania
a kompetencií Cisárskej knižnej komisie, ktoré boli adresované vtedajšiemu komi−
sárovi Valentinovi Leuchtovi. Keď na habsburský trón zasadol cisár Matej II., boli
ručne doplnené a upravené.44

Nový cisár vydal i svoje vlastné pokyny a usmernenia pre frankfurtských
kníhkupcov a tlačiarov.45 Keď po Matejovi II. nastúpil na habsburský trón Ferdi−
nand II., nasledoval príklad svojich predchodcov a tiež vydal frankfurtským tla−
čiarom a kníhkupcom vlastné nariadenia.46 Z obdobia jeho panovania sa zachova−
li i ďalšie zoznamy žiadostí o udelenie tlačiarenského privilégia, ako aj sťažnosti ob−
chodníkov, ktorým neboli uznané žiadosti o privilégiá.

Na základe skúmaných listín, cisárskych vyhlásení a súvisiacej korešpon−
dencie je možné na jednej strane vidieť pretrvávajúcu snahu habsburskej dynastie,
ako i lokálnych autorít potlačiť, respektíve aspoň spomaliť šíriace sa reformačné
myšlienky, na druhej strane pretrvávajúci odboj a vynaliezavosť tlačiarov a kníh−
kupcov, ktorí ponúkali svoju knižnú produkciu na frankfurtskom veľtrhu. V archív−
 nych dokumentoch je možné sledovať oficiálne fungovanie Komisie až do rozpadu

40 Správ od Komisie cisárovi, ako i opačne, a osobnej korešpondencie, tlačených predpisov 
a privilégií pre mesto Frankfurt sa v rakúskom archíve nachádza mnoho, ale nie je 
v možnostiach tejto štúdie ich celistvo spracovať. Uvedieme aspoň časť zdrojov, ktoré sa
podrobnejšie analyzovali na účely práce. OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission 
im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 44.

41 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 46.
42 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 42.
43 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 31.
44 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 31.
45 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 54.
46 OeStA – HHStA. Fond Bücherkommission im Reich, šk. č. 1, dok. 1. – 55.
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Rímsko−nemeckej ríše v roku 1806, no jej moc sa až na občasné situácie47 postupne
oslabovala. Tomuto javu snáď napomohlo i krátke obdobie vlády cisára Jozefa I.
Habsburského, ktorý sa snažil zmierniť náboženské napätie v krajine. Hoci Komi−
sia fungovala oficiálne ešte po dobu takmer 100 rokov od jeho smrti, možno pove−
dať, že jeho vládou začína i jej graduálny úpadok.
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Obr. 4 Tlačené nariadenia Rudolfa II. s neskoršími rukopisnými zásahmi pre nového 

cisára Mateja II.



156 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

PÜTTER, S. J. Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft.
Göttingen: Vandenhoeck, 1774.

Römischer Käyserlicher Majestät und des Reichs Ständen Policey−Ordnung 
zu Franckfurt 1577 gebessert. In: LÜNIG, J. Ch. Das Teutsche Reichs−Archiv:
Das Teutsche Reichs−Archiv, Und zwar Pars Generalis, nebst dessen Continuation,
Welcher in sich begreifft, ein vollkommenes Corpus Juris Publici des Heiligen
Römischen Reichs Teutscher Nation [online]. Leipzig: Friedrich 
Lanckischens Erben, 1713, s. 412 – 432 [cit. 26. 6. 2022]. Dostupné na:
https://www.digitale−sammlungen.de/en/details/bsb10492195

Z o z n a m  b i b l i o g r a f i c k ý c h  o d k a z o v

Informácie o podujatí: Frankfurter Buchmesse. About us. In: buchmesse.de
[online]. [cit. 26. 6. 2022]. Dostupné na: https://www.buchmesse.de/
en/about−us

KAPP, F. a J. GOLDFRIEDRICH. Geschichte des Deutschen Buchhandels bis in 
das siebzehnte Jahrhundert. Band 1. Leipzig: Verlag des Börsenvereins 
der Deutschen Buchhändler, 1886.

VOIT, P. Encyklopedie knihy [online]. [cit. 26. 6. 2022]. Dostupné na:
https://www.encyklopedieknihy.cz

L i t e r a t ú r a

DIETZ, A. Frankfurter Handelgeschichte. Frankfurt am Main: Verlag von Hermann
Minjon, 1910.

EBERLE, J. Großmacht Presse: Enthüllungen für Zeitungsgläubige Forderungen 
für Männer. Regensburg: Friedrich Pustet, 1920.

FISCHER E. Die Geschichte der Zensur. In: Medienwissenschaften. Ein Handbuch
zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen. Band 1.
LEONHARD, J. – F. et al. Berlin: Walter de Gruyter, 1999, s. 500 – 538.

Frankfurter Personenlexikon [online]. [cit. 26. 6. 2022]. Dostupné na:
https://frankfurter−personenlexikon.de



C e n z ú r a  t l a č e  v  o b d o b í  1 6 .  s t o r o č i a 157

JANZIN, M. a J. GÜNTNER J. Das Buch vom Buch: 5000 Jahre Buchgeschichte.
Hannover: Schlütersche, 1995.

STÖBER, R. Mediengeschichte. Die Evolution „neuer“ Medien von Gutenberg bis Gates.
Eine Einführung. Band 1., Presse – Telekommunikation. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag, 2003.

Press censorship in the 16th century 
on the example of the activities 
of the Imperial Book Commission within 
the Frankfurter Buchmesse
Alexandra Ballová

The Imperial Book Committee (Kaiserliche Bücherkommission) was creat−
ed in the 16th century in Frankfurt am Main, to function as an institute overlooking
the annual Frankfurter Buchmesse – the book fair. Spreading reformation, particu−
larly strong in this town, was supported by the improved technique of mechanic
printing, that allowed books to be massively distributed and called after a stricter
control and censorship from the authorities. The Committee was subjected to the
Royal Court Council (Reichshofrat) and its main role was to control the printers
and printed books that were to be sold on the Book fair. It did so through variety of
means, including managing the royal printing permit for bookprinters, controlling
the provided lists of printed books and Book fair catalogue and later also punishing
printers, that were avoiding the censorship conditions. The Frankfurter Buchmesse
gradually declined under the rule of this Committe and was temporarily replaced
by the buchmesse in Leipzig. The aim of this essay is thus to analyse the amount of
censorship applied on the Book fair and particular merchants, how it was enforced
and what were the results, based on the preserved archival sources.

Key words: bookprint, censorship, book fair, Habsburgs, Frankfurt am Main
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Mimopražskí tlačiari diel
slovacikálnych autorov
pôsobiacich v Čechách 
a na Morave na prelome 
16. a 17. storočia
Angela Škovierová

Kľúčové slová: tlačiari, autori, Uhorsko, Čechy, Morava, 16. / 17. storočie

Vobdobí približne od polovice 16. storočia evidujeme množstvo osobností
prevažne z radov protestantského meštianstva, ktorých pôvod možno hľa−
dať v mestách a v mestečkách dnešného Slovenska, resp. niekdajšieho Hor−

ného Uhorska. O mnohých z nich sme zachytili iba krátku informáciu v prame−
ňoch alebo v sekundárnej literatúre, ale v súčasnosti sa nám nepodarilo dohľadať
ďalšie okolnosti osvetľujúce ich život a pôsobenie v Čechách, príp. na Morave. Na
druhej strane sa zásluhou postupného výskumu odhaľujú nové osobnosti, ktoré 
v Čechách a na Morave prišli do kontaktu s tlačeným médiom – knihou alebo 
s drobnejšími príležitostnými tlačami, a to nielen ako ich recipienti (vlastníci, čita−
telia), ale aj ako ich aktívni tvorcovia (autori, tlačiari, prekladatelia, mecenáši).

Pre vzdelancov pochádzajúcich / prichádzajúcich z územia dnešného Slo−
venska boli české krajiny nepochybne veľmi inšpiratívnym prostredím. V období
prelomu 16. a 17. storočia, na ktoré sa koncentruje náš výskum, sem prichádzalo
množstvo osobností z radov evanjelikov a zrejme aj katolíkov (hoci pôsobenie ka−
tolíckych osobností v českých krajinách je doteraz takmer nepreskúmané). Niekto−
rí z nich pod vplyvom rôznych okolností zmenili konfesionálnu orientáciu a vďaka
jazykovej i kultúrnej blízkosti postupne splynuli s českým prostredím. Časť vzde−
lancov pochádzajúcich z nášho územia pôsobila na českých a moravských mest−
ských školách, na panstvách a v službách tunajších zemepánov, príp. niektorí našli
uplatnenie v duchovnej správe českých a moravských farností. Len máloktorí z nich
sa vrátili naspäť do svojej pôvodnej vlasti. Časť z nich študovala na významných
zahraničných univerzitách, napr. vo Wittenbergu (Martin Rakovský), vo Viedni (Ján
Silván) a v Čechách zotrvali krátko, iní však už študovali v Čechách na Karlovej
univerzite alebo na nižších školách.

V období pred bitkou na Bielej hore, resp. do roku 1621 vyšlo na území
Čiech a Moravy viac ako 100 diel od autorov, ktorých pôvod sa viaže k Hornému
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Uhorsku, príp. k územiu dnešného Slovenska. Výskum sa zatiaľ koncentruje na au−
torov z radov profesorov a učiteľov trvalo či dlhodobo pôsobiacich na Karlovej
univerzite a na mestských školách, ktoré spadali pod jej pôsobnosť (napr. D. Basi−
lius, J. Jessenius, P. Fradelius, O. Rochotius...). Inou skupinou osobností, z ktorých
niektoré zaujali bádateľov a ďalšie ešte čakajú na svoje „objavenie“, sú protestant−
skí kňazi, kazatelia a pastori, ktorí po vysvätení našli uplatnenie v českých, ale naj−
mä v moravských mestečkách v službách protestantsky orientovanej šľachty, ako
napr. Pavel Kyrmezer z Banskej Štiavnice (pôsobil na Morave a stal sa roku 1575 de−
kanom v Uherskom Brode), Juraj Tesák Mošovský (významný evanjelický cirkevný
hodnostár) či Matej Plorantius (evanjelický inšpektor Olomouckej diecézy). Rôz−
norodosť týchto dvoch skupín dopĺňajú rozliční iní autori samostatných diel, ale aj
drobných príležitostných veršov uverejnených v kolektívnych zborníkoch, majite−
lia zaujímavých knižných zbierok (napr. Samuel Rochotius), mecenáši (napr. Miku −
láš Novacius) a prekladatelia. Jeden z nich – Pavel Jessenius – sa podieľal na prekla−
de Kralickej Biblie, ktorej jazyk mal významnú úlohu aj v živote slovenských pro−
testantov. Žigmund z Púchova († 1584) zase preložil do češtiny a zrejme aj čiastočne
doplnil známe dielo Sebastiana Münstera (1488 – 1552) Cosmographiae universalis lib−
ri VI...1 Medzi týmito osobnosťami nemožno nespomenúť ani zatiaľ jediného zná−
meho slovenského prvotlačiara pracujúceho mimo územia Slovenska – Mikuláša
Bakalára Štetinu, ktorý pôsobil v Plzni už koncom 15. storočia.

Medzi vydaniami českých a moravských tlačiarenských oficín môžeme však
identifikovať aj skupinu autorov a ich tlačí, ktoré vyšli v z rôznych dôvodov mimo
územia Slovenska (v Prahe a Brne), hoci ich samotní autori sa tam dlhodobo ne−
zdržiavali. Takým je napr. dielo Jána Turócia (Ján z Turca) Chronica Hungarorum, kto−
rá vyšla tlačou 20. marca 1488 zásluhou brnianskeho kníhtlačiara Konráda Stahela
(potom ešte dvakrát v Augsburgu).2 Kronika sa začína najstarším obdobím – histó−
riou Hunov a významom kráľa Attilu; dátum poslednej zaznamenanej udalosti,
obsadenia viedenského Nového mesta Matejom Korvínom, je 17. august 1487.3

V neskoršom období mal pre evanjelickú spisbu v češtine veľký význam su−
perintendent Eliáš Láni, ktorý nikdy neopustil územie Slovenska a tlačou vyšlo len
jeho jediné dielo – kázeň nad zomrelým palatínom Jurajom Turzom – Kázanj Po−
hřebnj: Při Pohřbu Oswjceneho a Welikomocného Pána / Pana Giřijho Thurzy z Bethlemf−
falwy. Súčasťou (prídavkom) titulu evidovaného pod menom Eliáša Lániho bola aj
kázeň Alexandra Socovského (CONCIO HABITA In funere Illustrissimi Comitis ...

1 Do češtiny bolo dielo preložené pod názvom Kozmograffie Cžeská to ges wypsánij o
ploženij Kragin nebo Zemij y Obyčegijch Národuow wsswho Swieta a hystorygij podlé
Počtu Leth naněm zběhlých, prwé nikdá tak pospolku w žádném jazyku newidaná.
(Praha, 1554). Por. BOKROSOVÁ, K. Cosmographiae Sebastiana Münstera (1488 – 1552)
ako veľký projekt bazilejskej tlačiarenskej rodiny Petri (Henricpetri), s. 183.

2 TURÓCI, J. Illustrissimo[rum] Hungarie regu[m] chronica inclita terre Moravie civitate
Brune[n]si lucubratissime impressa finit felicius.

3 ŠKOVIEROVÁ, A. Slovenská kniha v Čechách do roku 1547, s. 71.
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GEORGII THURZI...), ktorá však nemá ani samostatný titulný list a jej názov aj vy−
davateľské údaje boli prevzaté len zo záhlavia Lániho tlače.4 Kultúrnohistorický vý−
znam oboch tlačí spočíva v tom, že ich vytlačením sa začína éra vydávania kázní
ako literárneho žánru, ktorý stojí na čele vzdelávateľskej spisby protestantskej cirk−
vi. Pri vydávaní kázní ide cirkvi hlavne o to, aby priviedla ľud k jedinému prame−
ňu viery – Biblii. Okrem toho chce človeka poučiť, vzdelať, urobiť schopným pre−
mýšľať, veriť i konať. Preto číta Sväté písmo, vykladá ho a káže. Dôvody vydania tých −
to kázní v Čechách súviseli so špecifickou situáciu na našom území, týkajúcou sa
problematiky spojenej s kníhtlačiarskym podnikaním, recepciou tlačí vo vernaku−
lárnom jazyku a požiadavkou „trhu“ na vydávanie, resp. dovoz takýchto tlačí.5

Vydanie väčšiny tlačí spätých s českým pôsobením osobností pochádzajú−
cich z územia dnešného Slovenska sa koncentruje v Prahe. Ich vydavateľmi bolo 16
tlačiarov, z ktorých počtom vydaných tlačí bol najvýznamnejší Pavel Sessius, ako
tlačiar primárne pracujúci pre Karlovu univerzitu. Nasledovali: Jiří Dačický, Daniel
Sedlčanský a Jiří Černý (Nigrín).

Z hľadiska typov dokumentov alebo aj literárnych žánrov slovenskí autori
vydávali v Čechách okrem kázní aj rôzne náboženské traktáty, žalmy prepracova−
né do formy piesní alebo veršov (V. B. Nedožerský, J. Silván) a významnú úlohu
zohrávala aj dramatická tvorba inšpirovaná biblickou tematikou (J. Tesák Mošov−
ský, O. Rochotský). Nemenej významným kníhkupeckým artiklom ako nábožen−
ská literatúra boli kalendáre. Ich vydávanie bolo jednou z hlavných ekonomic−
kých opôr kníhtlačiarskeho podnikania a zabezpečovalo sa určitými privilégiami
predovšetkým pre samotného autora, ale aj pre ich tlačiara. Známym zostavovate−
ľom kalendárov bol napr. profesor Karlovej univerzity Daniel Basilius.6 Zo svet−
ských žánrov vydávali pôvodom slovenskí autori ešte spisy, ktoré by sa mohli po−
važovať za popularizačné alebo didakticko−reflexívne (šíriace poznatky – správy
pre širokú verejnosť). Týkali sa opisov rôznych udalostí, prírodných javov, rokova−
ní a vzdialenejších či nedávnych historických a politických udalostí. Možno sem za−
radiť napr. aj Rakovského opis mesta Louny, Rochotského diela venované proble−
matike moru alebo zemetrasenia a pod. Autori bezprostredne spätí s Karlovou
univerzitou vydávali nielen vedecké diela reagujúce na aktuálne dobové dianie 
(o more, prírodných a poveternostných javoch, astrologické spisy...), ale aj rozma−
nité polemické, historické, filozofické a politické spisy, magisterské a bakalárske
dišputácie, pričom tematicky obsiahli veľmi širokú oblasť počnúc otázkami nábo−
ženstva a končiac témami dotýkajúcimi sa napr. aj spravovania štátu.

Problematika vydávania tlačí, ktorých autormi sú osobnosti pôvodom z úze−
 mia dnešného Slovenska, priamo v Prahe na prelome 16. a 17. storočia je veľmi ši−

4 Láni, Eliáš. In: KPS−Databáze Knihopis [online].
5 ŽIBRITOVÁ, G. Vzťah češtiny a slovenčiny v dejinách knižnej kultúry na Slovensku, s. 30.
6 FRIMMOVÁ, E. Daniel Basilius (1585 – 1628), s. 67 – 77.
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roká a možno ju skúmať z rozličných hľadísk. Parciálne sme sa jej už venovali7

a v budúcnosti sa jej budeme venovať naďalej; v nasledujúcich riadkoch by sme sa
však radi zamerali na menšiu skupinu tlačí, ktorých autormi boli taktiež osobnosti
pôvodom z územia dnešného Slovenska, ale tieto tlače vyšli mimo Prahy, v iných,
menších tlačiarenských centrách.

Mimo Prahy bolo v sledovanom období (resp. o niečo skôr) vydaných len
niekoľko tlačí. Chronologicky prvou je už spomenutá Turóciova Chronica Hungaro−
rum, ktorá po prvýkrát vyšla tlačou zásluhou brnianskeho kníhtlačiara Konráda
Stahela (aj Calips, Chalybs, Stachel, *po roku 1450) – s najväčšou pravdepodob−
nosťou zakladateľa kníhtlače v Brne a na Morave vôbec – už v roku 1488. Výprav−
ná Chronica Hungarorum sa považuje za piatu Stahelovu tlač. Text do výroby prav−
depodobne zadal humanista Jan Filipec (1431 – 1509), moravský rodák, ktorý sa po−
hyboval v blízkosti kráľa Mateja I. Korvína. V tomto období, keď sa ešte netlačilo
nikde v Uhorsku ani vo Viedni, prichádzalo do úvahy práve Brno, ktoré bolo aj
ľahko prístupné. Bola to najobjemnejšia objednávka, akú dielňa do tej doby reali−
zovala, a bola to aj prvá ilustrovaná kniha tlačená na Morave. Obsahuje vyobraze−
nia panovníkov a vynikajúcich uhorských osobností, pričom text dopĺňa 42 ilus trá−
cií, z ktorých 41 zobrazuje tróniacich uhorských kráľov.8

Podobne ako v Brne vyšla len jediná tlač v Hradci Králové u Martina Klein−
wechtera, prvého tamojšieho tlačiara. Išlo o príležitostnú tlač Ondreja Rochotia
(Rochotský, asi 1583 – po 1623) – xenium, venované jeho patrónovi Karlovi st. zo
Žerotína.9 Nedávno zavŕšený výskum ukazuje, že Ondrej Rochotius z Ne meckej
Ľupče bol jedným z najplodnejších autorov pôvodom zo Slovenska, ktorý pôsobil
v Čechách. Patril medzi absolventov Karlovej univerzity, ktorí sa v Čechách uplat−
nili ako učitelia; jeho latinská spisba sa okrem dvoch latinských školských drama−
tických hier Gedeon (Praha 1606) a Josephiados (Praha 1608 – 1609), v ktorých čerpal
námety zo Starého zákona, koncentrovala na didakticko−reflexívnu a príležitostnú
poetickú tvorbu. Tlačiar Martin Kleinwechter sa ako evanjelik augsburského vy−
znania zameral prevažne na tlač príležitostných skladieb humanistických autorov,
ďalej na utrakvistickú nábožensko−výchovnú literatúru a na niekoľko novinových
letákov. Dnes je celkovo známych viac ako šesťdesiat jeho titulov.10 Z bohatej lite−
rárnej produkcie Ondreja Rochotia však vytlačil len jedno dielo. Príležitostná tlač
venovaná Karlovi staršiemu zo Žerotína je podobne ako iné latinské príležitostné

7 Por. napr. ŠKOVIEROVÁ, A. Vydávanie tlačí autorov Slovákov v českých krajinách 
do roku 1621, s. 470 – 476; ŠKOVIEROVÁ, A. Latinské tlače slovenských autorov 
v Čechách do roku 1621, s. 146 – 151; ŠKOVIEROVÁ, A. Nelatinské tlače slovenských
autorov pôsobiacich v Čechách v predbielohorskom období, s. 171 – 182 a iné.

8 VOIT, P. Konrad Stahel.
9 ROCHOTSKÝ, O. Ad Illustrem Juxta Ac Litteratissimum Heroem Ac Dominum. 

D. Carolum Seniorem, B. L. a Zierotina, Sac: Caes: Maj: Consiliarum, Dominum in Rosicz,
Przerow, Drzewohosticz, Trzebicz &c. Mecaenatem ac Patronum optime de se meritum...

10 VOIT, P. Martin Kleinwechter.
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tlače Martina Kleinwechtera starostlivo vysádzaná a opatrená stereotypným titul−
ným rámcom.

Dve tlače sme zaznamenali v Litomyšli. Boli síce vytlačené v časovom roz−
pätí viac ako 30 rokov, obe však u jedného tlačiara – Ondreja Graudensa (Andreas
Graudenx, Andreas Graudenc, Andrys Graudenc, aj AG, † 1618) pôvodom z Poľska
– zakladateľa tlačiarskej rodiny pôsobiacej aj neskôr v Litomyšli. O. Graudens bol pr−
vým tlačiarom, ktorý sa odklonil od dovtedajšej nekatolíckej orientácie kníhtlače v Li−
tomyšli a angažoval sa v jezuitskej polemike proti Jednote bratskej.11 Zaujímavosťou
je, že jednou z jeho prvých samostatne vydaných tlačí v Litomyšli bolo vydanie di−
vadelnej hry Pavla Kyrmezera (asi 1550 – 1589) Komedya nowa o Wdowie...,12 ktorý bol
taktiež (hoci nebol katolíkom) známy svojím sporom s Jednotou bratskou. Kyrmezer
bol autorom aj ďalších divadelných skladieb: Komedya česká o bohatci a Lazarovi (2. vy−
danie Praha, 1566) a Tobiáš (Olomouc, 1581), ktorých jazykom bola čeština. Okrem
dramatickej tvorby sa P. Kyrmezer venoval i náboženskej polemickej spisbe.

Druhou tlačou pôvodom slovenského autora z produkcie O. Graudensa
bol nábožensko−výchovný spis Juraja Tesák Mošovského Mladistwa Oliwa...13 Jura−
ja Tesáka Mošovského (okolo 1547, Mošovce – 1617, Praha) možno považovať za
jedného z našich azda najplodnejších humanistických spisovateľov s ťažiskom
tvorby vo vernakulárnom – českom jazyku. Tento spisovateľ, dramatik, básnik,
utrakvistický farár a cirkevný hodnostár je však známy najmä vďaka svojej diva−
delnej hre Komedie z knihy Zákona božího, jenž slove Ruth (1604). Okrem príležitost−
ných latinských básní (oslavné, gratulačné či epitafy), ktoré vydával samostatne ale−
bo v zborníkoch s inými autormi, napísal a vydal vyše 40 spisov náboženského 
a mravoučného charakteru v českom i v latinskom jazyku. Náboženské traktáty Ju−
raja Tesáka Mošovského dôsledne vychádzali zo Svätého písma a sú ukážkou do−
bového protestantského myslenia so zreteľom najmä na mravné a etické otázky
viery a každodenného života. Jeho tvorba mala predovšetkým teologický charakter,
reflektoval v nej však aj prírodné a poveternostné javy či sociálne pomery.14 Drob−
né tlače venoval príležitostným udalostiam spojeným so životom rozličných osob−
ností.15 Väčšinu Mošovského kníh zaradil český jezuitský kazateľ, náboženský spi−
sovateľ a cenzor Matej Antonín Koniáš do Indexu zakázaných kníh, preto je z nich
dnes veľa stratených.

11 VOIT, P. Ondřej Graudens.
12 KYRMEZER, P. Komedya nowa o Wdowie kterauž Pan Buoh předivným spuosobem

skrze Elizea Proroka od Wěřitele gegiho wyswobodil wzatá z čtwrté Kapitoly čtwrtých
Knijh Králowských. Ku potěssenij w těchto těžkých časých wssechněm chudým 
wdowám y Sirotkům...

13 TESÁK MOŠOVSKÝ, J. Mladistwa Oliwa: To gest Pobožné Křestianské s Pjsmi Swatými
wssak srownalé wyswětlenij...

14 KÁKOŠOVÁ, Z. Tesák Mošovský, Juraj.
15 Tesák Mošovský, Juraj. In: KPS−Databáze Knihopis [online].
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Ta b u ľ k a  1 P r e h ľ a d  t l a č í  s l o v a c i k á l n y c h  a u t o r o v
v y t l a č e n ý c h  v  L i t o m y š l i

Olomouc bol mestom, kde po Prahe vyšlo najviac tlačí autorov, ktorých pô−
vod sa viaže k dnešnému Slovensku. Prvým z nich bol Christophor Preyss (Preiss
Pannonius 1515 – 1590), ktorý sa narodil v Bratislave roku 1515. Študoval vo Vied−
ni, Wittenbergu a spočiatku pôsobil v Nemecku, na sklonku života v Toruni a v Krá−
 ľovci, kde roku 1590 zomrel.16 Od roku 1558 bol právnym zástupcom – syndikom 
v Olomouci a tu aj v roku 1563 vydal oslavnú báseň na počesť prechodu panovní−
ka Maximiliána II. horským priesmykom Julier (dnešné Švajčiarsko, kantón Grau−
bünden) 17. novembra 1563.17 Vydavateľom tejto tlače bol Jan Günther, najvýraz−
nejší, ale dosiaľ málo docenený moravský predbielohorský tlačiar, nakladateľ a kníh−
 kupec. Pochádzal z Nemecka a rád sa obklopoval českými humanisticky zmýšľajú−
cimi literátmi. Aj vďaka tomu ako prvý tlačiar na Morave realizoval vcelku vše−
stranný model edičnej politiky. Jeho zmyslom nebola už služba určitej uzavretej
náboženskej skupine, ale formovanie širšieho a čitateľsky rôznorodejšieho trhu.
Kniha v Güntherovom poňatí tak jednoznačne dostala charakter tovaru. Po dote−
rajšej hegemónii moravskej vieroučnej polemiky a nábožensko−výchovnej litera−
túry tu začali po prvý raz prevládať svetské tlače.18

V krátkom slede za sebou nasledovali dve tlače Pavla Kyrmezera, ale každá
vyšla u iného tlačiara. Ako prvý vyšiel v roku 1579 u Šebestiána Olivetského ml.
(*po 1542, pôsobil v rokoch 1565 – 1580), člena rozvetvenej tlačiarskej rodiny Oli−
vetských z Olivetu, ktorí pôsobili v službách Jednoty bratskej v Čechách a na Mo−
rave takmer počas celého 16. storočia,19 náboženský spis Malá biblij, ktorý taktiež ča−

16 KUZMÍK, J. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu II., 
s. 593 – 594; Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT36908)
[online].

17 PREYSS, Ch. Ad divum Maximilianum Romanorum, Hung[ariae] Boem[iaeque] Regem,
Archiducem Austriae et. c. De foelicissimo suo adventu, in Julium Montem Metropolium
Marcomanorum Ad XV. calend. Decembr. Anno a Christi nato M. D. LXIII. Gratulatio
carmine scripta.

18 VOIT, P. Jan Günther.
19 VOIT, P. Pavel Olivetský z Olivetu.

Autor Rok Po et Jazyk

Pavel Kyrmezer 1573 1 eský

Juraj Tesák Mošovský 1606 1 eský
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som skončil na Indexe zakázaných kníh A. Koniáša.20 O necelé tri roky neskôr, za−
čiatkom roku 1581, vyšla u Fridricha Milichthalera ďalšia autorova divadelná hra
Tobiáš,21 ktorá sa dodnes zachovala len ako neúplný unikát.

Fridrich Milichthaler (neskôr známy aj pod menom Bedřich Milichthaler, 
† 1590) vytlačil v roku 1584 aj veršovaný spis Historia Passionis et mortis Jesu Christi22

autora Andreja Fabricia (1520 – 1597), ktorý sa sám v titule svojich diel označuje ako
Pannonius. A. Fabricius sa po štúdiách na pražskej univerzite, kam sa zapísal roku
1566 a kde dosiahol titul magistra filozofie, stal správcom školy a neskôr pisárom vo
Veľkom Meziříčí. Pre verejné čítanie znevažujúceho spisu proti dekanovi ho roku
1596 uväznili. Zomrel v roku 1597.23

Fridrich Milichthaler vo svojom tlačiarenskom podnikaní nadviazal na skú−
senosti svojho otčima Jana Günthera, ktorého priezvisko – Günther nosil až do
otčimovej smrti (roku 1567). Otčim Fridricha Milichthalera – Jan Günther, po smrti
Fridrichovho otca norimberského tlačiara Leonharda Milichthalera († 1540) a po so−
báši s jeho matkou prevzal tlačiareň a pôsobil v nej krátko medzi rokmi 1541 – 1544.
Potom sa s rodinou roku 1544 presťahoval do Prostějova a roku 1553 do Olomouca.
Na Morave sa Fridrich Milichthaler aj vyučil a keď Günther zomrel, prevzal jeho
olomouckú tlačiareň i kníhkupecký sklad, ktorého ideovú neškodnosť si nechal
potvrdiť 6. septembra 1567 olomouckým biskupom Vilémom Prusinovským. Po vý−
 stražnom mandáte Rudolfa II. z roku 1580 sa Milichthalerova dielňa stala jedinou
oficiálne povolenou tlačiarňou na Morave. Milichthalerov edičný program, pred−
stavovaný čitateľsky vďačnými a obchodne úspešnými titulmi, v mnohom vychá−
dzal z obchodných skúseností jeho predchodcu Günthera. Určité nóvum v dovte−
dajšom vývoji moravskej kníhtlače predstavoval prvok príležitostného humanis−
tického básnictva. V zhode s konverziou Fridricha Milichthalera na katolicizmus je
zjavné aj nasmerovanie tlačiarne na literárnu tvorbu z okruhu olomouckej jezuit−
skej univerzity. Po Milichthalerovej smrti roku 1591 tlačiareň prevzala jeho vdova
Mariana, ktorá pokračovala v dovtedajšom edičnom programe.

20 KYRMEZER, P. Malá biblij, To jest Wyučování mládeže y Lidij sprostnych pobožnosti
křesť, v němžto se obsahuje kratičce summa všeho křesť náboženství y také Zrcadlo
žiwota křestianského.

21 KYRMEZER. P. [Pavla Kyrmezera komedie o Tobiášovi]; Por. KONIÁŠ, A. Clavis Haeresim
claudens & aperiens Kljč Kacýřské Bludy K rozeznánj otwjragicý, K wykořeněnj
zamjkagicý. Aneb Registřjk Některých bludných, pohorssliwých, podezřelých, neb
zapowěděných Kněh…, s. 108.

22 FABRICIUS, A. Historia Passionis Et Mortis Jesu Christi, Domini et Saluatoris nostri
elegiaco carmine reddita in honorem aeternamque memoriam, inclyti et amplissimi
senatus, populique Pragensis Do[minorum] ac Maecena[tum] suo[rum] plurimum
obseurand[orum].

23 HEJNIC, J. a J. MARTÍNEK. Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básníckému 
v Čechách a na Moravě ve XVI. století. Zv. II., s. 125; KUZMÍK, J. Slovník autorov
slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu I., s. 213.
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Poslednou známou tlačou dedičov Fridricha Milichthalera24 je príležitostné
oslavné veršované dielko Jána Kyjanku Ἔufras…a seu Ἔparsis ecclesiae & reipublicae
Prostannae25 z roku 1599, venované prezieravému politikovi a významnému dvor−
skému úradníkovi Karlovi I. z Lichtenštejna, ktorý práve v tomto roku prestúpil na
katolicizmus. Samotný Ján Kyjanka (Kyanka) sa narodil pravdepodobne vo Zvole−
ne v druhej polovici 16. storočia. Študoval na univerzite v Prahe, kde v roku 1593
získal hodnosť bakalára a v roku 1596 sa stal magistrom. Už od roku 1593 však za−
stával funkciu rektora školy v Poděbradoch a od roku 1597 v Prostějove. Neskôr pô−
sobil vo Zvolene. V rokoch 1615 – 1619 bol evanjelickým farárom v Slovenskej
Ľupči, kde 24. apríl 1619 aj zomrel. Ako spoluautor prispel do zborníkov Carmina
Gratulatoria (1593) a Epicedia (1593), vydaných v Prahe.26

Známym podporovateľom slovenských evanjelických študentov na štú−
diách vo Wittenbergu a v Prahe bol Peter Berger († 1607). Jeho syn Eliáš Berger
(1562 – 1644)27 študoval v Brezne, Bytči a na kalvínskej univerzite v Heidelbergu.
Po návrate zo štúdií pôsobil na evanjelickej škole v Bratislave a v roku 1597 učil 
v Trenčíne. Neskôr zanechal učiteľské povolanie, prestúpil na katolícku vieru, vstú−
pil do služieb kráľa Mateja II., stal sa kráľovským historikom a získal šľachtický
predikát (z Grinberga / Grünbergu). Literárne začal účinkovať od roku 1600, keď
vydal v Olomouci u Jiřího Handla dielo Rapsodiae de cruce, insigniis regni Hungariae
sanctissimis.28

Tlačiarenská oficína olomouckého tlačiara Jiřího Handla (Handelius, † 1616),29

ktorého edičná politika vychádzala z katolíckeho programu, sa zameriavala pre−
dovšetkým na vydávanie tvorby domácich jezuitov. Výnimkou zrejme bolo vyda−
nie lukratívnej tlače Neděle Prowodnij... to jest oheň... v měste Lipníku...30 Mateja Plo−
rantia (Plorantina, Plačka). Po absolvovaní nižšieho štúdia na Slovensku Matej Plo−
rantius študoval ďalej v Meziříčí na Morave, pôsobil v Prahe, bol vychovávateľom

24 VOIT, P. Leonhart Milichthaler.
25 KYJANKA, J. Ἔufras…a seu Ἔparsis Ecclesiæ & Reipublicæ Prostannæ fundatæ, 

in maiorem laudem & honorem Illvstris[Simi], Ac Generosi Domino D[Omi]N[O] 
Caroli A Lichtenstein Et Nicklspurg, liberi baronis in Valticz & in Ausovvicz, &c Supremi 
in iudicijs Marchionatus Marauiae præfecti, ... ergo ſcripta et humiliter oblata.

26 KUZMÍK, odk. 23, s. 383 – 384.
27 Rodinné vzťahy Bergerovcov detailne vykresľuje v štúdiách FRIMMOVÁ, E. Humanista

Eliáš Berger v službách Habsburgovcov, s. 100 – 115 a Eliáš Berger (1562 – 1644), cisársky
historiograf a poeta laureatus, s. 394 a 399.

28 BERGER, E. Rapsodiae De Cruce Insigniis Regni Hungarici Sanctissimis, Et De Gestis Pro
Cruce Christi Inclutorum Hungariae Regvm Feliciss: Secvndvm Fidem Historicam ...
Conscriptis Ab Elia Bergero Pannonio.

29 VOIT, P. Jiří Handl.
30 PLORANTIUS, M. Neděle Prowodnij To gest: Oheň a zapálenj náhlé nenadalé hrozné 

a strassliwé w Městě Lipnijku w Margkrabstwij Morawském. ..., to wssechno žaľostiwě
Rumem a Popelem poľožiľo a wzpusstěnij zprowodiľo.
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synov Karla st. zo Žerotína, od roku 1594 bol diakonom v Holešove a od roku 1603
evanjelickým farárom (neskôr od roku 1608 bol zvolený za evanjelického inšpek−
tora Olomouckej diecézy) so sídlom v Lipníku nad Bečvou. Tlač, ako napovedá jej
titulný list a dokladá záver dedikačného príhovoru, vyšla na sv. Jána – 24. júna 
v roku 1613, teda len dva mesiace po opísanej udalosti. Dvojfarebná – čierno−čer−
vená, typograficky náročná tlač doplnená marginálnymi poznámkami, ktorej sa−
dzobný obrazec bol zasadený do jednoduchého rámčeka, kombinovala rôzne veľ−
kosti písma, ozdobné iniciálky, deliace linky, vinety a v úvodných častiach opatrená
dvoma drevorezmi zobrazujúcimi oheň / ohnisko ako prostriedok starozákonnej
obety, bola iste finančne náročná. Na základe dedikácie môžeme predpokladať, ho−
ci v samotnej tlači to jednoznačne vyjadrené nie je, že vydanie diela podporil vlast−
ník panstva Lipník nad Bečvou – Jiří Bruntálsky z Vrbna a mestská rada mesta Lip−
níka.

Ta b u ľ k a  2 P r e h ľ a d  t l a č í  p ô v o d o m  s l o v e n s k ý c h
a u t o r o v  v y t l a č e n ý c h  v  O l o m o u c i

V období rozkvetu humanistickej vzdelanosti bolo nielen módou a bež−
nou spoločenskou praxou, ale najmä spôsobom vyjadrovania a udržovania me−
dziľudských vzťahov písanie poézie venovanej blízkym ľuďom alebo významným
osobnostiam k najrôznejším príležitostiam (narodenie, úmrtie, sobáš, korunová−
cia...). Takáto príležitostná poézia sa vydávala nielen v samostatných zbierkach,
ale gratulačné, oslavné a iné verše boli súčasťou takmer každej knihy vydanej 
v tomto období. Tlač veľkej časti gratulačných zborníkov sa koncentrovala v Prahe
a bola spojená s Karlovou univerzitou alebo s mecenášmi.31 Niekedy do takýchto
zborníkov prispeli aj osobnosti, ktoré boli s ich zostavovateľmi v priateľskom kon−
takte, ale sami nikdy nepôsobili mimo územia Uhorska. Výskum drobných príspev −
kov v zborníkoch vydaných mimo Prahy zatiaľ nie je dokončený a ako prispieva−

31 STORCHOVÁ, L. Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké
komunity v českých zemích, s. 133 – 134 a s. 190.

Autor Rok Tla iar Jazyk

Preyss Christophor 1563 Ján Günther latinský

KyrmezerPavel 1579
1581

ŠebastiánOlivetskýml.
FridrichMilichthaler

eský,
eský

Fabricius Andrej 1584 FridrichMilichthaler latinský

Kyjanka Ján 1599 FridrichMilichthaler – dedi i latinský

Berger Eliáš 1600 Ji í Handl latinský

Plorantius Matej 1613 Ji í Handl eský
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teľa sa nám zatiaľ podarilo identifikovať len jedného slovacikálneho autora. Je ním
Andrej Rajecenus s prímením Turocensis, ktorý pochádzal pravdepodobne z Turca
a ako evanjelický kňaz pôsobil v Markušovciach. V Čechách zrejme nikdy nebol,
hoci v roku 1612 prispel veršami do spisu M. Svormicia Kázání pohřební vydaného 
v Olomouci.32

Skôr ako sa pokúsime vyvodiť nejaké zovšeobecňujúce konštatovania týka−
júce sa vydávania autorských slovacík v mimopražských tlačiarenských oficínach,
zhrnieme ich prehľad v tabuľkách.

Ta b u ľ k a  3 P r e h ľ a d  m i m o p r a ž s k ý c h  t l a č i a r e n s k ý c h
c e n t i e r,  v  k t o r ý c h  v y c h á d z a l i  d i e l a
p ô v o d o m  s l o v e n s k ý c h  a u t o r o v

32 HEJNIC, J. a J. MARTÍNEK. Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básníckému v
Čechách a na Moravě ve XVI. století. Zv. IV., s. 288; KUZMÍK, odk. 16, s. 606 – 607;
Svornicius, Martin. In: KPS−Databáze Knihopis [online].

Mesto Tla iar Rok Po et Autor

Brno Konrád Stahel 1488 1 Ján Turócius

Hradec
Králové

Martin Kleinwechter 1617 1 Ondrej Rochotský

Litomyšl Ondrej Graudens 1573 1 2 Pavel Kyrmezer,

1606 1 Juraj Tesák Mošovský

Olomouc Jan Günther 1563 1 Christophor Preyss

ŠebastiánOlivetskýml. 1579 1 Pavel Kyrmezer

FridrichMilichthaler 1581 1 3 Pavel Kyrmezer

1584 1 Andrej Fabricius

Dedi i Fridricha
Milichthalera

1599 1 Ján Kyjanka

Ji í Handl 1600 1 2 Eliáš Berger

1613 1 Matej Plorantius
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Ta b u ľ k a  4 J a z y k o v á  s k l a d b a  t l a č í  s l o v a c i k á l n y c h
a u t o r o v,  v y d a n ý c h  v  m i m o p r a ž s k ý c h
t l a č i a r ň a c h

Tabuľky, samotné tlače i sekundárna literatúra ukazujú, že vzhľadom na ob−
dobie a okolnosti svojho vzniku má Turóciova Chronica Hungarorum (išlo o prvotlač)
medzi slovacikálnymi tlačami vydanými v mimopražských tlačiarňach osobitné
postavenie. Viac či menej systematickejšie začínajú vychádzať tlače autorov, kto−
rých pôvod sa viaže k územiu dnešného Slovenka, až v druhej polovici 16. storočia.
Prvou zatiaľ známou tlačou je dielo Christophora Preyssa z roku 1563 a poslednou je
tlač Mateja Plorantia z roku 1613. Pavel Kyrmezer ako jediný vydal tri tlače u dvoch
tlačiarov. Ostatní autori vydali po jednej tlači. Hoci ide o malú vzorku, aj tá odráža
isté všeobecné dobové trendy. Žiadny tlačiar sa nezaoberal výlučne tlačením slo−
venských tlačí, národnostná príslušnosť objednávateľa tlače totiž vôbec nebola dô−
ležitá, podobne ako nebol až taký dôležitý ani vzťah medzi konfesionálnou prísluš −
nosťou autora a tlačiara. Väčšina nami skúmaných tlačiarov sa zameriavala na tlače
diel určitého typu (aktuálne správy – novinky, drobné tlače, vedecké diela, nábožen −
ské tlače s ohľadom na konfesiu...). Autori pôvodom z územia dnešného Slovenska
v českých a moravských tlačiarňach často aj s podporou mecenášov vydávali drob−
né príležitostné tlače, divadelné hry a tlače s náboženskou tematikou.

Pokiaľ ide o jazyk tlačí, latinských bolo šesť a českých päť, čo poukazuje na
všeobecný európsky trend postupného presadzovania sa národných jazykov aj 

Autor Po et Latinské eské

Eliáš Berger 1 1 -

Andrej Fabricius 1 1 -

Ján Kyjanka 1 1 -

Pavel Kyrmezer 3 - 3

Juraj Tesák Mošovský 1 - 1

Christophor Preyss 1 1 -

Matej Plorantius 1 - 1

Ondrej Rochotius 1 1 -

Ján Turócius 1 1 -

Spolu 9 autorov 11 6 5
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v tlačených dokumentoch. Zatiaľ čo latinčina bola typická pre exkluzívnu tvorbu
príležitostnej poézie často venovanej panovníkovi alebo mecenášom (O. Rochotius,
Ch. Preyss, J. Kyjanka), po česky boli písané skôr knihy pre ľud, resp. knihy s ná−
boženskou tematikou. V latinských tlačiach bolo časté aj používanie gréckych slov
v tituloch diel, ale aj priamo v ich texte (napr. J. Kyjanka, O. Rochotius).

V tomto období v Kralickej Biblii (impresor Kralickej Biblie Zachariáš Solín
Slavkovský) kulminuje humanistická čeština, ktorá sa takmer na dve storočia stala
faktickou normou ako vo vlasti, tak aj v exile. Táto tzv. bibličtina sa skoro až do po−
lovice 19. storočia používala ako jazyk protestantskej tlačenej spisby na Slovensku,
a to nielen v náboženskej tvorbe, ale aj v niektorých oblastiach postupne sa rozví−
jajúcej vedy sa vydávali tlače sčasti v latinčine a sčasti už aj v češtine. Platí to pre
medicínu a niektoré prírodovedné odbory, z vied, ktoré by sme dnes nazvali hu−
manitnými, išlo najmä o dejepisectvo33 a jazykovedu. Do českého jazyka preniklo
veľké množstvo latinských slov práve v 16. storočí. Českí a v Čechách pôsobiaci hu−
manisti, ak chceli niečo vysvetliť vzdelaným odborníkom, často používali latinčinu.
Najviac pôvodom latinských slov sa používalo v školstve (regula, phrasis, figura,
forma, partes, praeceptor...), v lekárstve (puls, pilule, konfekt, purgati, komplexí, ex−
ponovati, mutovati...) a v právnictve (proces, reces, relací, impugnací...). Významné
bolo i vypožičiavanie si slov z nemčiny. Tieto sa najskôr používali len v hovorovom
jazyku, niektoré však neskôr prechádzali aj do knižného jazyka, ba dokonca aj do
jazyka básnickej a divadelnej tvorby. V duchovných piesňach34 Jána Silvána na−
chádzame slová ako napr. heft, šrám, plac, punt, trošovat... a podobné výrazy náj−
deme iste aj v divadelných hrách Pavla Kyrmezera. Na druhej strane v tvorbe pô−
vodom slovenských autorov, vydanej v Čechách a na Morave a určenej pre tamoj−
ší ľud, v ktorej dominovala hovorová čeština, možno predpokladať aj mnoho
slovakizmov, pretože naši autori ovplyvnení jazykom pôvodnej domoviny sa v de−
tailoch mohli odkláňať od oficiálneho úzu češtiny. Keď naši autori pôsobiaci v Če−
chách ešte študovali na nižších slovenských školách, vtedy na Slovensku stále ne−
bola (biblická) čeština definitívne vyhlásená za sakrálny a úradný jazyk, teda aj vy−
učovací jazyk evanjelickej cirkvi. Takéto rozhodnutie týkajúce sa češtiny evanjelické
duchovenstvo definitívne realizovalo až na synodách v rokoch 1610 a 1614. Dovte−
dy sa aj medzi evanjelikmi používala neoficiálna, tzv. slovakizovaná čeština.35

Nie všetky tlače autorov pôvodom zo Slovenska sa zachovali ako samostat −
ne zviazané. Väčšinou boli súčasťou rozsiahlejších konvolútov a niektoré sa zacho−
vali ako unikáty alebo vo veľmi poškodenom stave možno aj preto, lebo sa dostali
na Index zakázaných kníh známeho barokového jezuitského kňaza, kazateľa, mi−
sionára a plodného autora náboženskej literatúry Antonína Koniáša (napr. Kyr−

33 STORCHOVÁ, L. Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých
zemích v polovině 16. století, s. 247 a nasl.

34 SILVÁN, J. Piesne [online].
35 DORUĽA, J. Bibličtina, s. 16.



170 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

mezerova Malá Biblij). Samostatne, vo svetlej koženej alebo pergamenovej rene−
sančnej väzbe vyzdobenej ornamentálnym vzorom bolo zviazané dielo J. Kyjanku
Ἔufras…a seu Ἔparsis Eccleſiae et Reipublicae Proſtannae. Dobovým trendom bolo zo−
brazenie leva či orlice ako českých a ríšskych heraldických symbolov na väzbe, 
v prednej časti knihy – vo frontispice tlače alebo na rube jej titulného listu. Týkalo
sa to najmä tlačí, ktoré mali aj reprezentatívnu funkciu; súviselo to jednak s témou
tlače, jednak s osobnosťou, ktorej tlač bola venovaná. Na väzbe Kyjankovej tlače
nachádzame heraldické vyobrazenie rakúskej orlice.

V posledných desaťročiach 16. storočia sa rozšírila záľuba v pokrývaní strá−
nok knihy dekoračnými prvkami, iniciálami, rámčekmi, vlysmi, deliacimi linkami,
vinetami a rôznymi inými drobnými typografickými ozdobami, ktorá sa kombino−
vala so zložito komponovaným, do neprehľadnosti predlžovaným názvom na ti−
tulnej strane. Tento neraz zahŕňal celý obsah diela, dôvod jeho vydania, venovanie,
citáciu zo žalmu alebo motto a v chronostychu zašifrovaný rok jeho vydania. Taký −
to trend si možno prirodzene všimnúť aj v tlačiach autorov pochádzajúcich z úze−
mia dnešného Slovenska a v mnohých je v úvode tlače naznačený aj vzťah autora
a mecenáša vydania jeho tlače. Napr. u Mateja Plorantia môžeme predpokladať, že
vydanie jeho tlače podporili Jiří Bruntálsky z Vrbna a mestská rada mesta Lipníka,
Ondrej Rochotius je známy vzťahom k mecenášovi Karlovi staršiemu zo Žerotína.
Za vydavateľa alebo nakladateľa Kyrmezerovho spisu Malá Biblij sa považuje pán
Uherského Brodu Jetřich z Kunovic, ktorému bola táto tlač venovaná a ďalšia Kyr−
mezerova tlač – divadelná hra o Tobiášovi bola venovaná Jetřichovmu synovi Arc −
lebovi z Kunovic.36

Hoci vzorka, na ktorej sme sledovali etablovanie sa slovenských autorov 
v českom kultúrnom prostredí a ich interakciu s tlačeným médiom je veľmi malá,
ukazuje, že autori a vzdelanci pôvodom zo Slovenska sa v tomto prostredí nestra−
tili, naopak, dokázali sa s ním zžiť, prispôsobiť sa požiadavkám tunajšieho trhu,
nájsť si mecenášov i cestu k tlačiarom. Veríme, že aj následný výskum zameraný na
väčšiu skupinu tlačí vydávaných v Prahe potvrdí naše závery a prinesie ďalšie za−
ujímavé poznatky o jednotlivých autoroch.

36 Por. KYRMEZER, P. KPS−Databáze Knihopis [cit. 21. 4. 2022]. Dostupné na:
https://aleph.nkp.cz/F/DVBUX1SMA3F68K2SHME9L6VLFUUSKPGV2CVJJF1FDIQFLCU
VHN−03975?func=full−set−set&set_number=265487&set_entry=000005&format=999
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BERGER, Eliáš
Rapsodiae De Cruce Insigniis Regni Hungarici Sanctissimis, Et De Gestis Pro Cruce
Christi Inclutorum Hungariae Regvm Feliciss: Secvndvm Fidem Historicam Pro
Immortali Gloria Hvngariae, Pro Nomine Christi tot [sa]eculis Pugnantis, Conscriptis 
Ab Elia Bergero Pannonio... Olomutii: Typis Georgii Handelij, Anno M. DC.
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FABRICIUS, Andrej
Historia Passionis Et Mortis Jesu Christi, Domini et Saluatoris nostri elegiaco carmine
reddita in honorem aeternamque memoriam, inclyti et amplissimi senatus, populique
Pragensis Do[minorum] ac Maecena[tum] suo[rum] plurimum obseurand[orum].
Authore Andrea FABRICIO Artium et Philosophiae M[agistro]. Excusa
Olomoutii, Anno M. D. LXXXIIII.

KYJANKA, Ján
Ἔufras…a seu Ἔparsis Ecclesiæ & Reipublicæ Prostannæ fundatæ, in maiorem laudem 
& honorem Illvstris[Simi], Ac Generosi Domino D[Omi]N[O] Caroli A Lichtenstein Et
Nicklspurg, liberi baronis in Valticz & in Ausovvicz, &c Supremi in iudicijs Marchionatus
Marauiae praefecti, Sacrae Romanae Caeſareaeq[e] Maieſtatis conſiliarij, ac serenisimi
Archiducis Matthiae Auſtriaci cubicularij, &c. Cum Dei Optimi Maximi, Sic Ordinante
Deivina Providentia, Solenni ritu et publico actu Dominvs ac Haeres ditionis
Plumlouuiensis est renunciatus, honoru et obseruantiae ergo ſcripta et humiliter oblata.
A M. Iohanne KYANO Veteris Solienſi. Dan. 2. ... Rom. 13 ... Cicero. ...

KYRMEZER, Pavel
Komedya nowa o Wdowie kterauž Pan Buoh předivným spuosobem skrze Elizea Proroka
od Wěřitele gegiho wyswobodil wzatá z čtwrté Kapitoly čtwrtých Knijh Králowských. 
Ku potěssenij w těchto těžkých časých wssechněm chudým wdowám y Sirotkům. Skrze
knjeze Pawľa KYRMEZERSKÉHO ect. Wytisstieno w Lijtomyssli, Ten auterij před
Božijm Wstaupenijm Leta Paně M. D. LXXIII [= 28. apríla 1573].

KYRMEZER, Pavel
Malá biblij, To jest Wyučování mládeže y Lidij sprostnych pobožnosti křesť, v němžto se
obsahuje kratičce summa všeho křesť náboženství y také Zrcadlo žiwota křestianského.
Witištěno w Holomúcy: skrze SSebastyána Oliwetského. Nákladem urozeného
Pána Jetřich z Kunovic a na Brodě Uherském & c., léta 1579.

KYRMEZER, Pavel
[Pavla Kyrmezera komedie o Tobiášovi]. Tisstěno w Holomúcy, skrze Frydricha
Milichtalera, we Cžtwrtek po S. Pawlu obrácenij, [= 26. ledna] 1581.

PREYSS, Christophor
Ad divum Maximilianum Romanorum, Hung[ariae] Boem[iaeque] Regem, Archiducem
Austriae et. c. De foelicissimo suo adventu, in Julium Montem Metropolium
Marcomanorum Ad XV. calend. Decembr. Anno a Christi nato M. D. LXIII. Gratulatio
carmine scripta. Auctore Christophoro PREYSS PANNONIO.
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ROCHOTSKÝ, Ondrej
Ad Illustrem Juxta Ac Litteratissimum Heroem Ac Dominum. D. Carolum Seniorem, 
B. L. a Zierotina, Sac[rae] Caes[areae] Maj[estatis] Consiliarum, Dominum in Rosicz,
Przerow, Drzewohosticz, Trzebicz &c. Mecaenatem ac Patronum optime de se meritum.
Xenia Calend. Ianuar. Anni cIɔ Iɔc. XVII [1617]. M[agister] Andreas ROCHOTIUS 
a Rochitzerperga, P[oeta] Caes[areus] Nec non Not[arius] publ[icus] Imperialis,
Civis Chrud[imiensis]. Reginae Hradecii cis Albim: excudebat Martinus
Kleinwechter.

PLORANTIUS, Matej
Neděle Prowodnij To gest: Oheň a zapálenj náhlé nenadalé hrozné a strassliwé w Městě
Lipnijku w Margkrabstwij Morawském. Kteréž z dopusstěnij Božijho Léta Páně 1613.
Měsýce Dubna 14. dne w Prowodnij Neděli práwě o Polednij wysslé nemnoho přes 
hodinu z prudkého Wětru Poľednijho sýľy nabýwagijc do Dwau Set Stawenij w Městě 
y w obogijm Předměstij s Kostelem hľawnijm a Wěžij při něm welmi nákľadnau 
s Rathauzem, Fárau, Sskoľau, Sspitálem, a Branau Oseckau, zázračně zapáliľo: a tudijž
welmi brzce, s Smrtij několika Zidowských(!) Osob, shaubau Dobytka, a ztratau
nádbytkůw wsseliyakých k wijře nepodobnau, to wssechno žaľostiwě Rumem a Popelem
poľožiľo a wzpusstěnij zprowodiľo. Kázanijm tijmto w pamět budaucý vwedené
Odemne Kněze Matěge PLORANTIUSA Kazatele Sľowa Božijho při Hľawnijm
Kostele téhož Města. Wytisstěno w Oľomúcy: v Giřijka Handle, Léta: M.DC.XIII
[= 1613].

TESÁK MOŠOVSKÝ, Juraj
Mladistwa Oliwa: To gest Pobožné Křestianské s Pjsmi Swatými wssak srownalé
wyswětlenij w němž se co wěřnij a Pobožnij Rodičowé o swých Dijtkách v řádném 
a Poctiwém Manželstwu na Swět zplozených též y Dijtky o Rodičých swých milých
smyssleti a yak se gedni k druhým chowati magi w známost vwozuge wydaný od kněze
Giřijka TESÁKA MOSSOWSKÉHO. W Měste Hradcy Kralowe nad Labem 
a Worlicy Přednijho Služebnjka Cýrekewnjho (Wytisstěno w Litomyssli: Andres
Gra[udenx], Létha Páně 1606), [48] s . – neúplné.

TURÓCIUS, Ján
Illustrissimo[rum] Hungarie regu[m] chronica inclita terre Moravie civitate Brune[n]si
lucubratissime impressa finit felicius. Anno salutis M.CCCC.LXXXVIII die XX. Martii
[= 20. marec 1488].
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Non−Prague book printers of works 
by Slovakist authors active in Bohemia 
and Moravia at the turn of the 16th and 17th

centuries
Angela Škovierová

The issue of publishing titles in Bohemia and Moravia at the turn of the 16th

and 17th centuries, whose authors are personalities with their origin from the ter−
ritory of today’s Slovakia, can be observed from multiple aspects. The publication
of the majority of these works is concentrated in Prague. The presented study is fo−
cused also on a smaller group of titles published outside of Prague, in other, small−
er printing centres (in Brno, Olomouc, Litomyšl and Hradec Králové). Their activi−
 ty begins as early as the end of the 15th century and ends in 1621. We briefly note
the authors and the works they published in Bohemia and Moravia, including the
printers who printed these works.

Keywords: printers, authors, Kingdom of Hungary, Bohemia, Moravia, 16th / 17th century
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17th Century Slovak Prints 
in Collections from Cluj−Napoca
and Bucharest (Romania)
Florin Bogdan

Key words: old books, library, Cluj−Napoca, Bucharest, Slovakia, 17th century

Research carried out by bibliologists in the public collections of Romania has
usually emphasised the problem of old books printed with Cyrillic letters.
With a few exceptions,1 the foreign books have not been as attractive as the

Romanian ones; old foreign books are investigated in the context of general listing,
when cataloguing old books. In studying old foreign books in Romania, Slovak
prints were studied/classified especially by Hungarian specialists. The historiography
dedicated exclusively to old Slovak books refers to the name of Mrs. Eva Mârza.2

The research, whose end objective was producing some classification files
in the National Cultural Heritage of Romania carried out in several public libraries
from Târgu Mureș, Cluj−Napoca and Bucharest, led to the identification of 17th –
18th century Slovak prints. While in the case of Mureș County Library, a scientific
catalogue was successfully compiled and published, which also includes the iden−
tification data of some Slovak prints from the 16th3 – 17th4 centuries, the copies
identified in the “Octavian Goga” County Library Cluj−Napoca and the Metropoli−
tan Library Bucharest have not been published in specialised works. We are con−
sidering a number of eight copies, printed in three printing centres: Bardejov, Tr−
nava and Levoča, between 1632 and 1699.

Two of the books are preserved in the form of a late 17th century colligate in
the current collection of the Metropolitan Library in Bucharest, and the other six
copies are in the heritage warehouse of the “Octavian Goga” County Library in
Cluj−Napoca. The titles are known to specialist biographers, yet the copies held in
the two Romanian libraries are neither bibliologically nor historically described. In
the following, we will try to make a description of the books. We will pay attention

1 One research direction is that of the so−called Transylvanian prints.
2 MÂRZA, passim. MÂRZA SELECKÁ, passim.
3 BOGDAN, F. and M. AVRAM. Cartea veche străină din colecțiile Bibliotecii Județene

Mureș. Sec. XVI – XVII, pp. 29 – 30.
4 BOGDAN, AVRAM, ref. 3, pp. 45 – 46, 50 – 51, 68 – 69, 70, 74 – 75.
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to the physical description (pagination, binding and state of preservation), but also
to the handwritten notes and ownership marks kept on the book leaves.

The oldest copies are preserved in the collection of the “Octavian Goga”
County Library Cluj−Napoca as a colligate5 in quarto, respectively the titles
Werbőczy István, Decretum Latino−Hungaricvm, sive Tripartitum opus iuris consuetudi−
narii inclyti regni Hungariae et Transylvaniae (Bardejov, 1632)6 and Tegledi Miklós, In−
dex seu Enchiridion omnium decretorum et constitutionum regni Hungariae ad annum
1579 (Bardejov, 1632)7. The works on legal subjects are very important for the his−
tory of the old kingdom of Hungary. The copy in Cluj−Napoca is incomplete, in the
case of the first colligate, the title page is missing, thus [38] leaves + 556 pp. + [20]
leaves are preserved; as for the second colligate, we have a complete copy with [4]
leaves + 90 [92!] pp. + [15] leaves + [7] handwritten leaves. In the contents of both
texts are numerous page numbering errors: p. 154 is numbered 451, p. 221 is num−
bered 251, p. 222 is numbered 225, p. 347 is numbered 437, p. 375 is numbered 357
(for the first title), respectively p. 80−81 is repeated (for the second title). The volume
has a binding made of leather−covered wooden boards, the covers are decorated
with a series of line edgings – completed with floral ornaments –, on cover one is
the year 1639, probably the year when the volume was bound; there is evidence of
some clasps. On the spine of the book is a decoration in relief. In good condition,
traces of wear are visible, minor traces of a xylophagous attack, cracks in the cov−
ering at the joint between the spine and covers, foxing. On the leaves of the first
text, some handwritten notes attest to the presence of the volume in a library in
Cluj at the end of the XIXth century, namely its circulation – probably also in the
Transylvanian environment −: Martius 10 Napjan 1818 (leaf [38]v), respectively Alex−
ius Hajdu Claudiopol. 1882 (end leaf 2). Alexius Hajdu, one of the owners of the
book, also signs himself in another handwritten note, preserved on the leaves of
the second colligate: Hoc librum possidet Alexius Hajdu de Magyarbarsa – 1881 sept. 2a
absolvavit Universitatem Franciscum Josephinum in Claudiopoli in anno 1885 die 30a

aprilis. Together with the above−mentioned notes, the [7] leaves from the end of the
volume contain official documents from the 17th century, copied in 1789. The copy
came into the collection of the “Octavian Goga” County Library as a result of an
antiquarian purchase, as can also be seen from the stamp from the end leaf 2: An−
ticariat Cluj. Lei 2500.

Another work, published in Levoča this time, also preserved in the library
in Cluj−Napoca, is Okolicsányi János, Tripartiti Operis Jurium Consuetudinariorum

5 Call number CSSV II−8, inv. no. 338953 colligates 1 and 338953 colligate 2.
6 ČAPLOVIČ, J. Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, zv. I., no. 160;

SZABÓ, K. Régi magyar könyvtár, vol. I, no. 605; SZABÓ, K. Régi magyar könyvtár, vol. II,
no. 474 – 475; BORSA, G. et all. Régi magyarországi nyomtatványok, no. 1521. 

7 ČAPLOVIČ, ref. 6, no. 159; SZABÓ, ref. 6, vol. I, no. 605; SZABÓ, ref. 6, vol. II, 
no. 474 – 475; BORSA, ref. 6, no. 1521.



1 7 t h C e n t u r y  S l o v a k  P r i n t s 179

Regni Hungariae compendium (– Leutschoviae: 1648)8. The copy researched is a com−
plete copy, with 208 pp. + [22] leaves, which benefits from a binding made of
parchment−covered cardboard; the covers are decorated with a series of simple line
borders. The author’s name is inscribed on the spine, and the edges have been
coloured blue. Of particular interest are the calendar fragments from which the

8 ČAPLOVIČ, ref. 6, no. 942; HELTAI, J. et all. Régi magyarországi nyomtatványok, 
no. 2226. Call number CSSV I−9, inv. no. 437140.

Fig. 1 Tegledi, Miklós: Index seu Enchiridion... (Bardejov, 1632)
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backing of the two covers was made; it is possible that the fragments also belong to
a 17th century printing, if not earlier. In terms of conservation, the volume is in 
a relatively good condition, there are visible signs of wear, mechanical damage to
the binding, detachment of the parchment cover, traces of xylophagous attack, damp
stains. There are no handwritten notes on the leaves of the book, only a stamp at−
testing the provenance of the book from a second−hand bookshop: Anticariat Cluj.
Lei 800.

In a much larger number of copies, another legal work has been preserved:
Werbőczy István, Corpus Juris Hungarici (– Tyrnaviae: 1696)9, in three volumes.
Copies are in the collections of the “Octavian Goga” County Library in Cluj−Na −
poca and the Metropolitan Library in Bucharest. Thus, in Cluj−Napoca, there is 
a copy that contains only the first volume of the 17th century10 work, the rest be−
longing to the 1734 edition. The part printed in the 17th century, in folio format, is
complete, preserving all [14] leaves + 139 pp. + [4] pp., with numbering errors: p.
65 is numbered 61, p. 81 is numbered 61, p. 88 is numbered 78. The binding, typical
of the 18th century, is made of marble paper−covered cardboard, the spine and the
corner of the covers are made of leather; the spine bears the title of the book and
the year of the publication of the first volume, 1696, framed by gilt floral orna−
ments. The edges have been coloured red. In relatively good condition, there are
visible signs of wear, minor signs of xylophagous attack, detachment of the spine
covering, foxing. Unfortunately, a handwritten bookplate has been erased on the
leaf [1]r. On page 111, however, a handwritten ownership mark is preserved:
Kolozsvári Pál. A stamp attesting to the purchase of the volume from the second−
hand bookshop is also preserved on the end leaf 2: Anticariat Cluj. Lei 500.

The second copy, also from the “Octavian Goga” County Library Cluj−
Napoca11, is incomplete, with missing parts from the first and last volumes, as can
be seen from the page numbering: [8]−[9], [11]−[12] + 139 pp. + [4] pp. (vol. I); [1]
leaf + 604 pp. (vol. II); 550 pp. (vol. III); missing leaves [1]−[7], [9]−[10] from vol. I, re−
spectively pp. 551 – 558 + [11] leaves from the third volume. As mentioned above,
we note the presence of some numbering errors: page 68 is numbered 98 (vol. I);
page 72 is numbered 77, page 513 is numbered 613 (vol. II); page 49 is numbered
46, page 69 is numbered 59, page 91 is numbered 58, page 209 is numbered 109,
page 245 is numbered 345, page 451 is numbered 449 (vol. III). The binding of the
volume is made of leather−covered cardboard, the covers are decorated with a se−
ries of line edgings, completed with floral ornaments. On the spine, between ribs,
are floral ornaments. In good condition, there are visible wear marks, minor traces
of xylophagous attack, foxing, damp stains, filling the gaps with paper strips – at−

9 ČAPLOVIČ, J. Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, zv. II., no. 2369;
SZABÓ, ref. 6, vol. II, no. 1845.

10 Call number CSSV V−16, inv. no. 353550.
11 Call number CSSV V−17, inv. no. 213408.
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tempts of empirical restoration –, mould stains. The few handwritten notes pre−
served on the end leaf do not provide relevant information regarding the circula−
tion of the volume and its owners: 4R. 12 Xr; K−I−22; Pro voto Salucifere.

Fig. 2 Index Corporis Juris Hungarici (Trnava, 1699)
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The book is also preserved in Bucharest, in the collections of the Metropoli−
tan Library12, colligated with a series of other prints, also published in Trnava in the
17th and 18th centuries.13 The pagination indicates that the copy is complete: [14]
leaves + 139 pp. + [5] pp. + [1] leaf + 604 pp. + 124 pp. + [1] leaf + 432 pp. [434]
+ [11] leaves, with some page numbering errors. The binding of the volume is
made of leather−covered wooden boards; the covers are decorated with three bor−
ders with floral ornaments, the central field of cover 1 depicts an illegible medal−
lion, and on cover 2, inside the borders, is the coat of arms of Hungary. In relative−
ly good condition, there are visible signs of wear, traces of a xylophagous attack, 
a part of cover 1 missing, cover 1 wrapping detached from the wooden board,
damp stains, the pages from the beginning are fringed. On leaf [1]r there is also 
a particularly interesting handwritten ownership mark: Capituli Csanadiensi.

In the same volume, the third colligate also belongs to the category of prints
published on the current territory of Slovakia: Prima Processus judicii criminalis seu
Praxis Criminalis ... editio II (− Tyrnaviae, 1697).14 According to pagination, which pre−
serves [1] leaf + 83 pp. + [11] pp., it is a complete copy. Although no other owner−
ship marks or handwritten notes are preserved – apart from those already men−
tioned – this book completes the volume in the collection from Bucharest, provid−
ing a good example of a legal text printed in the 17th century, completed in the 18th

century and – probably – sought after by libraries of the period.
A final work that subsumes under the proposed subject is in the „Octavian

Goga” County Library in Cluj−Napoca: Index Corporis Juris Hungarici (– Tyrnaviae,
1699).15 The work, in folio format, is complete, according to the pagination: [2]
leaves + 140 pp. The binding is made of leather−covered cardboard, the covers are
undecorated; on the spine are seven decorative registers, placed between the ribs,
with gilt floral ornaments. In good condition, there are visible signs of wear, minor
traces of xylophagous attack, foxing. From a documentary point of view, we men−
tion a handwritten note preserved on the end leaf: 11 Oct[o]b[ris] [1]763. We can on−
ly speculate on the note that it could be the time when the volume was acquired or
entered a library without knowing the owner or the institution holding it. We know
for sure how the book ended up in the collection of the library in Cluj−Napoca, as 
a stamp with the text Anticariat Cluj. Lei 1000 is preserved on the end leaf 2v.

12 Call number CSV IV 32, inv. no. 620065 colligate 1.
13 KITONICH, J. Directio methodica processus judiciarii juris consuetudinarii inclyti regni

Hungariae. Tyrnaviae: 1740?; Articuli Posonienses anni M.DCC.XV [=1715]; Articuli
Posonienses anni M.DCC.XXIII [=1723]; Index Corporis Juris Hungarici seu Cynosura.
Tyrnaviae, 1722.

14 ČAPLOVIČ, ref. 9, no. 2382; SZABÓ, ref. 6, vol. II, no. 1897.
15 ČAPLOVIČ, ref. 9, no. 2435; SZABÓ ref. 6, vol. II, no. 1971. Call number CSSV V−13, 

inv. no. 437129.
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There are certainly many more copies of old book from the printing shops in
today Slovakia kept in public libraries, museums or private collections in Romania.
A simple search in the online catalogues of large institutions holding bibliophilic col−
lections of heritage value16 or even in the printed ones (rarer, but not non−exis−
tent)17 reinforces the previous statement. Although the presented copies are few,
they are elegant, with outstanding exterior decorative elements, they contribute to
an insight into the reception of European culture in Romania in general and the cir−
culation of the prints published on the current territory of Slovakia in this geo−
graphical area, as well as their current presence in Romanian collections.
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Slovenské tlače 17. storočia v zbierkach 
z Klužu a Bukurešti (Rumunsko)
Florin Bogdan

Pozornosť rumunských bádateľov z oblasti bibliológie sa najčastejšie sú−
stre ďovala na zbierky starých rumunských kníh. V Rumunku však existuje viacero
kniž níc, napr. Batthyaneum (Alba Iulia), Teleki (Târgu Mureș), Brukenthal (Sibiu),
Academy (Bukurešť, Kluž, Jasy), ktoré uchovávajú bohaté zbierky starých zahra nič−
ných kníh. Výskum vykonaný vo fondoch Metropolitnej knižnice v Bu kurešti 
a Okresnej knižnice Octaviana Gogu v Kluži v rokoch 2016 – 2020 viedol k identi−
fikovaniu niekoľkých stoviek bibliofilských výtlačkov vytlačených vo veľkých eu−
rópskych centrách. Ide predovšetkým o inkunábuly, tlače zo 16. storočia a tlače zo 17.
storočia. Nachádzajú sa medzi nimi aj diela vytlačené na území dnešného Sloven−
ska v rokoch 1632 až 1699. Bardejov, Trnava alebo Levoča, kde sledované knihy vy−
tlačili, patrili v 17. storočí v strednej a vo východnej Európe k dôležitým typogra−
fickým centrám. Pre potreby príspevku autor pracoval s 8 exemplármi. Dva z nich
sú uchovávané vo forme konvolútu v zbierke Metropolitnej knižnice v Bukurešti 
a ďalších 6 kópií je vo vlastníctve knižnice Octaviana Gogu. Konkrétne ide o tituly
Decretum Latino−Hungaricvm, sive Tripartitum opus iuris consuetudinarii  inclyti regni
Hungariae et Transylvaniae (Bardejov, 1632), resp. Corpus Juris Hungarici (Trnava,
1696) od Š. Werbőczyho, Tripartiti Operis Jurium Consuetudinariorum Regni Hungariae
compendium (Levoča, 1648) J. Okolicsányiho, M. Teglediho Index seu Enchiridion om−
nium decretorum et constitutionum regni Hungariae ad annum 1579 (Bardejov, 1632);
diela Prima Processus judicii criminalis seu Praxis Criminalis ... editio II (Trnava, 1697) a In−
dex Corporis Juris Hungarici (Trnava, 1699). Ani jeden z titulov nie je zatiaľ bibliogra−
ficky alebo historicky popísaný. Autor v príspevku venuje pozornosť ich fyzickému
popisu (paginácia, vzhľad a dekorácia knižnej väzby, stav ochrany), ale aj rukopis−
ným poznámkam, vlastníckym značkám a zápisom, ktoré ozrejmujú možné „pu−
tovanie“ knihy z miesta jej výroby do uvedených súkromných zbierok a inštitúcií.
Hoci je predstavených exemplárov iba niekoľko, umožňujú nahliadnuť do proble−
matiky recepcie európskej kultúry v Rumunsku vo všeobecnosti, naznačiť spôsoby
rozširovania tlačí vydaných na území dnešného Slovenska do tejto geo grafickej ob−
lasti, ako aj poukázať na ich súčasný výskyt v rumunských zbierkach.

Kľúčové slová: staré tlače, historické knižnice, Kluž (Cluj−Napoca), Bukurešť, Slovensko, 
17. storočie
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Promočná tlač z produkcie
trnavskej Akademickej tlačiarne
Itinerarium peregrini philosophi
Turcia definitum
Barbora Vychytilová

Kľúčové slová: promočné tlače, Trnavská univerzita, Franciscus Szdellar, 
trnavská Akademická tlačiareň, Spoločnosť Ježišova

Úvod
O rozvoj nižšieho a vyššieho školstva, vedy a kultúry v ranom novoveku

na našom území sa zaslúžila Spoločnosť Ježišova, ktorej členovia pôsobili aj na
Trnavskej univerzite a vďaka tlačiarni mali možnosť vydávať svoje diela, a tým
prispievať k šíreniu katolíckej viery v Uhorsku. Skúmanie historickej Trnavskej
univerzity je priamo späté s trnavskou Akademickou tlačiarňou a jej produkciou,
kde boli vydané rozličné diela, ktoré sú zdrojom zaujímavých informácií. V celkovej
produkcii univerzitnej tlačiarne prevažovali teologické a náboženské diela, druhé
miesto zastávali spisy slúžiace školám a vzdelancom, ako napríklad dizertácie, diš−
puty, promočné tlače, učebnice, školské hry a iné, ďalej to boli odborné a populari−
začné diela z rôznych odborov.1 Medzi dielami nájdeme ešte stále mnoho pozoru−
hodných titulov, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť. V príspevku sa budeme venovať
jednému z vydavateľských produktov, tzv. promočným tlačiam, ktoré priamo súvi−
sia s univerzitným prostredím a dosiahnutím akademického titulu. Tieto promočné
tlače sa vydávali pri príležitosti promócií počas celého obdobia existencie Akade−
mickej tlačiarne pri Trnavskej univerzite od roku 1648 do roku 1777.2

Cieľom príspevku je predstaviť v našom prostredí menej známeho chor−
vátskeho vzdelanca Francisca Szdellara, ktorý pôsobil ako riadny profesor na his−
torickej Trnavskej univerzite v prvej polovici 18. storočia. Predpokladá sa, že bol aj
autorom viacerých zaujímavých diel, z ktorých nám dve poslúžia ako príklad pro−
močných tlačí skúmaného obdobia. Szdellar je uvedený ako promótor slávnostné−
ho aktu na titulnom liste tlačí vydaných v trnavskej Akademickej tlačiarni v rokoch

1 MINÁRIK, J. Baroková literatúra svetová, česká, slovenská, s. 52.
2 KOLLÁROVÁ, I. Trnavské promočné tlače, s. 98.
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1720 a 1721 s názvom Itinerarium peregrini philosophi,3 ktoré sa nachádzajú aj vo fon−
de Univerzitnej knižnice v Bratislave4 a sú predmetom nášho dlhodobého skúma−
nia. Szdellar je príkladom vzdelaného jezuitu, ktorý bol hlboko veriaci, zachovával
všetky nariadenia rehole, zasvätil takmer celý život akademickej činnosti a v rám−
ci jezuitskej mobility pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách. V druhej čas−
ti príspevku detailnejšie predstavíme mladšiu z tlačí, ktorú analyzujeme na zákla−
de vlastného prekladu diela do slovenčiny. Szdellarovi sa podrobnejšie venovali
viacerí chorvátski historici a bádatelia v zborníku Vrela i prinosi, zostavenom chor−
vátskym jezuitom Miroslavom Vaninom. Zborník, ktorý vychádzal v rokoch 1932 –
1941, sa venoval dejinám jezuitského rádu v Chorvátsku. V príspevku Vanina5 z ro−
ku 1938 sa uvádza aj elógium na Szdellara od neznámeho autora v latinčine. V tom−
to zborníku vyšli aj ďalšie štúdie venované životopisu a dielam Szdellara, štúdia pro−
 fesora Mija Koradeho6 a profesora Nikolu Žica.7 Najnovšie sa Szdellarom zaobera−
la chorvátska bádateľka Ivana Skuhala Karasman v príspevku z roku 2009, ktorý
obsahuje zhrnutie a najnovšie informácie o danej problematike a preklad elógia do
chorvátčiny.8

Franciscus Szdellar (1685 – 1745)
Franciscus Szdellar (Franciscus Joannes Szdellar, Franciscus Zdellar, Franjo

Zdelar) zo Spoločnosti Ježišovej bol kňaz, vzdelanec, profesor a doktor filozofie po−
chádzajúci z Chorvátska.

Szdellar sa narodil v septembri9 1685 v Križevci (Crisium) v centrálnej čas−
ti Chorvátska. O jeho detstve a štúdiu na gymnáziu údaje nepoznáme.10 V roku
1702 začal študovať logiku v Štajerskom Hradci (Graz).11 Do noviciátu Spoločnosti
Ježišovej vstúpil ako sedemnásťročný 27. októbra 170212 vo Viedni, kde zostal dva

3 SZDELLAR, F. Itinerarium peregrini philosophi Sinis, Japone, Cocincina, Canada et
Brasilia definitum. Trnava, 1720; SZDELLAR, F. Itinerarium peregrini philosophi Turcia
definitum. Trnava, 1721.

4 V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa nachádzajú oba tituly: XXI.G.2754, S.G.9652;
XVII.G.1246.

5 VANINO, M. Franjo Zdelar, D. I. (1685 – 1745), s. 173 – 177.
6 KORADE, M. Filozofska i prirodoznanstvena djela profesora filozofije u 18. stoljeću, 

s. 21 – 67.
7 ŽIC, N. O tiskanim djelima Franje Zdelara, s. 50 – 60.
8 SKUHALA KARASMAN, I. Franjo Zdelar – život i djelo, s. 755 – 763.
9 Okolo presného dňa narodenia sa názory rozchádzajú, viac pozri SKUHALA

KARASMAN, odk. 8, s. 755.
10 SKUHALA KARASMAN, odk. 8, s. 755.
11 Uvedený je pod číslom 45/1702 ako Franciscus Stellar, Croata, Crisiensis. 

Ref. ANDRITSCH, J. Die matrikeln der Universität Graz 1663 – 1710, s. 167.
12 SOMMERVOGEL, C. Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, s. 1748.
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roky. V roku 1704 učil rok na jezuitskom gymnáziu vo Varaždine spojené dve naj−
nižšie triedy. V rokoch 1705 – 1708 pokračoval štúdiom filozofie v Štajerskom Hrad−
ci a následne opäť rok učil na gymnáziu vo Varaždine tretí a štvrtí ročník. Školské
roky 1709/1710 a 1710/1711 strávil v Záhrebe na jezuitskom gymnáziu, kde učil pia−
 ty a šiesty ročník. Bol aktívny aj v divadelnej činnosti a v študentskom divadle or−
ganizoval hry s historickými námetmi. Je autorom hry Pallas munifica z roku 1710.13

V rokoch 1711 – 1715 študoval teológiu v Štajerskom Hradci a nasledujúce tri roky
pôsobil v rôznych funkciách v Záhrebe, kde zastával napríklad aj funkciu knihov−
níka. Spojenie s Trnavskou univerzitou začína jeho prvým pôsobením v rokoch
1718 – 1721, keď vyučoval postupne logiku, fyziku a metafyziku na filozofickej fa−
kulte. V roku 1718 získal na Trnavskej univerzite doktorát z filozofie a tu v roku
1720 zložil štyri slávnostné sľuby a stal sa z neho „professus quatuor votorum“. V roku
1721 rok vyučoval teologickú polemiku, dva roky morálnu teológiu a rok kanonic−
ké právo na univerzite v Štajerskom Hradci. Vo Viedni získal doktorát z teológie 
a strávil tam školský rok 1725/1726 ako profesor morálnej teológie. Teológiu pred−
nášal aj v Trnave v školskom roku 1726/1727 a vo Viedni v rokoch 1727 – 1731. Od
roku 1731 pôsobil ako rektor vyšších škôl v Záhrebe, kde sa tiež angažoval v diva−
delnej činnosti. Potom bol znovu preložený a v rokoch 1734 – 1736 vyučoval bib lic−
ké vedy na Viedenskej univerzite. V rokoch 1736/1737 – 1740 viedol univerzitnú
kanceláriu v Trnave. V rokoch 1740 – 1742 bol profesorom kanonického práva v Záh −
rebe. V roku 1742 bol premiestnený do Ľubľany, kde zastával post prefekta vyšších
škôl a tam aj 9. júna 1745 po dlhšej chorobe zomrel.

Promočné tlače a udeľovanie 
akademických titulov
Promočné tlače súvisia s udeľovaním akademických titulov, preto si priblí−

žime mechanizmus štúdia a udeľovania akademických hodností na Trnavskej uni−
verzite v skúmanom období. Štúdium na filozofickej fakulte malo presne určené
znaky a poslucháčov pripravovalo na ďalšie štúdium na teologickej fakulte, neskôr
na právnickej či lekárskej fakulte. Trvalo tri roky a bolo rozdelené na dve časti, v kto−
 rých sa najskôr vyučovala logika a fyzika, v druhom kurze metafyzika. Na dosiah−
 nutie doktorátu sa konali dve rigoróza – prvé, koncom druhého ročníka a druhé,
po dokončení troch rokov štúdia.14 Po absolvovaní prvého kurzu logiky a fyziky
študent získal prvý stupeň akademickej hodnosti titul bakalár (prima artium libera−
lium et philosophiae laurea). Po druhom kurze metafyziky študent získal titul magis−
ter (suprema artium liberalium et philosophiae laurea). Neskôr, po absolvovaní troch roč−
níkov na teologickej fakulte, študent dosiahol titul doktor slobodných umení a fi−

13 TAKÁCS, J. A. Jezsuita Iskoladráma, s. 45.
14 ĎURČEK, K. Filozofická činnosť na bývalej katolíckej univerzite v Trnave, 

na Slovensku, s. 15.
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lozofie (artium liberalium et philosophiae doctor) a najvyššou vedeckou hodnosťou
bol titul doktor teológie (sacrosancti theologiae doctor).15 Tradičná promócia sa kona−
la po svätej omši okolo ôsmej ráno v aule za účasti dekana, promótora, rektora 
a ostatných profesorov. Po udelení akademickej hodnosti promótor vyzval kandi−
dátov na dišputu vytýčených téz, ktoré vypracovali spolu s vedúcimi profesormi 
v predchádzajúcom semestri a naučili sa ju ako hereckú úlohu. Prednesené tézy
promótor nakoniec zhrnul a absolventi sa obdarovali knihami alebo svojimi vytla−
čenými tézami.16

Trnavské promočné tlače a Franciscus Szdellar
Všetky diela, ktoré sú pripisované Szdellarovi,17 súvisia s jeho univerzitnou

pedagogickou činnosťou a boli napísané v latinčine. Témou diel, ktoré sa pripisujú
Szdellarovi, je filozofia, história, geografia a teológia, väčšina vyšla v trnavskej Aka−
demickej tlačiarni počas rokov jeho pôsobenia na Trnavskej univerzite pri príleži−
tosti ukončenia štúdia a dosiahnutia akademických titulov jeho študentov. Dve
diela boli vydané v Štajerskom Hradci, kde tiež pôsobil ako profesor na univerzite.
Z jeho pôsobenia na Viedenskej univerzite nemáme údaje o tlačených dielach vo
viedenských tlačiarňach. Pri určení autorstva jezuitských diel skúmaného obdobia
sa objavujú problémy v súvislosti s tým, že častokrát nemali uvedeného autora, keď −
že „v niektorých obdobiach existencie členovia Spoločnosti Ježišovej nemali dovolené uvádzať
autorstvo na titulnom liste vydávaných kníh, takže meno autora sa často dozvedáme len zo
sekundárnych prameňov, prípadne zo zmienok v iných knihách.“ 18 Pri určení autor stva sa
riadime zisteniami chorvátskej bádateľky Ivany Skuhala Karasman, ktorá vychá−
dzala z rozličných prameňov a Szdellarove diela rozdelila do dvoch kategórií.19 Do
prvej kategórie zaradila päť diel, ktorých autorom je Szdellar: Colloquium super sys−
temate Praedestinationis Divinae Thomistam inter et Scholarum Societatis sequacem (Trna−
va, 1727), Conclusiones theologicae de peccatis, gratia et merito (Trnava, 1727), Quaestio−
nes miscellaneae ex variis in unum collectae (Trnava, 1728), Quaestiones selectae ex Aris−
totelis philosophia depromptae (Trnava, s.a.) a Series Banorum Dalmatiae, Croatiae,
Sclavoniae (Trnava, 1737).20

15 KOLLÁROVÁ, odk. 2, s. 98.
16 HAMADA, M. Kultúrne a pedagogické aspekty vzniku a pôsobenia Trnavskej univerzity

vo svetle Ratio Studiorum, s. 48.
17 Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia, s. 191 – 194 registruje 15 vydaní diel 

s menom F. Szdellara.
18 JURÍKOVÁ, E. Columba laureata, s. 40.
19 SKUHALA, odk. 8, s. 758.
20 Za autora ho označil chorvátsky knihovník, filológ a literárny historik Franjo Fancev 

(1882 – 1943). Slovenské biografie a bibliografie však stále pripisujú autorstvo Antonovi
Hellmarovi, ktorý je uvedený ako promótor na promočnej tlači pripojenej k Series
Banorum.
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Obr. 1 Titulný list Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum z roku 1721
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Do druhej kategórie patria diela len pripisované Szdellarovi a pri ktorých je
uvedený ako promótor: Conclusiones ex universa theologia (Trnava, 1727, 1728), Col−
loquium magistri cum discipulo super systemate praedestinationis divinae altero thomisti−
co, altero scholae Societatis Jesu (Trnava, 1750). Szdellar sa uvádza ako promótor di−
zertačných téz, ktoré boli pripojené k dielam členov Spoločnosti Ježišovej Friderica
Schendla21, Melchiora Cornaea22, Mathaea Naldiho23, Jacoba Sprenga24 a Carla
Andriana.25

Promočné tlače Itinerarium peregrini philosophi sú podľa zistení Ivany Sku−
hala Karasman Szdellarovi len pripisované. Aj napriek tomu sa domnievame, že by
mohlo ísť o jeho vlastné prednášky z pôsobenia na filozofickej fakulte v Trnave.

Itinerarium peregrini philosophi 
Turcia definitum
Môžeme konštatovať, že obe diela Itinerarium peregrini philosophi vykazujú

znaky charakteristické pre promočné tlače. Obidve tlače majú osmorkový formát,
obsahujú titulný list, dedikáciu, menoslov promovaných a tieto náležitosti sú spo−
jené s textom prednášky profesora. Tento typ promočných téz sa označuje ako li−
bellus – tézy, ktoré sú vydané vo forme knihy.26

Pri príležitosti bakalaureátu vyšla v roku 1720 tlač Itinerarium peregrini phi−
losophi Sinis, Japone, Cocincina, Canada et Brasilia definitum. Autor v nej opisuje Čínu,
Japonsko, Kanadu, Brazíliu a sústreďuje sa na geografiu, náboženstvo a zvyky da−
ných oblastí.

O rok neskôr, v roku 1721, vyšla tlač pri príležitosti ukončenia magisterské−
ho štúdia s názvom Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum, na ktorú sa bliž−
šie zameriame.

Tlač má osmorkový formát knihy so 144 stranami, pričom 10 strán obsahu−
je texty promočnej tlače a 134 strán je samotná prednáška. Výzdoba je skromná, tvo−
ria ju jednoduché linky, ozdobné linky, iniciálky s ornamentálnym pozadím a kon−
cové vinety. Titulný list začína názvom, meno autora sa neuvádza. Dozvedáme sa,
že dielo venovali spolužiaci metafyziky osvietenému a učenému pánovi Adamovi
Galgóczymu z Galanty, zo šľachtického rodu Galgóczyovcov z Galanty z Bratislav−
skej stolice, bakalárovi slobodných umení a filozofie. Venovanie jednému alebo via−

21 SCHENDL, F. Sedes deorum, sive Hungaria rerum omnium copia affluens. Trnava, 1720;
Accusata et defensa sanctorum Cyrilli et Frederici innocentia. Trnava, 1721.

22 CORNAEUS, M. Aristoteles redivivus Romano−catholicus. Trnava, 1721.
23 NALDI, M. Amicitia vindicata ex Pamphilia Mathiae Naldi. Trnava, 1721.
24 SPRENG, J. Theologia patrum vindicata. Trnava, 1727, 1728.
25 ANDRIAN, C. Dissertationes selectae historico−chronologico−biblicae super Vetus

Testamentum. Štajerský Hradec, 1730.
26 KOLLÁROVÁ, odk. 2, s. 99.
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cerým absolventom z vyšších spoločenských vrstiev nebolo pri takejto príležitosti ni−
čím neobvyklým. Ďalej sa na titulnom liste objavuje informácia, že študentov de−
koroval Franciscus Szdellar na arcibiskupskej Trnavskej univerzite Spoločnosti Ježi−
šovej v auguste 1721. Presný deň nie je na titulnom liste zapísaný, dopisoval sa ne−
skôr ručne, v našom prípade však absentuje. Dielo vytlačil v trnavskej Akademickej
tlačiarni Fridrich Gall – faktor Akademickej tlačiarne v rokoch 1717 – 1731.27 Za ti−
tulným listom nasleduje dedikácia spolužiakovi, ktorej autormi sú spolužiaci. 
V dedikácii sa meno adresáta Adama Galgóczyho z Galanty z titulného listu ne−
opakuje; začína sa len všeobecným oslovením nového doktora filozofie a zaoberá sa
tým, prečo je práca dedikovaná práve konkrétnemu študentovi a pokračuje opísa−
ním vzťahu dedikanta k štúdiu. V dedikácii sa konštatuje, že darovanie spisu je
skromný, ale vhodný dar. Tlač pokračuje dedikáciou kancelárovi univerzity Gab rie−
lovi Szerdahelymu zo Spoločnosti Ježišovej, ktorý bol s veľkou pravdepodobnosťou
patrónom Adama Galgóczyho z Galanty. Súčasťou dedikácie sú presné informácie 
o slávnostnej promócii, ktorá sa konala v auguste v roku 1721 o ôsmej hodine ráno
v akademickej aule kolégia Spoločnosti Ježišovej; deň nie je uvedený, je však vyne−
chané miesto na jeho dopísanie. Opakuje sa informácia o promótorovi slávnostné−
ho aktu – Franciscovi Szdellarovi, ktorý študentov dekoroval. Na ďalších troch stra−
nách sa nachádza menný zoznam promovaných študentov, ktorý je takmer totožný
so zoznamom promovaných z predchádzajúceho roka. V zozname figuruje 39 mien
študentov s uvedeným oslovením, menom, bydliskom a seminárom, ktorého boli
chovancami. V závere menného zoznamu sa objavujú dve mená mimo poradia, ide
o dvoch študentov z iných ročníkov. Za zoznamom nasledujú ,,problemata in actu de−
cisa ”, čiže otázky verejnej dišputy, ktorá bola súčasťou vlastnej skúšky. V skúmanej
promočnej tlači to boli tieto:

I. Dlhovali viac kráľovstvá a mestá univerzitám a či univerzity kráľovstvám 
a mestám?

II. Prospievali univerzity a boli podriadené viac duchovnému stavu a či stavu
občianskemu a svetskému?

Pred samotným textom prednášky je uvedený krátky predhovor, v kto−
rom sa spomína promočná tlač z predchádzajúceho roka 1720 Itinerarium peregrini
philosophi Sinis, Japone, Cocincina, Canada et Brasilia definitum venovaná bakalárom,
ako aj vysvetlenie výberu témy na aktuálny rok, ktorou bolo opísanie tureckých
zvykov, náboženstva, vlády a najmä života a činov proroka Mohameda.

Dielo sa delí na štyri hlavné rozpravy – dizertácie, ktoré sú následne roz−
pracované v kapitolách. Celé dielo s výnimkou úvodných častí a poslednej kapito−
ly je písané formou dialógu.28 Podľa názvu sa môžeme domnievať, že ide o cesto−

27 RADVÁNI, H. Prehľad trnavských tlačiarní 1577 – 1950, s. 7.
28 S pojmom filozofický dialóg sa stretávame už u Platóna, Xenofonta, Aristotela a Ciceróna.

Dialóg sa využíval aj v katolíckych polemikách a používal sa na jezuitských školách 
pri výučbe.
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pisné dielo, ale nie je to cestopis v pravom zmysle slova, pretože neopisuje bez−
prostredné dojmy a zážitky z cesty po nejakej krajine, ani krajinu ako takú. Autor 
v predhovore informuje, že sa nezmieni o tureckých mestách a krajoch, ale o oby−
čajoch, náboženstve a o obradoch. Tlač charakterizujeme ako teologicko−filozofické
dielo. Dielom sprevádzajú a vedú dialóg Annius a Nicanor. Annius je akýmsi zve−
davým poslucháčom, ktorý prostredníctvom otázok a rôznych pripomienok po−
báda Nicanora do rozprávania. Nicanor je ten, kto nás uvádza do každej problema−
tiky, opisuje a vysvetľuje Anniovi a čitateľom všetky javy.

Prvé dve rozpravy – dizertácie sa venujú výlučne prorokovi Mohamedovi
a jeho učeniu. Zvyšné dve dizertácie sa zameriavajú na rozličné zvyky opisované−
ho národa – Turkov. Turecká otázka bola z pochopiteľných dôvodov v ranom no−
voveku notoricky známa a vychádzali celé desiatky až stovky, v európskom roz−
mere až tisícky titulov, ktoré sa jej venovali.29 Turci a moslimovia vo všeobecnosti
boli v západnej kultúre už od stredoveku vykresľovaní ako krutý národ, mnoho−
krát označovaný ako „posluhovači diabla“ a islam ako nepravé náboženstvo, ktoré
je plné nezrovnalostí a chýb. Aj Trnavská univerzita sa zaoberala otázkou moha−
medanizmu čiže islamu a odlúčenej východnej cirkvi.30 V našom prípade sa autor
v rámci západnej kresťanskej „tradície“ snaží vykresliť obraz Turka ako cudzí ele−
ment, ktorý má síce svoju vieru, ale tá je v protiklade s dobrým kresťanom, a je te−
da nepravdivá. Tvrdenia rozoberá a následne dokazuje v texte, ale text nie je útoč−
ný, je skôr informačný, vysvetľujúci a podložený dôkazmi z rozmanitých naštu−
dovaných zdrojov, ktoré sú uvedené v texte. Informácie zo zdrojov sú podané
stručne, predstavujú akýsi výber toho najzaujímavejšieho z nich. Odvoláva sa na
Starý a Nový zákon, a najmä na Korán, ktorého obsah a skladbu v krátkosti opisu−
je a potom aj cituje. Zistili sme, že aj v knižnici trnavských jezuitov sa nachádzalo
vydanie Koránu, ako nás informuje o tom katalóg z roku 1632.31 S najväčšou prav−
depodobnosťou išlo o latinský preklad Koránu s názvom Machumetis Saracenorum
principis eiusque successorum vitae ac doctrina ipseque Alcoran, ktorý zostavil švajčiarsky
orientalista Theodorus Bibliander na základe latinského prekladu Roberta Kete−
nensisa (Robert z Kettonu) z 12. storočia. Biblianderom zostavený preklad vyšiel pr−
výkrát v roku 1543 a nemal uvedené miesto a meno tlačiara.32 Preto je aj v jezuit−
skom katalógu zaevidovaný bez týchto údajov ,,Machumeti Alcoran ... sine loco sine
anno“. Szdellar tak mal prostredníctvom jezuitskej knižnice k dispozícii bohatý
prameň o živote Mohameda a jeho učení.

29 RATAJ, T. České země ve stínu půlměsíce: Obraz Turka v raně novověké literatuře 
z českých zemí, s. 16.

30 ŠIMALČÍK, J. Dogmatická veda na Trnavskej univerzite, s. 176.
31 FARKAS, G. F. a I. MONOK. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711−ig: 2. Nagyszombat,

1632 – 1690, s. 111.
32 Machumetis Saracenorum principis eiusque successorum vitae ac doctrina ipseque

Alcoran. [Basel: Nikolaus Brylinger, Johann Oporinus], 1543. Ref. VD16 K/2583.
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Dielo začína narodením proroka Mohameda, dozvieme sa kedy a kde sa
narodil, kto boli jeho rodičia a o prvých rokoch jeho života. Nicanor ďalej opisuje
Mohamedov život a činy, ktoré vykonával počas života. Rozpráva o tom, ako sa 
z mladého Mohameda stal najskôr služobník, pomocník pri obchodovaní, a ako
dlho vykonával toto remeslo. Okrem toho náš sprievodca Nicanor vysvetľuje, ako
sa Mohamed dopracoval k svojej náuke. Rozpráva, že sa Mohamed často stretával
s kresťanmi a s príslušníkmi iných náboženstiev, ktorí mu vysvetľovali vieru v jedi−
ného Boha. Mohamed spoznal, že takáto viera je tá jediná správna a odmietol uctie−
 vať zaužívané modly. Hlavnou myšlienkou, ktorú si Mohamed osvojil od kresťa−
nov je viera v jediného Boha, tú ale zmiešal s inými, aby vytvoril zákon, ktorý by
mu najviac vyhovoval a získal čo najviac stúpencov. V náuke dominuje mnohožen −
stvo, podriadené postavenie žien v spoločnosti, oddávanie sa pôžitkom, otroctvo 
a šírenie moci mečom. Nicanor pokračuje v rozprávaní o tom, ako si Mohamed zís −
kaval prívržencov. Keďže ľudia jeho kmeňa mu neverili a ešte sa mu aj vysmievali,
rozhodol sa odísť z mesta a zanechať bohatý život a žiť ako pustovník. Annius k to−
muto sarkasticky dodáva komentáre v duchu, že Mohamed si určite vymyslel no−
vú vieru len preto, aby sa dostal k moci a aby jeho samotného uctievali. K novej
viere ho iste podnietil diabol, ktorý si všimol Mohamedove ambície a túžbu zvidi−
teľniť sa a presvedčil ho, aby sa vyhlásil za proroka a sľúbil mu pomoc s novým zá−
konom, pomocou ktorého by si podrobil ľud. Keďže Mohamed nevedel primäť
priateľov a príbuzných veriť v to, čo im hovoril, vymyslel si, že sa mu zjavil anjel
Gabriel a ustanovil ho na príkaz Boha prorokom. Toto mu uverili až vtedy, keď im
priniesol spísanú náuku, ktorú im predniesol. Keďže Mohamed nevedel písať, ani
čítať, mysleli si, že ho to naučil samotný Boh. Annius pri tomto pridáva obvyklú po−
známku „o ľstivosti podvodníka“ a pobáda Nicanora do rozprávania.

Ďalej náš sprievodca rozpráva o úteku Mohameda a jeho prívržencov z Mek−
 ky do Mediny. Ľudí si získaval tým, že im sľuboval víťazstvá a korisť porazených
nepriateľov. Takto si získal Medinu, neskôr aj Mekku a pokračoval v šírení novej
viery. Neskôr sa dozvedáme o Mohamedovej smrti, ako bol pochovaný a kto sa stal
jeho nasledovníkom.

Druhá rozprava sa venuje Mohamedovej náuke a Koránu. Opísané je rozde −
lenie kapitol a čo Korán obsahuje. Uvedené sú rôzne informácie, napríklad o man−
želstve, o Mohamedových ženách a, napokon, o Mohamedovej padúcnici. Toto
ochorenie vyvolávalo medzi jeho prívržencami veľký strach, ktorý Mohamed vy−
užil vo svoj prospech, pretože vyhlásil, že práve počas záchvatu sa mu zjavuje an−
jel Gabriel a zvestuje mu Božie posolstvá. V texte sa objavuje aj známy príbeh 
o tom, ako Mohamed vystúpil do siedmeho neba a čo tam všetko videl, ako aj prí−
behy o raji. V ďalších kapitolách sú vyrozprávané rôzne príbehy napríklad o po−
slednom súde, o tom, prečo si mohamedáni nechávajú vzadu na hlave prameň vla−
sov, o pekle a o súdnom dni. Ďalej nasledujú všelijaké príbehy, ktoré súvisia so Sta−
rým a Novým zákonom, opisy o Abrahámovi, Šalamúnovi, Márii a o Ježišovi.
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Tretia rozprava sa už zaoberá Tureckom, jeho zvykmi a obyčajmi; spomí−
najú sa v nej chrámy, modlitby a rozličné zvyky pri vstupe a pobyte v chráme – me−
šite. Uvádzajú sa aj informácie o pôstnych zvykoch, ktoré mohamedáni zachová−
vajú najmä počas sviatkov, ale venuje sa i kňazom a mníchom a ich obyčajom.
Ďalšia kapitola sa podrobnejšie zaoberá manželstvom, rozvodom alebo aj živo−
tom eunuchov. V nasledujúcej kapitole sú vyrozprávané ostatné zvyky spojené 
s cestovaním, s pohrebnými zvyklosťami, s informáciami napríklad o domoch, jed−
lách a o nápojoch, almužnách a iné.

Štvrtá rozprava podáva obraz o politike a vojenskej moci Turkov. Opisuje
despotickú vládu a vojsko. Vymenúva druhy vojakov, ich povinnosti a akú vo−
jenskú disciplínu majú dodržiavať. V tejto rozprave sú aj informácie, o podmien−
kach kresťanov v područí Turkov.

V poslednej kapitole sprievodca Nicanor rozpráva príbeh o prestúpení hor−
livého mohamedána na katolícku vieru a jeho vstup do Spoločnosti Ježišovej. Išlo
o marockého princa Muhammeda El Attazu (1631 – 1667), ktorý konvertoval z isla−
mu na katolícku vieru a stal sa jezuitským kňazom pod menom Baltazár Mendez 
z Loyoly. Szdellar do kapitoly prevzal pasáž z diela španielskeho jezuitského pro−
fesora, misionára a trinásteho generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej
Thyrsa Gonzaleza de Santalla (1624 – 1705), ktorý podľa našich zistení napísal a vy−
dal v roku 1687 v Madride dielo Manuductio ad conversionem Mahumetanorum in du−
as partes divisa. In prima veritas religionis christianae catholicae romanae manifestis argu−
mentis demonstratur. In secunda falsitas mahumetanae sectae convincitur. V spomínanom
diele opisuje nielen obrátenie Baltazára Mendeza, ale aj život Mohameda, Korán 
a zvyky mohamedánov, s ktorými aj osobne prišiel do styku počas pobytu na mi−
siách. Príbeh o konvertovaní marockého princa bol vhodným príkladom na jezu−
itskú prezentáciu, a preto bol použitý viackrát. V závere sa spomína, že divadelnú
hru s touto tematikou vydal v roku 1674 španielsky barokový dramatik a básnik
Calderon de la Barca pod názvom Magnus princeps de Fez D. Balthasar Loyola (El gran
príncipe de Fez).

Szdellar čerpal z rôznych diel, viaceré z nich konkretizuje a cituje v texte,
určenie ostatných prameňov, z ktorých čerpal pri zostavovaní textu, nie je cieľom
tohto príspevku, ale bude predmetom nášho ďalšieho skúmania.

Záver
Hlavnou úlohou Spoločnosti Ježišovej bolo predovšetkým obnovenie a ší−

renie katolíckej cirkvi a pozdvihnutie kultúry prostredníctvom školstva a vedy.
Diela vytlačené v trnavskej Akademickej tlačiarni podávajú aj obraz o úrovni vzde−
lania na jezuitských univerzitách v prvej polovici 18. storočia. Tlače Itinerarium pe−
regrini philosophi sú zaujímavé nielen z hľadiska použitej témy, ale predstavujú aj
vzor písania a vydávania záverečných prác, ktoré mali presne určené náležitosti. 
V neposlednom rade sa dozvedáme o autoroch a knihách, ktoré boli v danej dobe
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pre jezuitov zdrojom vedomostí, a to nám pomáha vytvoriť si obraz o akademic−
kom živote na historickej Trnavskej univerzite.
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Graduation publication of 
Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum
produced by the Trnava Academic Press

Barbora Vychytilová

The paper presents the Croat Jesuit Ferenc Szdellar (1685 – 1745), who work −
ed at several Jesuit institutions in Trnava, Vienna, Štajerský Hradec, and Zagreb in
the first half of the 18th century. Szdellar was a priest, scholar, professor and doctor
of philosophy, he also served as chancellor at the University of Trnava. As Szdellar
is relatively little known here, in addition to his biography, we also addressed the
issue of the authorship of the works attributed to Szdellar. Based on the work pub−
lished by the Trnava Academic Press Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum
dating back to 1721, we outlined the structure of the “graduation publications”,
which were printed on the occasion of obtaining academic degrees.

Keywords: graduation publications, University of Trnava, Ferenc Szdellar, 
Trnava Academic Press, Society of Jesus
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Vydavatelia slovenskej 
a českej literatúry pre deti 
a mládež v 19. storočí
Katarína Bokrosová

Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, 19. storočie, vydavatelia slovenskej a českej
literatúry pre deti a mládež

Úvod
Vydávanie literatúry pre deti a mládež sa začalo vo väčšej miere rozmáhať

až na konci 18. storočia a najmä počas 19. storočia. Osvietenecké myšlienky a slo−
bodnejšie výchovné názory francúzskeho mysliteľa Jeana Jacquesa Rousseaua
(1712 – 1778), v stredoeurópskom priestore aj školská reforma za vlády Márie Teré−
zie (1717 – 1780), či reformné snahy švajčiarskeho pedagóga Johanna Heinricha
Pestalozziho (1746 – 1827) v oblasti výchovy a sociálneho zabezpečenia malole−
tých ovplyvnili názory na výchovu dieťaťa a mládeže v celom európskom priesto−
re a postupne sa začali meniť. V 19. storočí sa zmodernizoval nielen obsah a vý−
chovné zameranie učebníc určených na osvojenie si základných vedomostí pre do−
spievajúcich, ale žánrovo a obsahovo aj doplňujúca beletristická literatúra pre deti
a mládež.

V stredoeurópskom priestore obsahový a žánrový vývoj literatúry pre de−
ti a mládež ovplyvnila aj skutočnosť, že vo vzdelanejších vrstvách na území dneš−
ného Slovenska a Česka sa bežne používal aj nemecký jazyk. Mnohí slovenskí 
a českí intelektuáli čítali diela autorov nemecky hovoriacich krajín v origináli a naj−
 známejšie knihy sa postupne prekladali a vydávali aj v slovenskom a v českom ja−
zyku. V oblasti literatúry pre deti a mládež boli veľmi rozšírené diela Christopha
von Schmida (1768 – 1854), Augusta von Kotzebuea (1761 – 1819), Amalie Schop−
peovej (1791 – 1858), Joachima Heinricha Campeho (1746 – 1818), Karla Gustava
Nieritza (1795 – 1876) a iných známych autorov.1

Technické objavy a nové vynálezy v oblasti kníhtlačiarstva, ako aj rozvoj
grafickej techniky v tlačení knižných ilustrácií umožnili, aby sa v 19. storočí knižné
publikácie stali cenovo prístupnejšie aj pre chudobnejšie vrstvy. Knižný trh sa roz−
šíril a vydávanie rozmanitých obrázkových kníh pre malé deti a mládež sa znáso−

1 ŽÁČKOVÁ, H. České knihy pro děti a mládež v první pol. 19. století, s. 96 – 119.
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Obr. 1 Titulný list diela Kolumbus aneb Wynalezení Západnj Indye od J. H. Campeho 

z roku 1825
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bilo a žánrovo sa rozvíjalo. Moralizujúci, náboženský a výchovný obsah ustupoval,
vznikali rozprávky prispôsobené detskému čitateľovi a rôzne dobrodružné mlá−
dežnícke romány. Autori a autorky písali stále viac kníh aj pre malé a dospievajúce
dievčatá. Vznikajú aj nové žánre a rôzne časopisy pre deti a mládež. V prvej polo−
vici 19. storočia bola oblasť vydávania a tlačenia kníh ešte pomerne úzko spojená,
až v druhej polovici 19. storočia sa začína vo vydávaní kníh funkcia tlačiara, vyda−
vateľa a autora viac diferencovať.

Vydavatelia slovenskej literatúry pre deti 
a mládež v 19. storočí
V oblasti literatúry pre deti a mládež v slovenskom jazyku napriek men−

šiemu počtu knižných publikácií vznikali žánrovo rôznorodé diela, ktoré oslovili
mladých čitateľov. V roku 1825 vyšla v Kráľovskej univerzitnej tlačiarni v Budíne
publikácia Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech 
a w dědinách,2 ktorú Ján Kollár (1793 – 1852) zostavil, vydal a čiastočne aj napísal. Čí−
tanka obsahovala žánrovo rôznorodé spisy; zaujímavosťou je, že niektoré kapitoly
boli tlačené latinkou, iné novogotickým písmom. Kapitoly s moralizujúcim obsa−
hom strieda geografický, matematický, dejepisný, prírodovedný a biblický obsah.
Autor sa snažil zhrnúť základné encyklopedické poznatky, ktoré by si mala študu−
júca mládež osvojiť.

Nemecký spisovateľ, jazykovedec, pedagóg a vydavateľ Joachim Heinrich
Campe (1746 – 1818) bol v období osvietenstva jeden zo zakladateľov moderného
žánru cielenej literatúry pre deti a mládež. Už v rokoch 1779 – 1780 vychádzal jeho
mládežnícky román Robinson der Jüngere, ktorý bol voľným prekladom dobrodruž−
ného románu s názvom Robinson Crusoe od Daniela Defoea (1660 – 1731). Campov
mládežnícky román mal obrovský úspech, za krátky čas bol preložený do viacerých
jazykov. Jeho tzv. robinzonáda vyšla v niekoľkých vydaniach aj v českom jazyku.
Už v roku 1808 vyšiel v Prahe pod názvom Mladssj Robinzon: knjžka zwlásstnj šle−
chetné mládeži Čžeske ku povčenj a wyraženj. V roku 1827 vychádzal v Hradci Králové
v preklade Josefa Aloisa Franza, v roku 1836 v Tábore a v roku 1838 znovu v Prahe
u Martina Neuräuttera. Robinsonov príbeh Campe prepracoval do zábavného 
a vzdelávacieho románu pre deti a mládež. Počas 31 večerov rozpráva otec rodiny
príbeh o Robinsonovi a prostredníctvom rozhovorov vtiahne svoje deti a ich pria−
teľov do Robinsonovej situácie. Otec poskytuje podnety prostredníctvom infor−
mácií o geografii, prírodopise, etnológii, histórii a o iných oblastiach. Campeho
ďalšie dielo s názvom Die Entdeckung von Amerika (1781 – 1782) dosiahlo tiež sveto−
vý úspech a jeho mládežnícke romány mu zabezpečili finančnú nezávislosť. 
O niekoľko rokov neskôr v roku 1786 založil vydavateľstvo školských kníh (Braun−
schweigische Schulbuchhandlung), ktoré sám viedol.

2 KOLLÁR, J. Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách.
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Na Slovensku vyšiel prvý diel Campeho diela Die Entdeckung von Amerika
(1781) v preklade pod názvom Kolumbus aneb Wynalezení Západnj Indye v roku 1825
v Banskej Bystrici v tlačiarni Zuzany Štefániovej (Zuzanna Sstefáni)3. Ďalšie dva
diely boli vytlačené kvôli nepriaznivým finančným podmienkam oveľa neskôr,
druhý diel v roku 1840 a tretí v roku 1841 v Liptovskom Sv. Mikuláši u Gašpara Fe−

3 BRTÁŇ, R. Robinson a Kolumbus v slovenskej literatúre.

Obr. 2 Kratochwílné zpěvy pro mládež rolnjckau od J. Rohoňa z roku 1829
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jérpatakyho−Belopotockého.4 Prekladateľom všetkých troch častí bol vychovávateľ
a farár Ján Geguš (1793 – 1855).

Básnik a ľudovýchovný pracovník Juraj Rohoň (1773 – 1831) v roku 1802 na−
 písal a zostavil malú zbierku básní, ktorú sa mu podarilo v roku 1829 vydať pod ná−
zvom Kratochwílné zpěwy pro mládež rolnjckau5 v tlačiarni u Trattnera v Pešti. Krátke
básne ospevujúce roľnícky život sa mohli aj spievať podľa melódií už známych ľu−
dových piesní, ktorých zoznam autor uviedol na konci malej zbierky. Básne majú
selankovitý charakter. Rohoň do zbierky zahrnul aj niekoľko prekladov básní z la−
tinčiny a nemčiny.

V Levoči v roku 1847 vyšla v slovenskom preklade zbierka poučných roz−
právok od nemeckého prozaika, dramatika, teológa a pedagóga Johanna Heinricha
Davida Zschokkeho (1771 – 1848) pod názvom Blatňica, welmi poučná a zábawná
rozprávka; prekladateľom bol evanjelický farár Jan Plech (1795 – 1874).6

V druhej polovici 19. storočia vznikalo čoraz viac publikácií osvetovo−vý−
chovného charakteru, ktoré mali popularizovať prírodovedné poznatky a metódy
hospodárenia.

Autorom praktických príručiek bol učiteľ a publicista Daniel Gabriel Lichard
(1812 – 1882). Pre ľud vydával kalendáre s názvom Domová pokladnica, Časník, Ná−
rodný kalendár, ktoré obsahovali aj osvetovo−vzdelávacie články. Pre dospievajúcu
mládež písal praktické príručky s názvom Malý gazda (1867),7 Malá Gazdina (1871,
1877),8 Malý účtowník (1874).9 Brožúrky sa tlačili v Skalici u Jozefa Škarnicla (1804 –
1877). Tlačiareň bola vybavená moderným rýchlolisom. Vzniknuté tlače výrazne
prispeli k šíreniu slovenského spisovného jazyka a národnej kultúry.

Dôležitou osobnosťou z hľadiska tlače a vydávania slovenských literárnych
diel bol aj vydavateľ, učiteľ, evanjelický kňaz, spisovateľ a kníhtlačiar Karol Salva
(1849 – 1913), ktorý pôsobil v Ružomberku na konci 19. storočia. Okrem knižných
publikácií tlačil aj rôzne časopisy nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. V je−
ho tlačiarni vyšiel v rokoch 1888 – 1897 slovenský vychovávateľský časopis pre ro−
dičov a učiteľov s názvom Dom a škola (1885 – 1896), v rokoch 1888 – 1889 aj časopis
pre malé deti pod názvom Priateľ dietok (3 ročníky). V edícií Lacné knižky (1890 – 1905)
sprístupnil slovenskému čitateľovi a mládeži „rozprávky pre ľud“, diela zo svetovej
literatúry, preložené do slovenčiny (Nezábudky, 1891, 1903).

4 CAMPE, J. H. Kolumbus aneb Wynalezení Západnj Indye; Wynalezení Ameriky. 
Djl druhý; Wynalezení Ameriky. Tretj a poslednj Djl.

5 ROHOŇ, J. Kratochwílné zpěwy: pro mládež rolnjckau.
6 ZSCHOKKE, J. H. D. Blatňica, welmi poučná a zábawná rozprávka.
7 LICHARD, D. G. Malý gazda: počiatky hospodárskych wedomostí, w otázkach 

a odpowedách wyswetlené. Vydané v rokoch 1867, 1868, 1870, 1875.
8 LICHARD, D. G. Malá Gazdina: Počiatky hospodárstwa domowého, w otázkach 

a odpoweďách.
9 LICHARD, D. G. Malý účtowník: Prostorozumné poučenie o nowých mierach 

a wáhach metrických.
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Tlačiareň Adolfa Horovitza, pôsobiaca v Trnave, tlačila okrem iných druhov
tlačív aj mládežnícku literatúru. Profesor revúckeho gymnázia Ivan Branislav Zoch
(1843 – 1921) vydal malú zbierku piatich veselohier pod názvom Malý herec (1890).10

Od kňaza a publicistu Juraja Gogoláka (1849 – 1901) vyšla v roku 1891 malá bro−
žúrka s názvom Majáles: obrázok zo žiackeho života.11 Na konci knižky je zverejnený
trojstránkový zoznam dosiaľ vydaných zošitov z edície „Lacné čítanie“. S ľudový−
chovnou a detskou literatúrou posledných troch desaťročí 19. storočia je spojené aj
meno spisovateľa, prekladateľa a hudobného skladateľa Otta Františka Matze−
nauera (1845 – 1901). Zostavoval zbierky rôznych básničiek pod názvom Malý reč−
ník (1873),12 v ktorých sa snažil zhrnúť čo najviac dovtedy zverejnených a nezve−
rejnených básní, rečňovaniek a bájok. Vytvoril aj leporelá, obrázkové knižky pre
najmenších, tlačených na kartónovom papieri (Divé zvery, O kocúrikovi s čižmičkama,
Janko Palček, Popoluška, Radosti malučkých).

Z hľadiska vydávania publikácií v slovenskom jazyku v druhej polovici 19.
storočia je veľmi významné založenie Kníhtlačiarsko−účastinárskeho spolku v Tur−
čianskom Sv. Martine, ktorý začal fungovať od 12. januára 1870. V tlačiarenskom
závode spolku tlačili aj literatúru pre deti a mládež. Ján Francisci (Ján Samuel Fran−
cisci−Rimavský, 1822 – 1905) už v roku 1871 vydal slovenský výber ľudových roz−
právok určených pre deti pod názvom Poviedky pre slovenské dietky. Pri úprave tex−
tu pritom zohľadnil aj adresáta, detského čitateľa. Obrázkový zábavník pod ná−
zvom Zornička bolo druhé pozmenené vydanie Zorničky (Zorňička, zábavňík pre
ďjetki, I. – II.), ktorá vyšla v roku 1846 a 1847.13 Do zborníka prispieval spismi August
Horislav Škultéty (1819 – 1892) a Jonatán Dobroslav Čipka (1819 – 1861). Prvý zvä−
zok organizačne aj autorsky pripravil Škultéty. Druhý zväzok zabezpečoval vyda−
vateľsky aj redakčne Čipka. Obsah tvorili skôr moralizujúce texty. Výbor spolku Tat −
rín požiadal Škultétyho, aby vydal zbierku rečňovaniek. Rečňovanka pre slovenskje
školi vyšla v roku 1850 v Banskej Bystrici. V dielni Kníhtlačiarsko−účastinárskeho
spolku vyšiel v rokoch 1878 – 1879 a 1880 – 1883 aj časopis pre mládež s názvom
Včelka. Časopis pre školskú mládež. Bol to časopis modernejšieho typu, pomerne bo−
hato ilustrovaný, obsahoval piesne, krátke básne, rozprávky, divadelné hry, bájky,
rôzne poučné články, hádanky a úlohy. Jeho obsah doplňoval učebný materiál pre
školskú mládež a venoval sa zábave. V Martine vychádzal v rokoch 1871 – 1872 aj
časopis Dennica. Poučno−zábavný časopis pre slovenskú mládež. Obsahoval básne, po−
viedky, hádanky a slúžil na vzdelávanie a zábavu mládeže. V rokoch 1865 – 1866
vychádzal v Pešťbudíne časopis pre mládež s názvom Junoš. Redaktorom a vyda−
vateľom bol Ján Nepomuk Bobula (1844 – 1903). Časopis bol určený predovšetkým
pre študujúcu slovenskú mládež v Pešti.

10 ZOCH, I. B. Malý herec. Päť pôvodných i preložených veselohier pre mládež.
11 GOGOLÁK, J. Majáles: Obrázok zo žiackeho života.
12 MATZENAUER, F. O. Malý rečník.
13 Zorňička, zábavňík pre ďjetki, I. – II.
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Vydavatelia českej literatúry pre deti 
a mládež v 19. storočí
Zmena vo výrobe papiera, vynález litografie a ďalšie technické novinky 

v 19. storočí umožnili zvyšovať výrobu tlačí a distribuovať knihy oveľa lacnejšie ako
v predchádzajúcich desaťročiach. Tlačiarne a vydavateľstvá začali vydávať stále

Obr. 3 Knižka Malý herec od Ivana B. Zocha, vytlačená u A. Horovitza v Trnave 

v roku 1890
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viac kníh pre deti i mládež a objavovalo sa čoraz viac knižiek aj pre dievčatá. Väč−
šie české kníhtlačiarne sa snažili uspokojiť dopyt po detskej a mládežníckej litera−
túre, vydávali preklady cudzojazyčných diel a postupne tlačili aj pôvodné diela od
českých autorov.

V českom preklade vychádzali rôzne diela známych nemeckých autorov,
ktorí písali pre deti a mládež. Okrem populárnych diel J. H. Campeho (Mladssj Ro−
binzon) vychádzali diela katolíckeho farára, učiteľa a spisovateľa Christopha von
Schmida (1768 – 1854) s názvom Genowefa; Kralice, aneb Malowaná wagička; Kwětný Kossj −
ček; Gehňátko: powjdka pro djtky; Štědrý wečer; Ztracené Djtě a podobné diela. Obľúbené
boli aj ľudové a mládežnícke poviedky od Karla Gustava Nieritza (1795 – 1876) (Mla−
dý bubenjk; Neylepssj dědictwj; Prawda a lež; Slawjk). Nieritz v poviedkach idealizoval
malomestský život a propagoval meštianske cnosti ako zbožnosť, usilovnosť, zmysel
pre rodinu. V českom preklade vyšli aj diela nemeckej spisovateľky Amalie Schop−
peovej (1791 – 1858), ktorá písala predovšetkým knihy pre deti a mládež.14

V dejinách vydávania knižných publikácií v českom jazyku má dôležitú
úlohu pôsobenie spisovateľa, nakladateľa, dramatika a žurnalistu Václava Matěja
Krameriusa (1753 – 1808), ktorý vo svojom nakladateľstve Česka expedice vydával
a distribuoval kalendáre, cestopisné a dobrodružné knihy, mravoučné bájky a roz−
právky v českom jazyku.15

Najviac publikácií pre deti a mládež v 19. storočí vydávali väčšie české tlačiar −
ne a vydavateľstvá. Medzi ne patrí aj Arcibiskupská tiskárna v Prahe a ďalší praž−
skí tlačiari, ako Jan Buchler, Bohumil Haase, Martin Budislav Neuräutter ml., v Jin−
dřichovom Hradci Alois Josef Landfras a v Hradci Králové Jan Hostivít Pospíšil. Tí−
to tlačiari s obľubou vydávali aj známe romány a poviedky od nemeckých autorov
pre deti a mládež (J. H. Campe, Ch. von Schmid, K. G. Nieritz).

V 19. storočí vznikali aj diela od českých autorov a autoriek. Za zakladate−
ľov českej literatúry pre deti a mládež sa pokladajú Karel Alois Vinařický (1803 –
1869) a František Doucha (1810 – 1884). Vinařický ako kňaz, básnik, spisovateľ a pre−
kladateľ bol významnou osobnosťou českého národného obrodenia. Básne skladal
ešte v časomiere. Vydal niekoľko zbierok básní pre deti, ktoré sa stali v 19. storočí
veľmi obľúbenými. Jeho Abeceda česká (1838, 1845), Druhá kytka básní, bájek a hádanek
(1845) boli vytlačené v Arcibiskupskej tlačiarni v Prahe. U Jaroslava Pospíšila v Pra−
he vyšla Vinařického Čítanka malých (1850), Jan Slepý, historický truchoděj (1847) a Kyt−
ka básniček (1852).

František Doucha (1810 – 1884) bol katolíckym kňazom, spisovateľom, pre−
kladateľom a bibliografom. Jeho význam z hľadiska českej literatúry je predovšet−
kým v tvorbe pre deti a mládež. Vydal vyše 80 diel pre mládež, väčšinou s didak−
tickým a výchovným charakterom.

14 SCHOPPE, A. Wystěhowanci do Brasilie; Gindřich a Marie, aneb Osiřelé djtky.
15 KRAMERIUS, V. M. Zrcadlo sslechetnosti pro mládež Cžeskau.
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Významnou českou spisovateľkou pre deti a mládež v 19. storočí bola Mag−
daléna Dobromila Rettigová (1785 – 1845). Prvé literárne pokusy písala v nemčine,
potom pod vplyvom okolia sa odhodlala písať a publikovať v češtine. Najprv uve−
rejňovala krátke prozaické a veršované práce, neskôr postupne vydala niekoľko po−
viedok pre mládež, prevažne pre dospievajúce dievčatá. Venovala sa hlavne písa−
niu a vydávaniu kuchárskych kníh.16 Jej slávna Domácí kuchařka vyšla v češtine a aj
v nemčine už v roku 1826 u Jána Pospíšila v Hradci Králové. Ďalšie vydania nasle−
dovali v českom a v nemeckom jazyku.

Záver
Pri porovnaní slovenskej a českej literatúry pre deti a mládež z 19. storočia

môžeme konštatovať, že v českom jazyku vychádzalo oveľa viac publikácií ako 
v slovenskej literatúre. České územie v rámci monarchie bolo v 19. storočí ekono−
micky a hospodársky rozvinutejšie, sústredila sa tu väčšina priemyselných odvetví.
Knižný trh sa postupne rozvíjal a bol stále rozsiahlejší. Čeština bola pre slovensky
hovoriacich vzdelancov, ako aj pre celé slovenské obyvateľstvo jazykovo dostupná,
preto možno predpokladať, že knihy v českom jazyku sa kupovali a čítali aj v slo−
vensky hovoriacich rodinách.

Diela svetovej literatúry pre deti a mládež v 19. storočí sa dostali k sloven−
skému a českému čitateľovi väčšinou prostredníctvom preložených alebo adapto−
vaných diel do nemeckého jazyka. V aristokratických rodinách sprostredkovacím
jazykom mohla byť aj francúzština, lebo deti vo významnejších aristokratických 
a bohatých meštianskych rodinách sa učili aj francúzsky jazyk.

Pri vydávaní literatúry pre dievčatá možno skonštatovať, že počet publiká−
cií bol oveľa nižší ako počet dobrodružných románov a vedomostných publikácií
pre chlapcov. Knižky mali najmä moralizujúci charakter, príbehy pre dievčatá ma−
li viesť k ich poslušnosti, usilovnosti, pobožnosti a k príprave na materstvo. Okrem
moralizujúcich spisov boli dôležité aj knihy s praktickejším obsahom, ktoré mali
mladé dievčatá pripraviť na rolu manželky, matky, na vedenie domácností a naučiť
ich pravidlám spoločenského správania.17

V druhej polovici 19. storočia v dôsledku technických vynálezov sa vydá−
vanie publikácií v oblasti literatúry pre deti a mládež zintenzívnilo. Začali vychá−
dzať bohato ilustrované knihy určené predovšetkým pre malé deti. Vznikali aj ča−
sopisy pre malé deti a študujúcu mládež, v ktorých sa vydavatelia snažili ponúknuť
všestranný obsah (piesne, básne, rozprávky, malé divadelné hry, bájky, rôzne po−
učné články, hlavolamy, hádanky, cvičenia).

16 RETTIGOVÁ, M. D. Bjla růže; Mařenčin kossjček; Domácý kuchařka.
17 MARIE ANTONIE. Serafka: dárek dcerkám městkým. 
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V slovenskej a českej literatúre pre deti a mládež v 19. storočí môžeme po−
zorovať snahu spisovateľov a zostavovateľov o všestranný zábavný, vzdelávací 
a výchovný charakter obsahu. Okrem nápadov a inšpirácií zo svetovej literatúry sa
snažili sprostredkovať a šíriť aj národné a ľudové hodnoty.
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Publishers of Slovak and Czech literature 
for children and youth in the 19th century
Katarína Bokrosová

The subject of the article is publishing of the literature for children and
youth in the 19th century. In the Central European area the publications for chil−
dren and young people were also influenced by books in German−speaking coun−
tries. New technical inventions in the field of book printing, also the development
of graphic technology in the printing of book illustrations developed the publi−
shing of books for children and young people quantitatively and qualitatively. In
the Slovak and Czech literature for children and youth in the 19th century we can
observe the efforts of writers and compilers for comprehensively entertaining, edu −
cational and upbringing character of the content. In addition to ideas and inspira−
tions from world literature, they also tried to convey and disseminate national
and folk values.

Key words: Literature for children and youth, 19th century, Slovak and Czech publishers 
of literature for children and youth
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Odborné vzdelávanie učňov 
v grafickom remesle koncom 
19. storočia a v prvých dekádach
20. storočia
(na príklade Bratislavy)
Bronislava Navarová

Kľúčové slová: grafická učňovská škola, učňovské školy, učni, Bratislava

Počiatky vzdelávania a výchovy učňov treba hľadať v cechovom zriadení. Od
vzniku cechov v Uhorsku (14. stor.) musel byť každý remeselný majster po−
vinne organizovaný v cechu. Z členstva mu vyplývali povinnosti, práva a zá−

bezpeky (sociálne, spoločenské, náboženské i politické), len vtedy mohol slobodne
vykonávať remeslo, predávať svoje výrobky na trhu a mať v dielni učňov a tovari−
šov.1 Osvojenie si praktických i teoretických poznatkov potrebných pre výkon bu−
dúceho remeselného povolania bolo niekoľkoročným procesom limitované prís nou
personálnou hierarchiou (majster – tovariš – učeň) a pevnou organizačnou štruk−
túrou v cechoch. Do učenia vstupovali 12− až 15−roční chlapci,2 ktorí sa po jeho
skončení (spravidla doba učenia trvala tri a viac rokov, nie menej ako dva roky) a zís −
kaní výučného listu stávali tovarišmi. Tovariš sa po absolvovaní niekoľkoročnej
(jeden až šesť rokov) vandrovky a zložení skúšky (vyhotovenie majstrovského ku−
su) mohol stať majstrom a založiť si vlastnú dielňu.

1 K problematike cechov na Slovensku pozri ŠPIESZ, A. Remeslá, cechy a manufaktúry 
na Slovensku. Martin: Osveta, 1983 (druhé vyd. Bratislava: Perfekt, 2021); ŠPIESZ, A.
Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied, 1972 alebo MAJERECH−MRZÚCH, J. Remeselnícke cechové organizácie
na Slovensku. Bratislava: Academic Electronic Press, 2000. ISBN 80−88880−37−8.

2 Prijatie chlapca do učenia prebehlo na základe uzatvorenia písomnej zmluvy medzi
majstrom a rodičmi, resp. ručiteľmi, obsahujúcej patričné náležitosti vrátane dĺžky učenia
a sumy, ktorú majster obdržal za chlapcovo vyučenie. Majster bol povinný učňa remeslu
vyučiť riadne, zabezpečiť jeho náboženskú a mravnú výchovu, poskytnúť mu stravu 
a ubytovanie. Učeň musel voči majstrovi zachovávať poslušnosť, oddanosť a úctu. K jeho
úlohám patrila aj pomoc v domácnosti pani majstrovej, príprava a upratanie dielne pred
začiatkom a po skončení pracovnej doby. To všetko často pod hrozbou prísnych telesných
trestov, keďže majster prevzal nad učňom na čas učenia otcovské práva. K postaveniu
cechových učňov pozri napr. HOUDEK, I. Cechovníctvo na Slovensku. Martin: Muzeálna
slovenská spoločnosť, 1943; POZDIŠOVSKÝ, Š. Cechoví učni v Trenčíne v XVI. – XVIII.
storočí, s. 139 – 152; MAJERECH−MRZÚCH, odk. 1.



212 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

Zakladaním manufaktúr v prvej polovici 18. stor. a neskôr prevahou tová−
renskej výroby sa výsadné postavenie cechov v remeselnej výrobe oslabovalo. Za−
čiatkom 19. stor. vstúpili do platnosti Generálne cechové artikuly (1813),3 ktoré zjed−
notili a upravili činnosť i postavenie cechov a v konečnom dôsledku oklieštili ich
právomoci. Prvých deväť článkov sa zaoberalo učňami.4 Generálne artikuly zade−
finovali dĺžku učenia na dva až štyri roky,5 pričom pri väčšine remesiel – vrátane
kníhviazačov a kníhtlačiarov – bola stanovená na tri roky.6 Neskôr bola učňovská
doba zjednotená na tri roky, ale ak majster učňa šatil, predĺžila sa o čas dohodnutý
medzi majstrom a zástupcom učňa. Posun v povinnostiach učňov nastal v tom, že
pravidlá zakazovali akékoľvek osobné služby učňov.7 Poplatok pri ukončení učenia
bol stanovený na dva zlaté.8

Generálne artikuly boli v platnosti až do prijatia VIII. zákonného článku z ro−
ku 1872 Priemyselného zákona,9 ktorý cechy definitívne zrušil. Zákon definoval po−
stavenie učňov, ich práva a povinnosti, rovnako remeselníkov (majstrov), u ktorých
sa učili. Určoval za akých podmienok môže byť chlapec prijatý do učenia (písomná
zmluva so stanovenou skúšobnou dobou, celkovým trvaním učenia a sumou, mie−
rou starostlivosti o učňa a pod.). Učňom sa mohol stať 12−ročný chlapec, výnimoč−
ne s povolením priemyselného orgánu aj mladší, ten však musel povinne navšte−
vovať ľudovú školu až do dvanástich rokov. Dĺžka učenia mala trvať minimálne do
dovŕšenia 15. roku života. Vzájomný vzťah remeselníka a učňa bol v zákone upra−

3 Allgemeine Artikeln für Innungen oder Zünfte, des Kőnigreichs Hungarn, s. [3] – 7.
4 Napr. za učňa mohol byť prijatý chlapec bez ohľadu na vierovyznanie. Kým bol oficiálne

zapísaný za učňa s vedomím cechmajstra alebo iných predstavených v cechu, musel
absolvovať u majstra, u ktorého sa chcel vyučiť, šesťtýždňovú skúšobnú dobu. Ak ho ten
označil za spôsobilého a užitočného, mohol byť po preukázaní sa krstným listom alebo
iným dokumentom dokladujúcim miesto narodenia prijatý do učenia. Keď išlo 
o poddaného, potreboval súhlas zemepána, resp. vyšších úradov, ktoré s definitívnou
platnosťou rozhodli o jeho (ne)prijatí za učňa. Vstupný poplatok bol stanovený na 1,30 zl.
Cena za celé učenie nesmela prekročiť 20 zl. Každý majster sa mal snažiť čo najskôr vyučiť
učňa na takú úroveň, aby bol schopný zarobiť si svojou prácou peniaze. V prípade, 
že učeň od majstra ušiel, ale o niekoľko málo dní sa vrátil a čin oľutoval, nepostihli jeho
ručiteľa žiadne sankcie. Učeň však musel za každý deň na úteku zostať týždeň dlhšie 
v učení. Artikuly dali učňovi právo sťažovať sa na svojho majstra osobne alebo
prostredníctvom ručiteľa priamo u cechmajstra a predstavených cechu. Ak bola sťažnosť
opodstatnená, mal byť preradený k inému majstrovi. Po vyučení a uhradení
prepúšťacieho poplatku tiež vo výške 1,30 zl. učeň získal výučný list. Allgemeine
Artikeln..., odk. 3, s. [3] – 7.

5 Pekári, tesári, povrazníci, voskári a hrnčiari – dva roky; blanári, zlatníci, kamenári,
bielogarbiari a hodinári – štyri roky. Allgemeine Artikeln..., odk. 3, s. 4.

6 MAJEREKCH−MRZÚCH, odk. 1, s. 17.
7 POZDIŠOVSKÝ, odk. 2, s. 145.
8 POZDIŠOVSKÝ, odk. 2, s. 150.
9 1872. évi VIII. törvénycikk az ipartörvény [online]; SZÜLLŐ, G. Výťah z priemysľového

zákona.
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vený relatívne korektne (pevne stanovená dĺžka pracovnej doby, zákaz nočnej
práce do 16 rokov, náročnosť vykonávaných prác primeraných veku a fyzickej
kondícii učňov), ale o školských povinnostiach sa zmieňoval len okrajovo. Reme−
selník nesmel brániť učňovi navštevovať školu, naopak, ak nevedel písať, čítať ale−
bo počítať, mal dozerať na to, aby si vzdelanie doplnil v pokračovacej večernej
alebo nedeľnej škole. Čas strávený v škole sa mal rátať do pracovnej doby. Reme−
selník bol povinný pripravovať svojich učňov v danom odbore a po skončení učeb−
ného pomeru mal učňovi vystaviť riadny doklad o vyučení.10

Posunom k systematickému budovaniu učňovských škôl sa stal XVII. zákon −
ný článok z roku 1884. Priemyselný zákon.11 Zákon s cieľom vychovať odborne spôso−
bilých remeselných pracovníkov dával do korelácie praktickú stránku učenia v diel−
 ni u majstra so získavaním teoretických znalostí v učňovských školách. Znenie para −
grafov venovaných učňom bolo viac−menej identické so zákonom z roku 1872,
pribudla osobitná časť venovaná učňovským školám. Učeň bol povinný navštevo−
vať školu, kým trval jeho učebný pomer u remeselníka. V obciach, kde bolo aspoň
50 učňov a nemali samostatnú školu, mala obec povinnosť zriadiť samostatné kur−
zy v trvaní desať mesiacov. Vyučovať sa v nich malo aspoň dva pracovné dni v týž −
dni štyri hodiny všeobecné predmety a každú nedeľu tri hodiny kreslenie. Podľa
možností sa mohla pridať v nedeľu jedna hodina náboženstva.12 Organizačný 
a študijný poriadok remeselných učňovských škôl upravovalo osobitné nariadenie
Ministerstva kultu a školstva; podľa neho sa do učňovských škôl prijímali chlapci,
ktorí dovŕšili 12. rok a súčasne ukončili povinnú dochádzku v ľudovej škole, vede−
li plynule čítať a počítať s celými číslami štyrmi základnými počtovými operáciami.
Ak tieto podmienky nespĺňali, nastúpili do prípravného ročníka, resp. ak nemali
ešte 12 rokov, navštevovali ďalej ľudovú školu. Vyučovanie začínalo 15. septembra,
v triede mohlo byť 60 žiakov, ak ich počet presiahol 70, mala sa zriadiť pobočná trie−
da. Učňovská škola, ako i prípravný kurz, boli trojročné.13 Prijatí učni do učenia 
a do školy sa zapisovali do zoznamu uloženého u priemyselnej vrchnosti (priemy−
selný spolok alebo komora), ktorý sa dva týždne pred začiatkom škol. roku zasielal
príslušnému školskému dozorcovi. Dochádzka a prospech sa kontrolovali. Správ−
ca školy odovzdával s mesačnou periodicitou na kontrolu priemyselnej vrchnosti
prospechovú knihu, v ktorej bol zaznačený aj prospech u majstra. Po ukončení ce−
lého praktického i teoretického učebného pomeru sa prospech (označený troma
triedami: prvá – dobre, druhá – dostatočne, tretia – nedostatočne) zaznačil do zo−
znamu uloženého u priemyselnej vrchnosti.14

10 1872. évi VIII. törvénycikk az ipartörvény..., odk. 9; SZÜLLŐ, odk 9, s. 10 – 11.
11 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény [online].
12 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény, odk. 11; SZITNYAI, J. Nový priemyselný zákon

XVII z. č. z r. 1884, s. 50 – 57.
13 SZITNYAI, odk. 12, s. 51 – 52.
14 SZITNYAI, odk. 12, s. 47 – 49.
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Priemyselný zákon z roku 1884 platil aj po rozpade Rakúsko−Uhorska. Až 
v roku 1924 ho nahradil Živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi
č. 259/1924 Sb. z. a n.15 Zákon definoval učňov ako pomocných pracovníkov. Za
učňa mohol byť prijatý na základe písomnej zmluvy obsahujúcej patričné náleži−
tosti chlapec alebo dievča vo veku 15 rokov. Medzi povinnosti živnostníkov patrilo
posielať učňov do škôl a poskytnúť im potrebný čas na ich návštevu až do dovŕše−
nia 18. roku života. Učeň musel navštevovať učňovskú školu (prípravné kurzy)
alebo živnostenskú pokračovaciu školu po celý čas učebného pomeru. Priestory,
školské pomôcky, ale aj učiteľov mali na výučbu poskytovať ľudové školy. Učňov−
ské školy sa mali otvoriť v každej obci, kde bolo tri roky po sebe aspoň 30 učňov,
resp. v dvoch alebo vo viacerých obciach, z ktorých mohli žiaci dochádzať do jed−
nej školy.16 Učenie trvalo tri roky, vrátane absolvovania skúšobnej doby stanovenej
od štyroch týždňov do troch mesiacov. Za istých podmienok (nedostatočný pro−
spech, disciplinárne vylúčenie na určitý čas, nezloženie učňovskej či tovarišskej
skúšky) sa učenie mohlo predĺžiť maximálne o pol roka.17 Po riadnom ukončení
učebnej doby a absolvovaní záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získal
učeň výučný (tovarišský) list.

Živnostenský zákon rozdelil všetky živnosti na slobodné, remeselné a kon−
cesované. K remeselným, t. j. vyžadujúcim odborné vyučenie v remesle, patrili aj
knihári a ku koncesovaným, teda vyžadujúcim zvláštne povolenie, boli zaradené 
o. i. kníhtlačiarne, meditlačiarne, oceľotlačiarne, drevotlačiarne, kameňotlačiarne,
vynímajúc kníhkupectvá a antikvariáty.18

Učňovské školstvo v Bratislave
Bratislava nadobúdala postupne od polovice 19. stor. a ešte výraznejšie po

rakúsko−maďarskom vyrovnaní charakter priemyselného a obchodného strediska.
Jadro síce stále tvorila remeselná malovýroba, ale v meste vzniklo v tomto období
viacero manufaktúr a tovární, ktoré potrebovali teoreticky i prakticky vzdelaný
personál vo výrobe aj v administratíve. Pod vplyvom ustanovení priemyselného
zákona z roku 1884 o povinnom školskom vzdelávaní učňov počas celej doby uče−

15 Zákon 259/1924 Sb. Živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi 
zo dňa 10. októbra 1924 [online]; FOLTÍN, F. a Č. SÝKORA. Živnostenský zákon pre
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. Z. a n., 
so zákonmi a nariadeniami.

16 Živnostenský zákon č. 259/1924, odk. 15, paragrafy 134 – 151 (o učňoch), paragrafy 
103 – 111 (o učňovských školách).

17 Dĺžka učebnej doby sa pohybovala od dvoch do štyroch rokov podľa spôsobu
vykonávania / prevádzkovania živnosti. Živnostenský zákon č. 259/1924, odk. 15, 
paragraf 136 a 139.

18 Živnostenský zákon č. 259/1924, odk. 15, paragraf 1, odsek 3 (remeselné živnosti), 
paragraf 22 (koncesované živnosti).
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nia a rozvíjajúcich sa výrobných, priemyselných a obchodných vzťahov vystupo−
vala v Bratislave čoraz intenzívnejšie do popredia otázka otvorenia špecializovanej
odbornej školy pre živnosti, priemysel a obchodné vzťahy. Situácia sa vyvinula
napokon tak, že v meste boli otvorené takmer súčasne v 80. rokoch 19. stor. dve od−
borné školy orientované na vzdelávanie učňov.

Pred ich vznikom existovala v Bratislave už v roku 1786 škola kreslenia pri−
členená k ľudovej škole pri Dóme sv. Martina. Školu navštevovalo viac ako sto žia−
kov. Pod vedením Jána Nepomuka Schaufa (1757 – 1827)19 si v nej osvojovali zák la−
dy dnešného technického kreslenia.20 Iné pokračovacie vzdelanie sa remeselným
učňom nedostávalo až do roku 1850, keď bola s vládnou podporou otvorená ne−
deľná opakovacia škola. Po zrušení cechovej organizácie jej návštevnosť výrazne
klesala.21 V roku 1878 zriadila Bratislavská obchodná a priemyselná komora pri
Csákyho ľudovej škole (bývalá základná škola na Jesenského ulici) novú kresliar−
sku školu pre živnostenských a priemyselných učňov. Na škole vyučoval sochár
Anton Brandl (1817 – 1893).22

Snahu o založenie samostatnej priemyselnej školy malo mesto Bratislava už
v roku 1884. Vytvoril sa samostatný prípravný výbor zložený z občanov a predsta−
viteľov miestneho školstva, ktorý riešil problém s umiestnením školy, lebo žiadna 
z existujúcich bratislavských škôl jej nechcela zapožičať priestory na večerné vy−
učovanie. Až po zaangažovaní sa kráľovského radcu a starostu mesta Karola Merg−
la pridelilo ministerstvo novovznikajúcej škole päť učební a ešte jednu miestnosť 
v budove starej reálky.23 V roku 1887 sa mohlo začať vyučovať na Bratislavskej mest−

19 Ján Nepomuk Schauf (1757 – 1827) – tlačiar, spisovateľ, grafik, učiteľ. Po štúdiách 
v Prahe a vo Viedni prišiel do Bratislavy, kde v rokoch 1780 – 1805 vyučoval kreslenie 
na kresliarskej škole pri ľudovej škole pri Dóme sv. Martina. Bol tiež obchodníkom 
so starožitnosťami, umeleckými predmetmi a hudobninami, krátke obdobie vlastnil 
aj kníhtlačiareň po A. M. Oderlitzkom. Z Bratislavy odišiel do Záhrebu, kde na miestnej
škole vyučoval kreslenie až do roku 1821. Viac pozri Slovenský biografický slovník. 5. zv.
Martin: Matica slovenská, 1992, s. 215; k jeho pedagogickej činnosti napr. KOWALSKÁ, E.
Zeichenunterricht nach den Schulreformen der Aufklärungszeit In: B. BALAŽOVÁ, 
ed. Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. Bratislava, 2005, s. 195 – 203.

20 A pozsonyi ipariskola alapitása, s. 4 – 5.
21 V škol. roku 1883/84 mala 564 žiakov, 1884/85 589 a v škol. roku 1885/86 ju navštevovalo

623 žiakov. A pozsony ipariskola alapitása, odk. 20, s. 5.
22 Anton Norman Brandl (1817 – 1893) – sochár a reštaurátor, učiteľ. Študoval na výtvarnej

akadémii vo Viedni, pôsobil v Trnave, Nitre a Bratislave, kde možno nájsť viaceré jeho
sochárske diela. Od roku 1870 sa venoval aj pedagogickej činnosti, vyučoval kreslenie na
bratislavskej katolíckej reálke i na kresliarskej škole pre živnostenských a priemyselných
učňov. Viac pozri Biografický lexikón Slovenska I. Martin: Slovenská národná knižnica,
2002, s. 538.

23 Podľa výročnej správy Bratislavských pokračovacích učňovských škôl za škol. rok 
1928 – 1929 učňovská škola sídlila v škol. budove na Kostolnej ulici (dnes Kapitulská) 
až do roku 1914, počas vojny musela tieto priestory opustiť, aby sa sem po jej skončení
opäť vrátila. Rozvoj bratislavských učňovských škôl, s. 5.
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 skej priemyselnej škole (Pozsony Szabad Királyi Város Ipariskolája, v škol. roku 1901/02
nesúcej názov Pozsony Szabad Királyi Város Iparostanoncz−iskolája). Z iniciatívy Obchod−
 nej a priemyselnej komory vznikla v roku 1885 v Bratislave aj Vyššia obchodná aka−
démia (Pozsonyi Felső Kereskedelmi Akadémia). Na k nej pričlenenej Obchodnej škole
nižšieho stupňa – kupeckej učňovskej škole (Alsó Fokú Kereskedelmi Iskola, od škol.
roku 1888/89 Kereskedői Tanoncz−Iskola) sa začalo vyučovať v škol. roku 1886/87.

Obchodná škola nižšieho stupňa 
(Obchodná učňovská škola)
Vyššia obchodná akadémia s provizórnym sídlom na Panenskej ulici (ne−

skôr vo vlastnej budove na Palisádach) bola otvorená v škol. roku 1885/86. Prvým
riaditeľom školy bol János Jónás (1848 – 1911).24 Vedenie a zriaďovateľ školy pláno−
vali pri nej otvoriť aj jednoročný večerný prípravný kurz pre asistentov predaja,
ako aj obchodnú školu nižšieho stupňa pre učňov.25 V škol. roku 1886/87 sa poda−
rilo otvoriť pri obchodnej akadémii iba nižšiu obchodnú školu pre učňov (Alsó Fokú
Kereskedelmi Iskola), večerný kurz bol pre nedostatok záujemcov otvorený až v škol.
roku 1887/88. Kurz sa však neorganizoval každoročne. Vedenie obchodnej akadé−
mie upozorňovalo na finančné ťažkosti sprevádzajúce otvorenie a fungovanie
učňovskej školy. V júni 1887 sľúbilo mestské zastupiteľstvo obchodnej akadémii
každoročnú subvenciu 800 zlatých26 na udržanie učňovského vzdelania a dalo prí−
sľub, že sa odborné vzdelávanie miestnych kupeckých učňov sústredí do obchod−
nej akadémie, resp. k nej pridruženej učňovskej školy.27

Podľa organizačného poriadku bola nižšia obchodná učňovská škola pričle−
nená k obchodnej akadémii, fungovala pod jej hlavičkou, mala s ňou spoločné tla−

24 János Jónás (1848 – 1911) – spisovateľ, prekladateľ, pedagóg, riaditeľ Obchodnej akadémie
v Bratislave v rokoch 1885 – 1902. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Berlíne, Mníchove 
a v Lipsku. Štúdium medicíny nedokončil, napokon vyštudoval históriu, východné 
jazyky a literárnu históriu. Pracoval v priemyselnej a obchodnej komore v Budapešti. 
Bol pedagógom na budapeštianskej obchodnej akadémii, v roku 1885 bol vymenovaný 
za riaditeľa novovznikajúcej obchodnej akadémie v Bratislave. Aktívne sa zúčastňoval
bratislavského spoločenského, intelektuálneho života, podporoval organizovanie
odborného školstva. Je autorom odbornej i beletrizovanej literatúry a viacerých učebníc.
Viac pozri SZINNYEI, J. Magyar írók élete és munkái [online]. [cit. 1. 7. 2022]. Dostupné
na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/j/j09773.htm; rok úmrtia doplnený podľa
Tudósnaptár Historia [online]. [cit. 1. 7. 2022]. Dostupné na: https://tudosnaptar.kfki.hu/
localhost/egyen.php?namenev=jonasj&nev5=J%F3n%E1s+J%E1nos

25 Tudnivalók az 1886/7−dik iskolai évre nézve, s. 5 – 6.
26 V nasledujúcich rokoch mesto navýšilo subvenciu pre učňovskú školu: v r. 1894 na 

1 600 korún, v r. 1909 na 2 000 korún a v r. 1910 až na 3 000 korún, s čím vyjadril
spokojnosť riaditeľ školy Gyula Klug pri príležitosti jej 25−ročnej existencie v škol. roku
1910/11 a označil to za dôležitý krok pre stabilizáciu pomerov v škole. [KLUG, G.]. 
A Kereskedő Tanonciskola: általános Helyzete, s. 94.

27 Az alsó fokú kereskedelmi iskola, s. [90].
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čivá a pečiatku. Pre žiakov učňovskej školy aj pre žiakov obchodnej akadémie platil
rovnaký disciplinárny poriadok. Školy vydávali každoročne spoločnú výročnú sprá−
vu. Do nižšej učňovskej školy mohli nastúpiť len chlapci zamestnaní v Bratislave.
Škola bola trojročná, prijímalo sa do nej začiatkom septembra a vyučovanie začína−
lo medzi 10. a 15. septembrom. Platilo sa školné 20 zlatých. Pri odchode žiaka v prie−
behu škol. roka sa nevracalo, ale v prípade, ak ho uhrádzal zamestnávateľ, mohol
poslať do školy iného svojho učňa. Vyučovalo sa v každej triede sedem hodín týž−
denne, dva pracovné dni po dve hodiny a v nedeľu tri hodiny. Učebné predmety so
zameraním na obchodné vzťahy boli vybrané tak, aby boli vhodné pre učňov rôz−
nych živností. Vyučovalo sa čítanie s porozumením odborných maďarských a ne−
meckých textov, všeobecná a obchodná aritmetika, obchodná korešpondencia, ad−
ministratívne práce, účtovníctvo, náuka o tovare, obchode, obrate a zmenkách.28

V roku 1894 vstúpil do platnosti nový organizačný poriadok školy, podľa kto−
 rého bola učňovská škola naďalej pripojená k obchodnej akadémii; otvoril sa v nej
aj prípravný ročník, v ktorom sa výučba sústredila na dosiahnutie požadovanej
úrovne v základných zručnostiach čítania a písania u všetkých prijatých žiakov.
Mierne sa upravil rozvrh hodín, ale ich celkový počet sedem do týždňa sa zachoval.
K vyučovacím predmetom pribudli prírodné vedy, zemepis a v prípravnom roční−
ku krasopis.

Zo žiackych štatistík možno získať základný prehľad o žiakoch, ich prospe−
chu a o dochádzke. Obsahovali meno učňa, živnosť, ktorej sa učil, meno majstra,
resp. obchod, dielňu alebo firmu, kde bol v učení, a výslednú koncoročnú známku.
Poskytovali aj súhrnnú informáciu o vierovyznaní, materinskom jazyku, znalosti
jazykov a o dosiahnutom predchádzajúcom vzdelaní.29 Školu navštevovali učni 
z rôznych živností a remesiel,30 medzi nimi i budúci kníhkupci (22), knihári (3),
kníhtlačiari (4), od škol. roku 1906/07 súhrnne označovaní ako učni v knižnom ob−
chode (könyvkereskedés) alebo pracujúci s knižným tovarom (könyvárú) (65).31 Škola
sa v meste rýchlo etablovala, čomu nasvedčujú aj vysoké čísla každoročne prijatých
žiakov do prvého, ako aj prípravného ročníka. V učňovskej škole študovalo v sle−
dovanom období každý rok v priemere 168 žiakov (najviac 214 v škol. roku

28 A tanonczok alsó fokú kereskedelmi iskolájának tanrendje, s. 41.
29 Množstvo poskytovaných informácií postupne vo výročných správach ubúdalo. 

V škol. roku 1890/91 už koncoročná známka chýbala, v škol. roku 1897/98 bol uvedený 
len menný zoznam žiakov bez konkrétneho zamestnávateľa a od škol. roku 1899/1900 
bol číselne vyjadrený iba počet žiakov v jednotlivých ročníkoch a uvedené povolanie.

30 Výrazne dominoval obchod s koloniálnym tovarom, následne galantéria, obchod 
s módnym tovarom, s bielizňou a čipkami, drogéria, hračkárstvo, zmiešaný tovar, obchod 
s drevom, železiarskym tovarom a i. Školu navštevovali aj chlapci učiaci sa remeslám, 
ako napr. klampiar, obuvník, kominár, vinohradník, mäsiar, debnár, hodinár, cukrár a i.

31 Uvedené počty sú za škol. roky 1886/87 – 1898/99. Počet učňov v knižnom obchode je 
za roky 1906/07 – 1912/13. Výročnú správu vydala škola ešte aj za škol. rok 1914/15, 
k dispozícii sme však mali len výročné správy za škol. roky 1885/86 – 1912/13.
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1888/89), z toho sa priemerne štyria učni (v škol. roku 1888/89 deväť a 1891/92 se−
dem) učili v knižnom obchode. Kníhkupeckí učni pracovali u týchto bratislav−
ských kníhkupcov: Karol (Károly) Stampfel (11), Rudolf (Rezső) Drodtleff (6) a Žig−
mund (Zsigmund) Steiner (5). Knihári pochádzali z dielní Michala (Mihálya) Frod−
la, Antona (Antala) Rottmunda, Matúša (Maté) Szentlélekyho a kníhtlačiari z oficín
Lőwy a Alkalay, Adolf Alkalay, Karol Richter, Stampfel Eder a spol.

Vedenie školy zápasilo v priebehu rokov s viacerými problémami. Dlhodo−
bým problémom bola nedostatočná a nepravidelná dochádzka žiakov, vyplývajú−
ca o. i. z neochoty majiteľov živností púšťať učňov na vyučovanie na úkor ich prá−
ce v dielňach a v obchodoch.

Na učňovskej škole vyučovali až na malé výnimky učitelia z obchodnej aka−
 démie. Pedagogický zbor tvorilo osem až dvanásť učiteľov. K dlhoročným patrili
okrem riaditeľa J. Jónása napr. odborní učitelia Maximilián (Miksa) Havas (1861 –
1944), Alexander (Sándor) Asbóth (1860 – 1898), Vojtech (Béla) Schack (1859 – 1936),
Alexander (Sándor) Stirling (1853 – 1907) alebo neskôr Karol (Károly) Wurm (1886 –
?). Predovšetkým v prvých rokoch pociťovali nedostatok učebníc, ktorý riešili prí−
pravou vlastných prednášok a neskôr napísaním celých učebníc pre obchodné
učňovské školy.32

Na prelome storočí zaznamenala škola mierny pokles žiakov, preto bol 
v škol. roku 1900/01 prípravný ročník zrušený. Počet žiakov začal v škol. roku 1905/06
znovu stúpať, ale prípravný ročník už obnovený nebol. V dôsledku toho sa opä−
tovne zhoršila úroveň vstupných vedomostí a zručností, s ktorými prichádzali žia−
ci do školy. Upozorňovali na to pedagógovia vyučujúci najmä v prvom i druhom
ročníku. Rozdielne dosiahnuté vzdelanie a úroveň nadobudnutých vedomostí
pred nástupom na odbornú školu a nerovnaká pripravenosť brzdili plynulý prie−
beh vzdelávacieho procesu. Problém s nedostatočnou úrovňou žiakov prijíma−
ných do učňovských škôl pretrval celé obdobie existencie učňovskej školy. Škola,
stále pridružená k vyššej obchodnej akadémii, fungovala až do zániku monarchie,
resp. aj v novovzniknutej Československej republike, pričom došlo k rozdeleniu na
maďarské a československé triedy a postupnej transformácii na čisto obchodnú, ne−
skôr hospodársku školu.33

32 Zoznamy učebníc boli uverejňované vo výročných správach od škol. roku 1889/90.
33 Vyššia obchodná akadémia prešla v r. 1921 do vlastníctva štátu pod správu Ministerstva

školstva a národnej osvety, boli pri nej otvorené aj maďarské pobočky. Naďalej pri nej
pôsobila až do r. 1934 i učňovská obchodná škola ako kupecká pokračovacia škola 
s maďarskými i nemeckými pobočkami. Postupne sa preorientovala na obchodnú 
školu, učňovské vzdelávanie sa presúvalo do postupne sa formujúcich pokračovacích
živnostenských škôl orientovaných na jednotlivé remeselné a priemyselné odvetvia.
GEŠKOVÁ, Ž. a Ľ. KRIŠKOVÁ. Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 
za školské roky 1918/19 – 1952/53, s. 180 – 181.
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Bratislavská mestská priemyselná 
(učňovská) škola
K založeniu mestskej priemyselnej učňovskej školy viedla iniciatíva mesta

Bratislava už v roku 1884. Po vyriešení problému s umiestnením školy začala Bra−
tislavská mestská priemyselná škola (Pozsony Szabad Királyi Város Ipariskolája, neskôr
Pozsony Szabad Királyi Város Iparostanoncz−iskolája) prijímať žiakov 1. januára 1887.
Zapísalo sa a prijatých bolo 770 učňov z 51 živností34 do piatich prípravných, šty−
roch prvých a dvoch druhých tried. Otvorila sa aj jedna obchodná trieda (keres −
kedő osztály). Vyučovanie začalo 15. januára, prvý škol. rok po zložení verejných
skúšok úspešne absolvovalo 713 žiakov. V nasledujúcich rokoch sa počet zapísa−
ných žiakov pohyboval okolo 1 200.35

Z výročných školských správ,36 z informácií o prebratom učive a zo štatis−
tických výkazov, ktoré obsahovali meno žiaka, živnosť, ktorej sa učil, meno maj−
stra, celkový prospech so samostatne hodnoteným správaním a dochádzku, ďalej
miesto a rok narodenia, vierovyznanie, materinský jazyk, dosiahnuté predchádza−
júce vzdelanie (údaje za škol. rok 1901/02 sa obmedzili len na zoznam živností 
s počtom žiakov; hodnotenie a majster chýbajú) je zrejmé, že priemyselná škola sa
viac zameriavala na výrobnú silu, kým učňovská obchodná škola pri obchodnej
akadémii sa orientovala skôr na predajcov a administratívnu silu.

Riaditeľom školy sa stal Ján (János) Liebleitner (1823 – 1904)37 dovtedy pô−
sobiaci ako riaditeľ ľudovej školy, neskôr ho nahradil František (Ferencz) Feigler

34 Zo širokého zoznamu živností prevládali pekári, potom napr. kamenári, tesári, 
obuvníci a čižmári, stolári, krajčíri, klobučníci, povrazníci, debnári, sklári, kováči, 
mäsiari, mechanici, sústružníci, skôr výnimočne čašníci, obchodníci.

35 V škol. roku 1887/88 sa učilo 1 180 žiakov v šiestich prípravných, štyroch prvých, 
dvoch druhých a jednej tretej triede, v škol. roku 1901/02 školu navštevovalo 1 132 žiakov
v ôsmych prípravných, šiestich prvých, štyroch druhých a dvoch tretích triedach. 
V škol. roku 1899/1900 navštevovalo školu 1 177 učňov, v 1913/14 to bolo 1 285 učňov.
Posledné dva údaje o návštevnosti školy podľa VYDRA, J. Reorganizácia učňovského
školstva za 15 rokov v Bratislave, s. 154 – 155.

36 K dispozícii sme mali len tri výročné správy mestskej priemyselnej školy z fondu
Univerzitnej knižnice v Bratislave za škol. roky 1886/87, 1887/88 a 1901/02.

37 Ján Liebleitner (1823 – 1904) – učiteľ, riaditeľ, propagátor ženského vzdelávania, 
aktívna osobnosť bratislavského spolkového života. Zaoberal sa aj prírodnými vedami.
Od r. 1851 bol učiteľom na ľudovej škole pri Dóme sv. Martina v Bratislave. V r. 1887 sa stal
riaditeľom mestskej priemyselnej učňovskej školy. V r. 1892 zo školy odišiel. Viac pozri
SZINNYEI, J. Magyar írók élete és munkái [online]. [cit. 1. 7. 2022]. Dostupné na:
https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm; rok úmrtia podľa World biografical
Information System online [online]. [cit. 13. 7. 2022]. Dostupné na:
https://wbis.degruyter.com/biographic−document/M88112
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(1856 – 1931).38 Pedagogický zbor tvorilo 12 učiteľov, v roku 1901//02 dokonca 28
(vrátane odborných učiteľov kreslenia). Vo všetkých ročníkoch sa vyučovali tri zá−
kladné predmety, resp. okruhy: čítanie, písanie, počty, ale s oveľa širším záberom,
samostatné hodiny kreslenia a náboženská výchova. Kým v prípravnom ročníku
bolo čítanie obmedzené primárne na zvládnutie textu, osvojenie si gramatických
javov a doplnenie slovnej zásoby, v ďalších ročníkoch sa rozšírilo na porozumenie
prečítaného textu z rôznych oblastí (geografia, história, prírodné vedy, etika). V ob−
chodnej triede čítanie zahŕňalo texty zamerané na priemysel a obchod, prehľad eu−
rópskych krajín, diskusiu o národných dejinách. Písanie začínalo zvládnutím kra−
sopisu a prepisu textov podľa predlôh, následne sa žiaci učili písať obchodnú ko−
rešpondenciu v spojení so štylistikou, vypracovávať faktúry, potvrdenia, zmenky,
certifikáty, žiadosti, zmluvy a pod. V rámci počtov sa učili zvládnuť štyri základné
matematické operácie a na praktických príkladoch prevody hmotnostných a obje−
mových jednotiek. Vo vyšších ročníkoch pribudlo počítanie s desatinnými číslami,
so zlomkami, s percentami, výpočet pomerov, úrokov a pod.39 Vyučovanie prebie−
halo každý deň v čase 18.00 – 20.00 hodiny (neskôr medzi 16.00 – 20.00 hod.), kre−
slenie v nedeľu v čase 9.00 – 12.00 hodiny. Vyučovacím jazykom bola maďarčina,
hoci takmer dve tretiny z prihlásených žiakov sa hlásili k nemeckej národnosti.40

Učebné osnovy boli rovnaké pre učňov všetkých živností, nedochádzalo 
k špecializácii podľa jednotlivých odvetví. Začiatkom januára 1888 vedenie školy
otvorilo dve samostatné triedy pre pekárskych učňov, nakoľko im vyučovanie vo
večerných hodinách spôsobovalo ťažkosti so skorým ranným vstávaním. Výučba
pekárov prebiehala dvakrát do týždňa po dve hodiny a začínala už o 16.00 hodine.
Prínosom bolo aj čiastočné odľahčenie preplnených tried.41 Od škol. roku 1911/12
sa odborné kreslenie vyučovalo pre učňov kovorobných, drevárskych a murár−
skych remesiel.42

V prvých dvoch rokoch navštevovali učňovskú školu 25 knihárski (kníh−
viazačskí) učni zamestnaní v dielňach Ágnes Baumgartnerovej (4), Rudolfa (Rezső)

38 František Feigler (1856 – 1931) – publicista, učiteľ na rímsko−kat. ľudovej škole v Bratislave
a od r. 1886 na učňovskej škole, od r. 1892 jej riaditeľ, školský úradník. Rodák z Bratislavy,
tu získal vzdelanie a vykonával väčšinu svojej pedagogickej praxe. Zaslúžil sa aj 
o otvorenie dievčenskej učňovskej školy. Je autorom učebníc a textov 
s výchovno−vzdelávacou problematikou. † Franz Feigler 3. 1. 1931, s. [23] a viac pozri
Biografický lexikón Slovenska II. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 515.

39 Elvégzett tananyag, s. 10 – 11.
40 Z celkového počtu 770 zapísaných žiakov v škol. roku 1886/87 sa hlásilo k nemeckej

národnosti 497, k maďarskej 171 a ku slovenskej 102 žiakov. Ako miesto narodenia uviedlo
351 Bratislavu, 364 iné mesto a 55 zahraničie, ku rímskokatolíckej viere sa hlásilo 605, 
k evanjelickej a. v. 66, ku gréckokatolíckej 1 a k židovskej viere 98 žiakov. Pozsony Szab.
Kir. Város Ipariskolájának értesítője..., odk. 39, s. 37 – 38. Údaje o národnostnom zložení
dostupné vo výročných správach z ďalších rokov a vo VYDRA, odk. 35.

41 Az 1887/88. tanév, s. 3 – 4.
42 Rozvoj bratislavských učňovských škôl, odk. 23, s. 5.
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Drodtleffa (8), Alexandra (Sándor) Hirschlera (1), Holderera a synov (4), Adolfa
Kiszhauera (1), Karola (Károly) Rabácsa (3), Antona (Antal) Rottmunda (2) a Eleo−
nóry Szallmanovej (2) a 53 kníhtlačiarski učni pochádzali z oficín: Karol (Károly)
Angermayer (13), Westungarischer Grenzbote pod vedením majstra Karola (Káro−
ly) Hellmanna (8), Löwy a Alkalay (14), Karol (Károly) Richter (1), Stampfel, Eder 
a spol. (12), Karol (Károly) Wigand (5). V obchodnej triede mali všetci 74 žiaci uve−
denú živnosť obchodník, ale medzi menami majstrov, u ktorých boli v učení, sa
niekoľkokrát opakovalo meno Alexander (Sándor) Hirschler a Matúš (Maté) Szent −
léleky, vlastník obchodu s papierom so sídlom na Ventúrskej ulici.

Veľkým problémom, s ktorým škola zápasila, bolo nedodržiavanie pravi−
delnej školskej dochádzky, rôzna a najmä nedostatočná úroveň vedomostí prihlá−
sených žiakov sprevádzané zlým správaním žiakov, ich averziou k učeniu, často
podporované neochotou niektorých majstrov dbať na povinnosť učňov navštevo−
vať učňovskú školu počas celej doby učenia. Tieto ťažkosti viedli aj k výpovediam
niektorých učiteľov.43 Časom sa podarilo eliminovať najväčšie problémy dôsled−
ným uplatňovaním ustanovení priemyselného zákona, ktorý nariaďoval nahlaso−
vať nedbanlivých majstrov vyšším priemyselným orgánom. Opakované upozorne−
 nia viedli k pokutám alebo v krajnej možnosti k odobratiu učňa. Zlé správanie uč −
ňov sa riešilo i v spolupráci s políciou, neskoré neospravedlnené príchody boli
posti hované zákazom vstupu do tried.44 Výsledkom bola zlepšujúca sa školská do−
chádzka, klesajúci počet neospravedlnených hodín i dobré správanie sa učňov.45

Škola pravdepodobne bez závažnejších problémov poskytovala vzdelanie
budúcim remeselníkom až do vypuknutia prvej svetovej vojny, keď musela škol−
skú budovu opustiť.46 Po skončení vojny sa vrátila do pôvodných priestorov, ktoré
však priestorovo, ale ani kvalitatívne dlhodobo nezodpovedali jej potrebám.47

Bratislavská učňovská škola pokračovala v príprave učňovského dorastu aj 
v novom štátoprávnom zriadení. Zo správy mesta prešla pod správu českosloven−
ského štátu. V škol. roku 1919/20 boli na škole zriadené triedy s vyučovacím jazykom
slovenským, ale samostatné slovenské učňovské školy vznikli až v decembri 1922.

43 A pozsonyi ipariskola alapitása, odk. 20, s. 7 – 8.
44 Az 1887/88. tanév, odk. 41, s. 4 – 5.
45 Uebersicht über das abgelaufene Schuljahr, s. 11.
46 Rozvoj bratislavských učňovských škôl, odk. 23, s. 5. Podľa provizórneho súpisu

výročných školských správ vychádzali výročné správy školy každoročne až do 
r. 1913/1914. Uložené sú vo fondoch Országos Széchényi Könyvtár a Országos 
Pedagógiai Könyvtár v Budapešti. GEŠKOVÁ, Ž. a T. VANČOVÁ. Výročné správy škôl 
z územia Slovenska za roky 1701 – 1918: provizórny súpis, s. 78.

47 Errichtung einer neuen Gewerbelehrlingschule, s. 2.
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Grafická učňovská škola
Téma vzdelávania a výchovy odborných pracovných síl v remeslách a prie−

mysle bola po vzniku Československej republiky vysoko aktuálna. Učňovské škol−
stvo prešlo pod správu štátu. Vydalo sa cestou špecializácie, teda budovania odbor −
ných učňovských škôl pre jednotlivé pracovné odvetvia, kým pôvodné maďarské
triedy zostávali obsahom a formou výučby na predprevratových princípoch.48

V škol. roku 1919/20 boli otvorené prvé dve triedy s vyučovacím jazykom
slovenským, ale samostatné slovenské učňovské (pokračovacie) školy vznikli až 
v decembri 1922 so sídlom v priestoroch ľudovej školy na Karpatskej ulici. V prie−
behu celého škol. roku sa zapísalo 573 žiakov, učili sa vo všeobecnej škole s prí−
pravnými triedami, čašníckej, elektroinštalatérskej, odevnej, potravinárskej, sta−
vebnej a grafickej odbornej škole.49

V kníhtlačiarskych kruhoch, kde stavovská príslušnosť a hrdosť vychádzajú −
ca z dávnej histórie remesla mala stále silnú pozíciu, bola otázka odborného vzde−
lávania v nových spoločensko−politických pomeroch vysoko aktuálna. Stavovské
zamestnávateľské i odborárske periodiká (Grafika, Slovenská Grafika, Typografia, Nová
generácia typografická, Ročenka československých knihtiskařů, Dorost knihtiskařský) na−
stoľovali otázku odborného vzdelávania kníhtlačiarskych učňov (a celoživotného
samovzdelávania) pravidelne. Zlý stav kníhtlačiarskeho dorastu vyústil do nevyh−
nutnej potreby zabezpečiť samostatné odborné grafické vzdelávanie. Na vzdelanie
kníhtlačiara, ktorý bol robotníkom a umelcom súčasne, bolo treba klásť osobitný
dôraz.50 Iniciatívu na vytvorenie samostatnej školy pre grafických učňov vyvíjali
najmä majitelia miestnych tlačiarenských podnikov združení v Grémiu bratislav−
ských kníhtlačiarov a písmolejárov. Robotníci organizovaní v Spolku grafických
robotníkov v Bratislave sa cítili dotknutí, že zamestnávatelia s nimi otázku založe−
nia školy nekomunikovali, a boli pozvaní až na jej slávnostné otvorenie. Napriek
tomu zriadenie grafickej školy uvítali a aktívne sa zúčastňovali na jej ďalšej čin−
nosti. Mala sa stať miestom, kde učeň získa potrebné teoretické základy a všeobec−
né vedomosti z odboru, ktoré sa budú vzájomne dopĺňať s praktickým vzdeláva−
ním v dielni.51 Ešte pred začatím vyučovania upozorňovali na vážny problém – vy−
učovanie vo večerných hodinách. Pre učňov bude po odpracovaní ôsmych hodín

48 Rozvoj bratislavských učňovských škôl, odk. 23, s. 6.
49 Rozvoj bratislavských učňovských škôl, odk. 23, s. 5.
50 Pozri napr. PUDIL, A. Za hlbším odborným vzdelaním. In: Slovenská grafika. 1922, roč. 2,

č. 1 (január 1922), s. 1 – 3; COUFAL, J. O vzdelání a výchovu našeho dorostu. In: Ročenka
československých knihtiskařů. 1923, roč. 6, s. 37 – 43; Myšlienky k odbornej výchove
účňov. In: Slovenská grafika. 1925, roč. 5, č. 7 – 8 (júl – august 1925), s. 1; Učňovská otázka.
In: Typografphia: orgán Sväzu kníhtlačiarov v Československej republike. 1923, roč. 5, 
č. 10 (10. 3. 1923), s. 1; Učňovská odborná škola. In: Typografphia: orgán Sväzu
kníhtlačiarov v Československej republike. 1923, roč. 5, č. 13 (31. 3. 1923), s. 1 – 2.

51 Učňovská odborná škola, odk. 50, s. 1 – 2.
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v uzavretom, zdraviu škodlivom prostredí tlačiarne večerné vyučovanie priveľ−
kou záťažou, rovnako tak v nedeľu na úkor fyzického odpočinku a zdravia. Apelo−
vali na zavedenie vyučovania v denných hodinách.52

Na Grafickej učňovskej škole v Bratislave (od škol. roku 1926/27 Odborná grafic−
ká škola pokračovacia) sa začalo vyučovať na jar 1923. Krátku správu o jej otvorení pri−
niesol na konci marca 1923 Pressburger Zeitung, podľa ktorého pravidelné vyučova −
nie začne 5. apríla 1923 v ľudovej škole na Karpatskej ulici č. 7.53 Týždenník Typo−
grafia informoval o začiatku vyučovania (4. apríla 1923), uverejnil rozvrh hodín 
s menami niektorých pedagógov a napokon pomerne podrobne zhrnul priebeh
prvého škol. roku.54

Riaditeľom školy sa stal Antonín Ferra (1874 – ?),55 ktorý sa spolu s riadite−
ľom Slovenskej kníhtlačiarne Alfonsom Běhalom (1880 – 1956)56 výrazne zasadil 
o jej otvorenie, ako i o organizovanie učňovského školstva všeobecne.

V škol. roku 1922/23 navštevovalo školu 39 žiakov (14 v slovenskej triede, 
25 v nemeckej), z toho bolo 21 sadzačov, 17 strojmajstrov a 1 kameňotlačiar. Vy−
učovanie prebiehalo v poobedňajších a večerných hodinách trikrát do týždňa (uto−
rok, štvrtok, sobota). Prednášali štyria odborní učitelia (Robert Janiga, František
Ružička, Adolf Wilschke a pán Erdélyszky), niektoré odborné hodiny viedol aj Al−
fons Běhal a kreslenie vyučoval profesor priemyselnej školy grafik Parizek.57 Od−
prednášali 12 prednášok. Napriek nedostatku času stihli v rámci výučby prebrať 
s učňami význam vzdelávania, dejiny kníhtlače, odbornú literatúru a choroby z po−
volania. Sadzači sa venovali rozdeleniu sadzby, sadzačským nástrojom, pravidlám

52 Učňovská odborná škola, odk. 50, s. 1 – 2.
53 Eine graphische Fachschule in Preßburg, s. 4.
54 V odbornej škole pre tlačiarskych učňov v Bratislave..., s. [2]; [RUŽIČKA, F.]. Bratislavská

učňovská škola, s. [2]; RUŽIČKA, [F.]. Bratislavská učňovská škola II., s. [1 – 2].
55 Antonín Ferra (1874 – ?) – pedagóg, riaditeľ združených Učňovských škôl v Bratislave. 

Na živnostenských školách začal pôsobiť v Prahe už v r. 1905. Do Bratislavy prišiel 
v r. 1919; pôsobil tu ako správca ľudovej školy na Karpatskej ulici a spolupracoval 
pri organizácii slovenského učňovského školstva. Pričinil sa o špecializáciu škôl podľa
živností, najmä odbornej školy grafickej, ktorú sám spravoval. V r. 1926 sa stal ústredným
riaditeľom všetkých učňovských škôl i nemeckých, ktoré boli spojené pod vedením
správnej komisie a pracoval na ich ďalšom vývoji až do marca 1930. Zo zdravotných
dôvodov odstúpil z vedenia školy a odišiel na odpočinok do Valašských Kloboukov.
Antonín Ferra, s. [22 – 23].

56 Alfons Běhal (1880 – 1956) – vyučený sadzač, riaditeľ kníhtlačiarne. Rodák z Olomouca. 
V r. 1911 sa stal riaditeľom Roľníckej tlačiarne v Brne, v r. 1919 prišiel do Bratislavy, kde 
bol poverený viesť a organizovať Slovenskú kníhtlačiareň. Jeho zásluhou bola vytvorená
pevná organizácia slovenského tlačiarstva, ako aj vyriešené spory medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami. Zaslúžil sa aj o skvalitnenie výučby tlačiarov a sadzačov 
a o zjednodušenie expedície periodík. R. 1924 bol povolaný za generálneho 
tajomníka Českomoravských podnikov do Prahy. Viac pozri Alfons Běhal [online]. 
[cit. 27. 7. 2022]. Dostupné na: https://www.pammap.sk/?ludia=90766

57 V odbornej škole..., odk. 54, s. [2].



224 S T U D I A  B I B L I O G R A P H I C A  P O S O N I E N S I A  2 0 2 2

ručnej sadzby, vývoju písma, vypĺňaniu riadkov, rozdeľovaniu slov, korekcii chýb,
čítaniu rukopisu a pod. V nemeckej triede preberali aj hlavné pravidlá nemeckého
pravopisu a odbornú terminológiu. Strojmajstrom prednášali o konštrukcii lisov,
rotačných strojoch, tzv. týglovkách (príklopové lisy), a o práci s nimi. Dôraz kládli
na pristavovanie tlačiarenských valcov, prebrali zariaďovanie závodov i konštruk−
ciu hnacích motorov. Vyučovanie doplnila exkurzia po bratislavských tlačiarňach.58

V závere škol. roku predviedli žiaci grafickej školy v rámci výstavy všetkých učňov−
ských škôl svoje práce, ktoré vyhodnotila odborná porota pod vedením majiteľa
kníhtlačiarne Karola Angermayera a odmenila ich peňažnými a knižnými darmi,
písacími potrebami a čestnými diplomami.59

Napriek entuziazmu a všeobecnej podpore zo strany zamestnávateľov i tla−
 čiarenských robotníkov zápasila novootvorená samostatná grafická škola s množ−
stvom problémov, medzi ktorými boli absolútny nedostatok učebných pomôcok,
nízka úroveň vedomostí – v niektorých prípadoch úplná nepripravenosť žiakov 
a neochota niektorých majiteľov púšťať učňov do školy,60 či umožniť im vyhotove−
nie vlastných prác na školskú výstavu.

V súlade s priemyselným zákonom z roku 1884, ktorý bol stále v platnosti,
škola bola organizovaná ako trojročná. Ale pomery v prvých rokoch nedovolili otvo−
 riť viac ročníkov. V škol. roku 1923/24 sa zapísalo 56 žiakov vo veku 15 – 23 rokov
(sadzači – 30, strojmajstri−tlačiari – 11, kníhviazači – 10, kameňotlačiar – 1, chemi−
grafi – 3 a rytec – 1); učili sa v dvoch triedach (27 v slovenskej a 29 v nemeckej) bez
ohľadu na to, akú mali špecializáciu a v ktorom roku učenia boli. Školu navštevo−
vali učni z 28 bratislavských tlačiarní: napr. Slovenská kníhtlačiareň (7), Universum
(5), Bratia Mandlovci (4), Grenzbote (3), Kosmos (3), iné posielali po jednom alebo
dvoch učňoch (napr. Concordia, dielňa Krasin, C. F. Wigand, F. Ružička a i.).61

Počet vyučovacích hodín bol deväť hodín týždenne (slovenský a nemecký
jazyk po 1 hodine, obchodná a živnostenská náuka 2 hodiny, kreslenie 2 hodiny,
odborná náuka 3 hodiny – 1 ½ hodiny sadzba, 1 ½ hodiny tlač).62 Pedagogický zbor

58 [RUŽIČKA], odk. 54, s. [2].
59 RUŽIČKA, odk. 54, s. [1 – 2].
60 „...bolo zarážajúce, keď raz jeden z chlapcov nevedel povedať, že kto bol Gutenberg, 

alebo na akom preši zhotovoval svoje prvé tlačivá!“. K neochote púšťať učňa do školy:
„...práve tie podniky, ktoré následkom nedostatočného svojho zariadenia nemôžu
poskytnúť svojim učňom dostatočnej odbornej výchovy, im navštevovanie školy 
zakázali. ...ku príkladu p. G. odôvodnil to s takou brutalitou, že chlapca prijal na prácu 
a nie na zaháľanie v škole“. RUŽIČKA, odk. 54, s. [1].

61 Zoznam všetkých firiem posielajúcich učňov do grafickej učňovskej školy pozri 
v štatistikách uverejnených vo výročnej správe. Výročná zpráva Grafickej učňovskej 
školy v Bratislave za prvý školský rok 1923 – 1924, s. 15 – 17.

62 Výročná zpráva Grafickej učňovskej školy..., odk. 61, s. 5.
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a vedenie školy tvorilo osem riadnych a odborných učiteľov a riaditeľ školy.63 Ich
primárnym cieľom bolo pozdvihnutie úrovne všeobecnej vzdelanosti, nadväzne na
to prehlbovanie odborných vedomostí (znalosť pravopisu a gramatických javov,
zručnosti v kreslení a počtoch), keďže nerovnaká a najmä nedostačujúca úroveň
žiakov bola výrazne limitujúcim prvkom. Preto sa prebraté učivo z predchádzajú−
ceho škol. roku opakovalo, utvrdzovalo a podľa možností dopĺňalo. V rámci sadzby
sa preberali všeobecné pokyny pre učňov: dôležitosť odborného vzdelávania,
ochrana zdravia, poriadok pracovného prostredia, slušné správanie. Odborné té−
my tvorili počiatky a vývoj písma, pravidlá správnej sadzby (hladká, stĺpcová, ta−
belárna sadzba, sťahovanie/rozťahovanie riadkov, deľba slov, korektúra, marginálie,
záhlavia, postoj sadzača pri kase a i.), sadzba navštíveniek, obálok, listového pa−
piera a náuka o papieri (rozmery papiera, hárkovanie, pomenovanie častí knihy).
Na hodinách tlače sa učili typy, výkonnosť a užitočnosť príklopových lisov, druhy
valcov, starostlivosť o stroje, obsluhu motorov, postup pri reprodukciách (originál,
drevoryt, perokresba, autotypia), ale pozornosť venovali aj farebným škálam a ro−
zotieraniu farieb. Na spoločných hodinách kreslenia sa informácie o farbách a fa−
rebnej harmónii prehlbovali, vyučovala sa kresba od najjednoduchších prvkov až
po zložité ornamenty, rezba do linolea a základy písma. Tlačiari sa cvičili v miešaní
a ladení farieb, sadzači robili skice akcidenčných tlačí, nácvik rozloženia textu 
a ozdobných prvkov na ploche. V rámci predmetu živnostenská náuka sa zozna−
movali s ustanoveniami živnostenského zákona, postavením typografických živ−
ností na Slovensku, obchodným zákonom, učili sa zmenkové právo, písanie zme−
niek, jednoduché účtovníctvo a vybavovanie písomností. Pri výučbe jazykov
okrem zlepšovania sa v gramatike a pravopise preberali odbornú terminológiu,
rozdiely medzi češtinou a slovenčinou; v nemeckej triede precvičovali výslovnosť,
rod podstatných mien, slovesá, konverzáciu. Jednu hodinu mesačne venovali lite−
ratúre, kde boli hlavnou témou myšlienkové prúdy v československej tvorbe a hlav−
ní predstavitelia jednotlivých období. Škola vykonávala i ďalšiu vzdelávaciu činnosť
formou prednášok o výrobe tlačiarenskej farby, o fotografovaní alebo otrave alko−
holom.64

Grafická učňovská škola spolupracovala pri vzdelávacom procese s domá−
cimi i zahraničnými tlačiarenskými podnikmi. Vo februári 1924 absolvovali žiaci 
s pedagógmi a so zástupcami zamestnávateľov a robotníkov dvojdňovú exkurziu
do Viedne, počas ktorej navštívili viaceré grafické podniky (štátnu kníhtlačiareň, to−
vá reň na výrobu farieb, zlievareň, technické múzeum), nadviazali spoluprácu 

63 Učiteľmi boli Bedriška Bártová (slov. jazyk), Jindřich Musil (nem. jazyk v slov. triede), 
prof. Ľudevít Karpe (nem. jazyk a obchodná a živnostenská náuka v nem. triede), 
prof. J. Blažek (obchodná a živnostenská náuka v slov. triede), Robert Janiga (sadzba 
v slov. triede), Adolf Wilschke (sadzba v nem. triede), František Ružička (tlač 
a reprodukčná technika), prof. Adolf Petríček (kreslenie).

64 Výročná zpráva Grafickej učňovskej školy..., odk. 61, s. 8.
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s viedenskými kolegami, získali množstvo propagačného materiálu vhodného na
študijné účely.65 V júni 1924 navštívili Bratislavu pražskí grafickí učni, aby nadvia−
zali spoluprácu s bratislavskou školou.66

Škola naďalej zápasila s pretrvávajúcim nedostatkom školských pomôcok 
a bola odkázaná na podporu a dary od súkromných firiem, jednotlivcov, Spolku
grafických robotníkov i grémia zamestnávateľov. Vážnym problémom bola naďalej
dochádzka. Dôležitosť teoretického vzdelávania v škole si uvedomovali najmä väč−
šie tlačiarne. Malé oficíny, u ktorých absenciou učňa trpel výrobný proces, keďže
nezamestnávali riadnych robotníkov, ale využívali lacnú pracovnú silu učňov, ich
púšťali do školy len neradi alebo vôbec.67 Problém dochádzky bol ešte vypuklejší 
v škol. roku 1924/25, v ktorom skomplikovali situáciu mimoriadne epidemické
prázdniny a stávka grafických robotníkov v novembri a decembri 1924.68 Pre malý
počet žiakov (zapísaných 51) sa vyučovalo len v jednej triede so slovenským (24) 
a nemeckým (27) oddelením. Vedenie školy napriek tomu hodnotilo rok ako úspeš−
ný, najmä preto, lebo sa podarilo koncom škol. roku, predovšetkým z darov, zaria−
diť školskú tlačiarenskú dielňu. K jej oficiálnemu odovzdaniu do užívania došlo až 
v nasledujúcom škol. roku.

Prebratá látka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa oproti predchá−
dzajúcim rokom nelíšila, vo výučbe jazykov sa kládol dôraz na odbornú termino−
lógiu, v rámci živnostenskej náuky sa prednášali aj československé dejiny. Hodiny
kreslenia sa, na rozdiel od predchádzajúceho roku, viedli osobitne pre sadzačov a
pre tlačiarov s knihármi, ale vzhľadom aj na čas vyučovania (nedeľa 8.00 – 10.00 ho−
diny predpoludním) ich žiaci navštevovali nedostatočne.69

V máji 1925 sa žiaci zúčastnili exkurzie do Prahy, kde navštívili miestne grafic −
ké podniky, typografickú školu a prezreli si pamätihodnosti mesta. V závere škol.
roku opäť úspešne prezentovali svoje práce na výstave učňovských škôl, ktorá sa
konala v dňoch 11. – 14. júna 1925 v priestoroch Obchodnej a priemyselnej komo−
ry. Úroveň prác hodnotila porota veľmi pozitívne, namiesto pôvodne plánova−
ných troch udelila až deväť finančných cien a viaceré pochvalné diplomy.70

65 Podrobnú informáciu o exkurzii vo Viedni uverejnila Typografia. OROVÁN. 
Naša bratislavská učňovská škola vo Viedni, s. [1 – 2].

66 Pražský tlačiarsky dorast v Bratislave, s. [2].
67 Údaje o dochádzke, presné počty učňov z jednotlivých tlačiarní a iné údaje o veku,

národnosti, znalosti jazykov, o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní a znalostiach 
i o dochádzke do školy pozri tabuľky a štatistiky vo výročnej správe. Uvádzajú aj firmy,
ktoré svojich učňov do školy neposielali. Výročná zpráva Grafickej učňovskej školy..., 
odk. 61, s. 15 – 7.

68 Výročná zpráva Grafickej učňovskej školy v Bratislave 1924 – 1925, s. [5] a [13].
69 Výročná zpráva Grafickej učňovskej školy..., odk. 68, s. [6].
70 WERNER, E. Výstava bratislavskej učňovskej školy, s. 11.
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V škol. roku 1925/26 rozšírila grafická škola praktické odborné vyučovanie
aj pre knihárskych učňov. Dovtedy sa odborné predmety učili spoločne so sadzač−
mi a tlačiarmi, po novom prevzal ich samostatnú odbornú výuku učiteľ František
Balcárek. Výučba prebiehala v školskej dielni v piatok vo večerných hodinách me−
dzi 17.00 – 20.00 hodinou; v rámci prebratého učiva bolo zhotovovanie škrobových
a mramorovaných papierov, rezanie do linolea, šablonovanie, batikovanie s prak−
tickým využitím na predsádkach a pri poťahovaní kníh. Záverečná výstavka kni−
hárskych prác zvýšila záujem o odborné vzdelávanie kníhviazačov.71

Najdôležitejšou udalosťou v tomto škol. roku bolo otvorenie novej školskej
tlačiarenskej dielne. V typografických periodikách bol jej otvoreniu venovaný pat −
ričný priestor. O slávnostnej udalosti informovala Grafika – orgán grémia zamest−
návateľov, Typografia – noviny pre kníhtlačiarskych robotníkov i odborne orientova−
ný časopis Slovenská grafika.72 Dielňa bola zriadená v blízkosti školy v budove ma−
terskej školy na Felbigerovej ulici (Beskydská ul.). Po potrebných úpravách priestory
zariadili dobrovoľne žiaci a kníhtlačiarski robotníci. Väčšinu strojov, nábytku a drob−
ného zariadenia získala škola z darov domácich i zahraničných firiem. Základnú
subvenciu na založenie dielne poskytlo školské kuratórium vo výške 10 tisíc Kčs.
Viaceré bratislavské kníhtlačiarne darovali alebo zapožičali do dielne stroje (týg−
lovky, rýchlolisy, ručný lis, obťahovací stroj, ručný valec), regály s kasami (sady/se−
ty) bežných, tzv. chlebových i titulkových a ozdobných písem. Menším vybavením,
papierom, farbami, fermežou, háčikmi, loďkami a rôznymi vzorkovníkmi materiá−
lov a farieb prispeli viaceré slovenské, české, nemecké, viedenské i budapeštianske
podniky. Dary a finančné príspevky poslali aj jednotlivci.73 Predseda grémia zamest −
návateľov K. Angermayer daroval dielni knižnicu s odbornými titulmi, domáce
i české stavovské organizácie pri tejto príležitosti predplatili a zaslali škole periodi−
ká a odbornú literatúru.74

Slávnostné otvorenie školskej dielne sa konalo v nedeľu 10. januára 1926 
v dopoludňajších hodinách za prítomnosti ministerských zástupcov (inšpektor
učňovských škôl Karol Zahálka), Obchodnej a priemyselnej komory, grémia za−
mestnávateľov (riaditeľ Slovenskej kníhtlačiarne Anton Nehasil, predseda grémia
Karol Angermayer), robotníckych organizácií (za Spolok grafických robotníkov 
a Sväz československých kníhtlačiarov Július Kugelmann), ktorí predniesli sláv−
nostné príhovory a pozdravné prejavy v mene svojich organizácií. Na záver riadi−

71 BALCÁREK, F. Kníhväzačská školská dielňa, s. 32.
72 Otvorenie školskej tlačiarne v Bratislave, s. [1 – 2]; RUŽIČKA, [F.]. O vzniku bratislavskej

školskej tlačiarne, s. [1 – 2]; Založenie školskej dielne na grafickej škole v Bratislave, s. 8;
Grafická dielňa bratislavskej učňovskej školy, s. 5 – 6; Otvorenie tlačiarskej učebnej dielne
v Bratislave, s. 2 – 3.

73 Presný rozpis darov od jednotlivých firiem a osôb pozri odk. 72 a O vzniku školskej
tlačiarne, s. 16 – 18.

74 O vzniku školskej tlačiarne, odk. 73, s. 20.
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teľ grafickej školy A. Ferra svojím ďakovným prejavom symbolicky odovzdal žia−
kom dielňu do užívania.

Zriadenie školskej dielne bolo dôležitým krokom k naplneniu cieľov, ktoré
si škola pri svojom vzniku vytýčila. Učni si mohli konečne prakticky precvičiť teo−
retické znalosti priamo v škole pod dohľadom odborných učiteľov.

Vyučovanie v škol. roku 1926/27 začalo na grafickej škole 17. septembra
1926.75 Otvorili sa dve triedy, t. j. ročníky. Každá trieda mala slovenské a nemecké
oddelenie (62 žiakov – 30 v slovenskom, 32 v nemeckom), v prvej sa učili chlapci,
ktorí boli v prvom roku učenia u zamestnávateľa, v druhej chlapci v druhom až
štvrtom roku učenia.76 Rozvrh hodín sa ustálil na desať hodín týždenne, vyučova−
lo sa v pracovných dňoch medzi 13.00 – 18.00 hodinou. Učebná látka sa rozdelila
na menšie celky, z ktorých sa vyprofilovali samostatné predmety. V oboch roční−
koch sa vyučovala sadzba (1 ½ h), tlač (1 ½ h), odborné kreslenie a písanie písma 
(3 h), slovenčina / nemčina (1 h), v prvom ročníku terminológia, živnostenské poč−
ty, živnostenské písomnosti (po 1 hodine), v druhom ročníku dejiny kníhtlačiarstva
a príbuzných odborov (1 h), kalkulácia a obchodná náuka (1 h) a cudzí jazyk (1 h).
Knihári mali spoločné predmety s tlačiarmi, len odbornú knihársku náuku (3 ho−
diny) sa učili samostatne v knihárskej dielni, ktorá bola zriadená pri kníhtlačiarskej
dielni. Vybavenie knihárskej dielne sa postupne zlepšilo do tej miery, že učni moh−
li zhotovovať celé knižné väzby. Učili sa zhotovovať knižnú väzbu (papierovú, polo−
a celoplátennú, polo− a celokoženú), žiaci v poslednom roku učenia zlaté oriezky.
Odborná výuka knihárov bola po protestoch zamestnávateľov presunutá z večer−
ných hodín na nedeľné dopoludnie (8.30 – 11.30 h), čo ale nezlepšilo dochádzku.77

Odborné predmety s kreslením tvorili približne 75 % z vyučovacieho času. Úmer−
ne tomu vzrástol aj počet riadnych a odborných učiteľov na desať.78

Vedenie sa usilovalo viacerými opatreniami zlepšiť dochádzku žiakov. Vďa−
ka dôslednému uplatňovaniu nového živnostenského zákona zamestnávateľ mu−
sel uvoľňovať učňa do školy, rovnako učeň mal povinnosť pravidelne školu na−
vštevovať. Na kontrolu dochádzky viedla škola triedne a školské výkazy; každý
učeň mal vlastnú učňovskú knižku, ktorú mu zamestnávateľ raz týždenne kontro−
loval. Pri ôsmych neospravedlnených hodinách škola upozornila zamestnávateľa 
a vyzvala ho k náprave pod trestom nahlásenia živnostenskému úradu, udelenia

75 Otvorenie grafickej učňovskej školy v Bratislave, s. 12. 
76 Výročná zpráva Odbornej grafickej školy pokračovacej v Bratislave za školský rok 1926 –27, s. [7].
77 BALCÁREK, odk. 71, s. 35.
78 František Róbert Blažko (sadzba slov. triedy), Viktor Blaschke (tlač, kalkulácia 

a účtovníctvo nem. triedy), Robert Janiga (terminológia slov. triedy), Karol Jaroň 
(dejiny kníhtlačiarstva slov. triedy), Stanislav Marek (cudzie jazyky, kalkulácia a obchodná
náuka slov. triedy), Eduard Mainwald (sadzba a dejiny kníhtlačiarstva nem. triedy), 
prof. Adolf Petříček (odborné kreslenie slov. a nem. triedy), Vladimír Plicka (jazyky,
živnostenské počty a písomnosti, obidve triedy), Václav Polanecký (tlač slov. triedy),
František Balcárek (knihárske oddelenie).
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peňažnej pokuty alebo odobratia učňa ako krajnej možnosti. Zanedbávanie školy
zo strany učňa sa trestalo zníženou známkou zo správania, predĺžením učňovskej
doby alebo dočasným / trvalým vylúčením zo školy. Výsledkom týchto opatrení bo−
lo zlepšenie dochádzky oproti predchádzajúcim rokom.79

Žiaci aj tento rok prezentovali dosiahnuté výsledky na každoročnej výsta−
ve učňovských prác, zúčastnili sa i výstavy na Dunajskom veľtrhu. Najlepšie žiac−
ke práce boli uverejnené ako prílohy vo výročnej správe.

Informácie o pôsobení grafickej školy v škol. roku 1927/28 chýbajú. Podľa bib −
liografie výročných škol. správ škola výročnú správu vydala. Jediný jej známy
exemplár sa nachádza vo fonde Regionálnej knižnice v Bratislave, ktorej fond je ve−
rejnosti dlhodobo neprístupný. Z Bibliografie vieme uviesť len toľko, že v tomto
škol. roku sa školská dielňa presťahovala z priestorov na Felbigerovej ul. na Štefá−
nikovu ul.,80 resp. Štefánikova ul. sa uvádza ako sídlo celej školy (nielen dielne) vo
výročnej správe združených učňovských škôl za škol. rok 1928/29.81 Dôvody pre−
sťahovania nepoznáme, môžeme len predpokladať, že pôvodné budovy funkčne 
a kapacitne už nevyhovovali.

V ďalších škol. rokoch sú údaje o grafickej škole skromnejšie. Súvisí to o. i. aj
s tým, že ešte v roku 1926 sa začala reorganizácia učňovských škôl v Bratislave. Do−
zorné výbory (kuratóriá) jednotlivých odborných škôl boli zrušené a nahradené
správnou komisiou, ktorá mala reorganizáciu zrealizovať. Učňovské školy sa opä−
tovne zlúčili s nemeckými a maďarskými, združovali dve všeobecné a 28 odbor−
ných škôl. Vyučovací proces i dĺžka škol. roku boli na všetkých školách zjednotené
na osem mesiacov. Začali sa podnikať kroky k stavbe novej budovy (vyčlenenie po−
zemku na Vazovovej ulici, súťaž na projekt k stavbe, prvý výkop v októbri 1928)
pre združené Učňovské školy, čím sa mali vyriešiť najmä priestorové problémy, ne−
dostatočná praktická dielenská výuka a naplno sa mala zrealizovať reorganizácia
učňovského školstva.82

Výročná školská správa za škol. rok 1928/29 vyšla spoločne pre všetky bra−
tislavské učňovské školy,83 priestor v nej venovaný grafickej škole bol obmedzený
na niekoľko základných informácií. V rámci učňovských škôl pôsobila slovenská 
a nemecká grafická škola, počet tried v oboch bol pre malý záujem učňov zredu−
kovaný (celkovo 52 žiakov – v slovenskej škole 33, v nemeckej 19) z dvoch na jed−
nu. Učili sa spolu sadzači (19), tlačiari (9), knihári (13), fotografi (8), chemigrafi (1),

79 Výročná zpráva Odbornej grafickej školy..., odk. 76, s. 12.
80 Výročná publikácia Odbornej grafickej školy pokračovacej za školský rok 1927/28.

Zhotovená žiakmi v cvičnej dielni Grafickej školy. Bratislava, [1928], [30. s], 
pod sign. XXIV 14864. GEŠKOVÁ, KRIŠKOVÁ, odk. 33, s. 207.

81 Výročná zpráva bratislavských pokračovacích (učňovských) živnostenských škôl..., 
odk. 23, s. [36].

82 MOJŽIŠOVÁ, I. Škola ako stredobod myslenia a tvorby IV., s. 58 – 59.
83 Výročná zpráva bratislavských pokračovacích živnostenských škôl..., odk. 23.
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grafici−kresliči (1), zinkografi (1). Počet vyučovacích hodín bol 11. Viaceré predme−
ty mali slovenskí i nemeckí žiaci spoločné, čo obmedzovalo plynulý chod hodín.
Popri samostatnom knihárskom odbore vznikol i fotografický odbor, ktorý mal
zriadený ateliér a temnú komoru na Justiho rade (Dostojevského rad).84

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil v nasledujúcich rokoch fungovanie Gra−
fickej učňovskej školy, bolo založenie Školy umeleckých remesiel Obchodnou a prie−
myselnou komorou v novembri 1928; táto škola najskôr fungovala ako večerné kur−
zy kreslenia a reklamného aranžovania. Škola sa organizačne spojila s Učňovskými
školami a ústredným riaditeľom obidvoch sa stal riaditeľ grafickej školy A. Ferra, kto−
rý však zo zdravotných dôvodov na funkciu rezignoval a v roku 1931 ho nahradil
Josef Vydra (1884 – 1959). V októbri 1930 bola prvá časť novej budovy učňovských
škôl slávnostne otvorená (budova bola celkom dokončená v roku 1937). Do nej sa
presťahovali Škola umeleckých remesiel i Grafická učňovská škola s dielňou. V na−
sledujúcich rokoch tieto školy vzájomne spolupracovali. V rámci Školy umeleckých
remesiel sa vytvorilo aj samostatné grafické oddelenie, na ktorom sa mohli vzdelá−
vať absolventi Učňovských škôl a vyučení remeselníci.

Reorganizácia učňovského školstva, výstavba ústrednej budovy pre
učňovské školy a založenie Školy umeleckých remesiel nepriamo uzavreli jednu
etapu vývoja bratislavského učňovského školstva, ktorého dôležitou súčasťou bola
i samostatná Grafická učňovská škola.

Z á v e r

Počiatky odborného grafického školstva v Bratislave sú úzko spojené s roz−
vojom učňovského školstva všeobecne. V polovici 19. stor., keď Bratislava nado−
budla charakter priemyselného a obchodného strediska, sa prejavila nevyhnutnosť
odborne vychovávať remeselnícku a obchodnú pracovnú silu nielen u jednotlivých
živnostníkov, ale i systematicky sa starať o ich teoretické vzdelanie v odborných
školách. Odborné vzdelávanie integrujúce v sebe praktické i teoretické znalosti
malo v tom čase aj legislatívnu oporu v Priemyselnom zákone z roku 1884. V Bra−
tislave boli s podporou Obchodnej a priemyselnej komory, ako i s podporou mest−
ského magistrátu, zriadené v 80. rokoch 19. stor. hneď dve takéto školy. Vyššia Ob−
chodná akadémia s pridruženou Obchodnou školou nižšieho stupňa (Obchod−
nou učňovskou školou) a Bratislavská mestská priemyselná (učňovská) škola, ktorá
sa stala predchodkyňou československých učňovských (pokračovacích) škôl. Obi−
dve školy boli všeobecné školy, čomu zodpovedal i výber a obsah vyučovacích pred−
metov, sústredený na všeobecné vedomosti v čítaní, písaní, počtoch, doplnené ob−
chodnou aritmetikou, účtovníctvom, obchodnou korešpondenciou, náukou o to−
vare a obchode.

84 Výročná zpráva bratislavských pokračovacích živnostenských škôl..., odk. 23, s. 12 – 14.
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Obidve školy navštevovali aj kníhkupeckí, kníhtlačiarski a knihárski učni,
hoci tvorili len malý zlomok z celkového počtu žiakov.

Po vzniku Československej republiky prešlo učňovské školstvo pod správu
štátu a začalo sa postupne transformovať zo všeobecného na odborné školy podľa
jednotlivých výrobných odvetví. V rámci tohto procesu vznikla v roku 1923 v Bra−
tislave aj samostatná Grafická učňovská škola. Za niekoľko rokov samostatného pô−
sobenia (1922/23 – 1927/28) sa stala reprezentantom všetkých zmien v typografic−
kom odvetví, na ktoré bolo učňovské školstvo nútené reflektovať, ak chcelo vycho −
vávať schopných, vzdelaných a sebavedomých odborných pracovníkov. Celý čas
zápasila s viacerými problémami: s finančnými, priestorovými, s nedostatkom škol−
ského vybavenia a pomôcok a, napokon, i so špecifikami slovenského typografic−
kého prostredia, a s tým súvisiacim (ne)záujmom o odborné vzdelávanie. Preko−
návať tieto problémy sa darilo aj vďaka systematickej spolupráci so stavovskými za−
mestnávateľskými i odborárskymi organizáciami. Grafická škola vzdelávala žiakov
programovo, jadro výučby bolo v odbornej príprave. Tomu zodpovedal výber učeb−
ných predmetov: sadzba, tlač, odborné kreslenie, živnostenská náuka, výučba ja−
zykov, v neskorších rokoch ešte vyšpecifikované na terminológiu, dejiny kníhtlače,
vývoj písma a i.

Vedením vytýčené ciele sa darilo splniť, pokrok vo výchove odborne vzde−
laných, samostatnej a kvalitnej práce schopných pracovníkov bol zrejmý a evident−
 ný. Potvrdili to i každoročné prezentácie žiackych prác na školských učňovských
výstavách i výročné školské správy, ktoré boli z typografického hľadiska hodnote−
né veľmi pozitívne.

Po roku 1928 sa grafická škola integrovala do združených učňovských škôl,
najmä vtedy, keď bola vybudovaná nová ústredná budova na Vazovovej ulici a uč −
ňovská škola sa spolu s dielňou presťahovali do jej priestorov. Tento proces istým
spôsobom urýchlilo i založenie Školy umeleckých remesiel s grafickým oddelením.
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Vocational training of apprentices 
in the graphic craft at the close 
of the 19th century and in the first decades 
of the 20th century
(using the example of Bratislava)

Bronislava Navarová

In the mid 19th century, when Bratislava had acquired the nature of an in−
dustrial and commercial centre, it became apparent that there was the necessity to
not only professionally train workforce in the areas of craft and commerce at the
place of individual tradesmen, but to take care of their theoretical education at vo−
cational schools. In the 1880s two vocational schools were founded in Bratislava:
The Higher Business Academy with the affiliated Business School of the lower de−
gree (Business Vocational School) and the Bratislava Municipal Industrial (Voca−
tional) School, which became the forerunner of Czechoslovak vocational (continu−
ation) schools. Both schools provided general training for various trades. They
were also attended by the apprentices of booksellers, printers, and bookbinders, al−
though they constituted only a small fraction of the total number of apprentices.
Following the establishment of the Czechoslovak Republic, the apprenticeship sys−
tem was nationalised and gradually began to be transformed into vocational
schools according to individual production industries. As part of this process, a sep−
arate Graphics Vocational School was created in Bratislava in 1923. Over the course
of several years, the school became a model of the changes in the typography in−
dustry, which the vocational education needed to reflect in order to train capable,
educated, and confident professionals. The graphics school had programme−based
training, with the core of the teaching consisting in vocational training. The choice
of school subjects corresponded accordingly: typesetting, printing, professional
drawing, business theory, languages, terminology, history of book printing, deve−
lopment of writing. The school managed to fulfil its main goals, even though it con−



O d b o r n é  v z d e l á v a n i e  u č ň o v  v  g r a f i c k o m  r e m e s l e 237

stantly struggled in terms of both funding and premises, facing a lack of school aids
and ultimately the specifics of the Slovak typographic environment and the related
lack of interest in vocational education. Progress in training future professional ty−
pographical workers was evident from, among other things, the annual school vo−
cational exhibitions and from the annual school reports themselves, performed at a
good level from a typographical point of view. After 1928, the graphics school was in−
tegrated into the associated vocational schools. The integration process was accele−
rated by the founding of the School of Artistic Crafts with a graphics department.

Keywords: graphics apprenticeship school, apprenticeship schools, apprentices, Bratislava
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VOIT, Petr. Vzácné knižní vazby
Strahovské knihovny v Praze. 
Od gotiky na práh baroka.
Praha: Královská kanonie premonstrátů 
na Strahově, 2020. ISBN 978−80−88009−18−4.

Tomáš Horniak

Publikácia Vzácné knižní väzby Strahovské knihovny v Praze je už jedenástou mo−
nografiou Petra Voita, ktorý je odborným pracovníkom a pedagógom v od−
bore knižná kultúra s presahom k literárnej histórii a bibliografii. Táto publi−

kácia sa nevenuje komplexne dejinám knižnej väzby v Čechách, pretože výber uká−
žok je podmienený výpovednými možnosťami Strahovskej knižnice. Vybraný súbor
cimélií prezentuje kníhviazačov, ktorých výrobky predstavujú určitý vklad do tu−
zemských dejín tejto profesie aj knižnej kultúry ako celku. Jedným z autorových cie−
ľov je priniesť do oblasti výskumu kníhviazačstva odklon od stereotypu hromadenia
faktov. Ďalšie smerovanie nám brilantným spôsobom prezentuje v publikácií, keď
do výskumu zapája aj sociálno−kultúrne aspekty vtedajšej spoločnosti. Kladie otáz−
ky, ako výzdobu väzby ovplyvnila spoločenská mentalita, a či v špecificky sa vyví−
jajúcej knižnej kultúre českých zemí existoval vzťah medzi kníhtlačou, kníhvia−
začstvom a čitateľstvom.

Monografia vyšla k 900. výročiu založenia Premonštrátskeho rádu na praž−
skom Strahove v češtine, angličtine a v nemčine. Text je členený do päťdesiatich he−
siel, ktoré sú zoradené chronologicky. V zásade platí, že jedno heslo sa týka jedné−
ho knižného exempláru. Niektoré heslá však majú združený charakter a pokrýva−
jú niekoľko geneticky či morfologicky príbuzných kníh. Nadpisy hesiel uvádzajú
meno autora knižnej väzby. Tam, kde nie je známe meno, priezvisko alebo mono−
gram tvorcu, využíva sa takzvané náhradné pomenovanie, ktoré vychádza z loka−
lizácie, juvenílie alebo charakteristického náradia autora. Textový obsah jednotli−
vých hesiel typologicky popisuje knižnú väzbu, materiál pokryvu a knižných do−
sák. Ďalej sa venuje typu zdobiacej techniky, definuje jednotlivé nástroje použité 
k výzdobe, ku ktorým sú v zátvorkách uvedené ich rozmery v milimetroch. Mo−
nografia je doplnená o obrazovú prílohu, ktorá obsahuje 135 fotografií knižných
väzieb zo Strahovskej knižnice. Registre v závere knihy neodkazujú na čísla strán,
ale uvádzajú čísla jednotlivých hesiel. Registre sú rozdelené na registre kníhviaza−
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čov, menný, názvový, vecný register, EBDB (Einbanddatenbank, databáza kniž−
ných väzieb budovaná štátnou knižnicou v Berlíne) a na register signatúr. Za nimi
sa uvádza súpis obrazových príloh a súpis odbornej literatúry, ktorý podrobnejšie
rozoberá skrátené bibliografické citácie zhromaždené za každým heslom.

V úvode sa autor venuje luxusnej knižnej väzbe strahovského evanjeliára,
ktorý je najstaršou z cimélií uvedených v monografií. Samotný knižný blok evanje−
liára bol vytvorený v druhej polovici 9. storočia v skriptóriu benediktínskeho kláš−
tora vo francúzskom meste Tours. Autor v tejto štúdií pátra po pôvode a datácií jed−
notlivých artefaktov použitých k výzdobe knižnej väzby. Evanjeliár bol od svojho
vzniku niekoľkokrát orezaný a previazaný. Štúdia určuje časový horizont vzniku
jednotlivých častí prvkov výzdoby väzby, ale obdobie ich aplikácie, reaplikácie a do−
pĺňanie ďalších častí výzdoby na novšie preväzby ostáva v hypotetickej rovine po−
merne širokého časového obdobia. Štúdiu uzatvára hypotéza, podľa ktorej predná
doska evanjeliára získala definitívnu podobu až v prvej polovici 17. storočia. Násled −
ne autor predstavuje ďalšie typy historických knižných väzieb; ide o väzbu sáčko−
vú (s. 17), ktorá sa však v Strahovskej knižnici nachádza len ako súčasť polychró−
movanej plastiky Sv. Jána evanjelistu, a o mäkkú knižnú väzbu s klopou (s. 18). Pod
štvrtým heslom (s. 21) sú predstavené počiatky slepotlače a vplyv orientálneho
kníhviazačstva. Krátka štúdia nás oboznamuje s históriou a technikou slepotlače,
ktorá sa v kníhviazačstve využívala už od predrománskeho obdobia, ale jej rozmach
nastal až v druhej polovici 15. storočia s rozšírením kníhtlače. Nakoľko technika
slepotlače mala sériový charakter, čím dokázala reagovať na masovú produkciu tla−
čiarní, koncom 15. storočia úplne vytlačila technologicky a ekonomicky náročnejšiu
techniku rezby do kože. Štúdia ďalej predstavuje pre výzdobu slepotlačou typickú
rámovú kompozíciu, ale aj špecifiká výzdoby orientálneho kníhviazačstva, ktoré sa
začalo udomácňovať v Španielsku približne v roku 1400 a odtiaľ postupne prenika−
lo do Európy. Pod štvrtým heslom sú pre ilustráciu združené aj dva príklady kniž−
nej väzby. Prvým príkladom (s. 25) je traktát De regimine principum, ktorý odzrkad−
ľuje vplyv orientálnej ornamentiky na výzdobu knižnej väzby. Druhým príkla−
dom je väzba Plíniovej Historia naturalis (s. 28), kde autor predstavuje náradie na
výzdobu nazývané kolok. Ďalším typom knihárskeho náradia na výzdobu (valče−
ky, platne) sa potom obšírnejšie venuje pod heslami 5, 8, 9, 19. Ďalšie heslá nám
predstavujú na väzbách zo Strahovskej knižnice jednotlivých kníhviazačov, dielne,
ako aj historické míľniky v dejinách českej knižnej väzby. Obsahovo ide o typolo−
gické opisy knižných väzieb a ich výzdoby s dôrazom na použitú techniku a nára−
die, na základe ktorých sú identifikovaní ich tvorcovia alebo dielne, kde vznikli.
Chronologické zoradenie jednotlivých diel na základe faktov postupne vytvára
základ celkového obrazu vývoja výzdoby knižných väzieb v Čechách.

Táto publikácia je prvou svojho druhu na území Čiech a po šesťdesiatich ro−
koch voľne nadväzuje na publikáciu Pavlíny Hamanové Z dejin knižné vazby. Autor
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vyčíta odbornej verejnosti dlhodobý nezáujem o históriu domáceho kníhviazačstva,
absenciu tvorby výberových katalógov knižníc, ktoré majú v zahraničí dlhú históriu.
Zároveň však nestráca nádej a ďalším generáciám vkladá do rúk excelentne spra−
cované usmernenie na ceste budúceho výskumu a tvorbe celkového obrazu o his−
tórií českého kníhviazačstva, aj keď ako autor uvádza, je to úloha na ďalšie desať−
ročia.
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DOMENOVÁ, Marcela, ed. 
Liber Verbum Monumentumque IV.:
(Pretiosa Quam Sit Sanitas Morbus
Docet: Osveta – Zdravotníctvo –
Knižná kultúra).
Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2021. 
ISBN 978−80−89614−74−5.

DOMENOVÁ, Marcela, ed. 
Liber Verbum Monumentumque V.:
(Jazyk, Školstvo a literatúra 
v dejinách Slovenska).
Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2021. 
ISBN 978−80−89614−77−6.

Lívia Kurucová

Vroku 2021 vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove dva zväzky recenzo−
vaného interdisciplinárneho zborníka Liber Verbum Monumentumque. Prvý je
výstupom z konferencie Pretiosa quam sit sanitas morbus docet... (osveta – zdra−

votníctvo – knižná kultúra) konanej pri príležitosti pripomenutia si 250. výročia úmrtia
J. A. Raymana. Je v ňom uverejnených 19 príspevkov, ktoré sú zaradené podľa ob−
sahu, rozsahu a charakteru do rubrík Štúdie, Materiály a Recenzie/Anotácie.

Témami príspevkov sú dejiny medicíny, problematika zdravia, zdravotná
výchova, choroby, epidémie, opatrenia proti ich šíreniu, osvetová literatúra, rôzne
osobnosti a pod.

Prví traja autori využili pre potreby štúdií predovšetkým fondy svojich do−
movských inštitúcií. Zborník otvára príspevok Márie Pitákovej a Tomáša Toma, za−
oberajúci sa radami, receptami a odporúčaniami uverejnenými v morových prí−
ručkách uchovávaných vo fonde Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Marcela Dome−
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nová i Lucia Němcová pracovali s tlačami tvoriacimi súčasť historického fondu
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Domenová rozoberá dokumenty súvisiace s ci−
tátom „V zdravom tele zdravý duch“ s datovaním do roku 1900; Němcová zame−
riava pozornosť na územne a jazykovo slovacikálne i bohemikálne evanjelické 
a katolícke modlitebné knihy, ako aj na vybrané modlitby v nich proti nákazlivým
ochoreniam a k svätým, ktorí môžu pomôcť v zápase s ochoreniami.

Martina Petríková sa zaoberá textami (napr. príslovia, dobré rady, básne, bás−
 nické i prozaické príbehy, náučné texty) z vybraných diel literatúry pre deti a mlá−
dež v predumeleckom období, v ktorých možno identifikovať motívy či tému zdra−
via a starostlivosti o človeka.

Príspevky v nasledujúcom okruhu sú zamerané na konkrétne literárne čin−
né alebo v zborníku sledované dokumentujúce osobnosti. Renáta Kočišová analy−
zuje tri dochované pašionály Edmunda Pascha, ktorého tvorbu ovplyvnilo jeho
podlomené zdravie. Predmetom záujmu Gabriely Olšavskej sa stal život a dielo le−
kára Eduarda Samuela Bartscha, predovšetkým jeho odborná štúdia venovaná epi−
démii týfusu v Šariši v roku 1847. Bartsch v nej neinformuje iba o samotnej epidémii
týfusu, ale aj o hladomore, ktorý túto oblasť zasiahol a výrazne sa podpísal pod vy−
puknutie epidémie. Angela Škovierová rozoberá spisy Jána Bijacovského, venované
cholere, jej symptómom a liečbe. Cieľom Kataríny Žeňuchovej je upriamiť pozor−
nosť na lexikografické dielo, rukou písaný dialektický slovník Ľ. V. Riznera. Píše, že
slovník zaznamenáva dobový stav nárečia bošáckej doliny, poskytuje informácie 
o mýtopoetických konceptoch vnímania chorôb a o dobovom obraze života tradič −
ného spoločenstva (s. 98).

Na základe výskumu zbierky cirkevných matrík Angela Kurucová prináša
analýzu úmrtnosti na strednom Šariši v období vypuknutia cholerovej epidémie 
v roku 1831. Ľuboš Janaček prezentuje opatrenia ústredných zdravotných orgánov
v rámci protimorovej ochrany v rôznych oblastiach, napr. vo vojenstve, v trhov−
níctve, obchode, školstve, súdnictve, cirkvi, poštovníctve, v rokoch 1738 – 1740. Pro−
stredníctvom správ predložených košickými doktormi, oficiálnych dokumentov a do−
bovej tlače Zlatica Sáposová načrtáva vybrané aspekty zdravotnej starostlivosti v Ko−
šiciach v 2. polovici 19. storočia. V jedinom cudzojazyčnom príspevku sa Irop Лixteй

zaoberá organizáciou zdravotníctva v Podkarpatskej Rusy v 20. rokoch 19. storočia.
Zámerom Miroslavy Gallovej je priblížiť uplatnenie žien vo sfére zdravot−

níctva v Košiciach v medzivojnovom období. Zameriava sa na ošetrovateľky, ich
pracovné podmienky, úlohy a požiadavky, ktoré boli na ne kladené. Peter Kovaľ sa
venuje smerniciam Prešova na udržiavanie poriadku v meste v 20. a 30. rokoch 20.
storočia. Sonda M. Domenovej je vypracovaná na základe dokumentu vydaného
Penzijným ústavom súkromných úradníkov v Bratislave. Dokument mal poskyt−
núť a sprehľadniť kontakty na lekárov a zubných technikov, ktorí boli k dispozícii
pacientom. Erik Ondria sleduje vznik, zapojenie sa do kultúrno−spoločenských ak−
cií, pôsobenie a činnosť odboru dobrovoľných sestier Československého Červené−
ho kríža v Prešove do konca druhej svetovej vojny.
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Do sekcie Materiály boli zaradené tri príspevky. Vavrinec Žeňuch skúma
vplyv epidémie na rekatolizáciu v Užskej stolici; Jana Dziaková vykonala sondu do
problematiky vakcinácie proti kiahňam v Uhorsku v 19. storočí a Zuzana Andrejo−
vá sa venuje Herbariu, zbierke liečivých rastlín z územia bývalej Šarišskej župy. Vy−
tvoril ho národopisný zberateľ Jozef Kolarčík z dôvodu, že dovtedajšie herbáre
boli nedostatočné z hľadiska výskytu a výberu liečivých rastlín.

V rubrike Anotácie/Recenzie dostali priestor edičné výstupy spojené s úze−
mím východného Slovenska.

Väčšinu zo 16 príspevkov tvoriacich obsah druhého zborníka predniesli
autori na vedeckej konferencii usporiadanej pri príležitosti Medzinárodného dňa
materinského jazyka v rezorte kultúry pod názvom Jazyk, učebnice a literatúra v de−
jinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti). Prezentujú v nich výskum tý−
kajúci sa dejín a stavu školstva, vzdelávania, osobností pôsobiacich v pedagogickom
prostredí a ich diel, postavenia pedagógov v minulosti, ale venujú sa aj školskému
životu, študentským korporáciám a spolkom, jazykovej situácii obyvateľstva, jazy−
ku učebníc a pod.

Úvodný okruh je zameraný najmä na rôzne osobnosti a obsahovú či jazy−
kovú stránku ich diel. Peter Benka sa zaoberá jazykovými učebnicami Mateja Bela,
predovšetkým prácami zameranými na školskú výuku latinčiny a domáce uhorské
vernakulárne jazyky. Katarínu Žeňuchovú zaujal polemický koncept jazyka Slová−
kov v diele katolíckeho kňaza Jozefa Ignáca Bajzu. Lenka Rišková analýzou niekto−
rých básní Bohuslava Tablica zistila, že poéziu považoval za vhodnú platformu na
reflektovanie problémov v spoločnosti v sledovanom čase, čo zahŕňalo aj proble−
matiku jazyka. Peter Káša rozoberá dielo P. J. Šafárika Dejiny slovanskej reči a literatú−
ry všetkých nárečí, v ktorom Šafárik prezentuje vývin literatúry súčasne s vývinom
jazyka. Káša konštatuje, že Šafárik svojou koncepciou literárnych dejín Slovanov
ašpiroval viac na vedca ako na národného buditeľa, a že jeho vedeckú koncepciu Slo−
vanov prijal skôr svet ako nasledujúca generácia jeho rodákov (s. 45 – 46). Svet školy
v literárnom jazyku Martina Kukučína sleduje Milan Kendra. V štúdii ho označuje za
malý, zároveň však za doxický, názorovo zakorenený v konkrétnom kultúrnom dis −
kurze (s. 51). Mariana Čentéšová predstavuje život a prácu evanjelického pedagóga,
autora učeb níc pre ľudové školy Jána Csinka.

M. Domenová sústreďuje pozornosť na gramatiky ukrajinčiny, vydané do
roku 1918. Prináša informácie o ich význame, autoroch/zostavovateľoch, obsahu, 
o pôvodných majiteľoch, spôsoboch, ako sa dostali do fondu Univerzitnej knižnice
Prešovskej univerzity, resp. fondu ŠVK v Prešove.

Kamila Fircáková sa zaoberá študentskými korporáciami Gréckokatolíckeho
rusínskeho učiteľského ústavu a ich činnosti. Informácie o nich čerpala z výročných
správ ústavu. Martin Pavúk a Peter Jambor prezentujú historické udalosti v oblas−
ti vzdelávania v prešovskom gréckokatolíckom biskupstve po druhej svetovej voj−
ne, t. j. v období, keď prebiehal proces poštátnenia cirkevných škôl, chýbajúci uči−
telia a nedostatok peňazí zvyšovali riziko zatvorenia škôl a vznik Československej
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republiky priniesol nátlak na zníženie výučby rusínskeho jazyka na školách (s. 102).
Ivan Očenáš vychádzal pri písaní príspevku z personálnej bibliografie jazykoved−
ca Jozefa Mistríka. Rozoberá v ňom 17 jeho zásadných jazykových učebníc a prí−
ručiek.

Časť Materiály pozostáva zo šiestich príspevkov. V. Žeňuch mapuje sieť škôl
všetkých konfesií v Užskej stolici, ich lokalizáciu, trvanie, konfesionálnu identitu pô−
sobiacich učiteľov. Zastúpenie jazykovedných diel oravských rodákov vo fonde Bib −
liotéky Čaplovičiany skúma Renáta Jedláková. M. Petríková zameriava pozornosť na
rozbor obsahu dvojdielnej Slovenskej čítanky. Čítanka podporovala národný aspekt 
v čítaní detí a mládeže, texty zaradené do nej sú tematicky a žánrovo rozmanité. Pet −
ríková ju označuje za nositeľku poznávacích a výchovných hodnôt, za zdroj este−
tických zážitkov (s. 159). Šimon Kačmár analyzuje gramotnosť a schopnosť doho−
voriť sa v maďarčine a národnostnú štruktúru obyvateľstva v Šariši.

Martin Klempay sa zaoberá kvalifikovanosťou, sociálnym a ekonomickým
statusom učiteľov základných škôl na konci 19. a začiatku 20. storočia. Zborník uzat−
 vára Ivana Poláková s príspevkom približujúcim život, prácu a dielo jazykovedky−
ne Želmíry Tarcalovej.

Príspevky uverejnené v zborníku sú kvalitatívne a obsahovo rôznorodé, do−
 týkajú sa rozličných aspektov vytýčených tematík. Pri ich písaní autori využívali
rôzne primárne i sekundárne pramene, napr. konkrétne diela jednotlivých osobnos −
tí, výročné správy, bibliografie, katalógy, dobovú tlač, archívne pramene, matriky,
on−line zdroje a pod. I keď bol ich výskum determinovaný obmedzenou prístup−
nosťou fondov viacerých knižníc, archívov či múzeí počas pandémie COVID−19,
viacerým sa podarilo priniesť nové a relevantné informácie, ktoré posúvajú dote−
rajší výskum o kúsok ďalej, prípadne môžu poslúžiť ako základ pre hlbší výskum 
v príspevkoch načrtnutých problematík.
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Nela Vrtochová

Vnajnovšom zborníku vydanom Slovenskou národnou knižnicou (ďalej SNK)
Kniha 2021 vyšli prezentované vedecké príspevky z tradičnej dvojdňovej ve−
deckej konferencie usporadúvanej SNK v Martine s názvom Veda a jej rozvoj 

v zrkadle pamiatok knižnej kultúry. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a s ňou panu−
júcej neistoty sa však konferencia uskutočnila pred monitormi počítača.

Fakt, že išlo o medzinárodnú konferenciu potvrdzovala účasť prednášajú−
cich nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska, Rakúska, Rumunska či zo Srb −
ska, čo je vzhľadom na spoločné dejiny prínosom pre všetky zúčastnené strany. Naj−
 väčšie pozitívum podobných podujatí vidíme práve v potenciáli možnosti vyúste−
nia do užšej spolupráce a kooperácie projektov.

Predkladanú publikáciu tvorí 23 štúdií, dve recenzie a rubrika s názvom Kro−
nika. Z jazykového hľadiska sú príspevky publikované väčšinou v slovenskom jazy−
ku, štyri v anglickom a dve v českom jazyku. Radené sú chronologicky od 16. storo−
čia až po súčasnosť, ktorú predstavujú texty venujúce sa elektronickým knižným da−
tabázam.

Zborník otvárajú témy zo 16. storočia. Klára Komorová prezentuje torzo kniž−
 nice významnej osobnosti poľskej šľachty Melchiora Krupeka a podáva ukážku hod−
 nôt, vzdelanostnej úrovne či záujmov vtedajšej šľachty v najvyšších spoločenských
kruhoch Krakova. Jaroslavi Mazůrekovi a Marekovi Prudovičovi sa podarilo vytvo −
riť veľmi slušný prehľad zložitej situácie mestského a banského práva na území Slo−
venska, ovplyvneného napríklad i nemeckou kolonizáciou. Príspevok od Júlie Papp
na príklade produkcie frankfurtského vydavateľa Sigmunda Feyerabenda demon−
štruje opakované použitie drevených štočkov, ktorými sa vyhotovovali ilustrácie
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do kníh. Z oblasti liečiteľstva a medicíny sú príspevky Márie Pitákovej. Prvý príspe −
vok je o diele Bancket, novovekého španielskeho lekára Lobera de Avila, z ktorého
sa dozvedáme o živote šľachty, dobových zvykoch, ako aj o kuchyni, a druhý prí−
spevok o muzikoterapii od Tomáša Toma, poukazujúci na účinky hudby na člove−
ka a na ich využívanie v liečiteľstve.

Náboženské pomery v 17. storočí a ich vplyv na knižnú kultúru reflektuje
príspevok od Ingrid Papp o vydávaní českých postíl a ich dosahu na Uhorsko, ale
aj štúdia Miroslava Čovana o osobnosti turčianskeho vzdelanca a lekára Matúša Pa−
lumbiniho. Básne, ktoré mu venovali jeho súčasníci, zachytávajú totiž náboženskú
situáciu i epidémie sužujúce Uhorsko.

Prácou Andreei Mârza o vzniku vedeckých akadémií v Európe v období osvie−
 tenstva, predovšetkým akadémie Societas Litteraria Assiduorum sedmohradského
biskupa Ignáca Batthyányho, sa postupne dostávame do 18. storočia. Vavrinec Že−
ňuch približuje knižnú kultúru archívneho fondu mukačevského gréckokatolícke−
ho biskupstva a na základe dochovaných artefaktov dokazuje vysokú vzdelanost−
nú úroveň jej členov. Karola Gottlieba Windischa – významnú osobnosť 18. storo−
čia v oblasti vedy a osvety – nám približuje Stanislava Knapčoková, ktorá sa ve novala
najmä grafike v jeho početných dielach vydávaných v bratislavských tlačiarňach.
Na konci príspevku nájdeme prehľadnú tabuľku grafikov a ich prác zobrazených 
v dielach K. G. Windischa. Myšlienky osvietenstva a ich vplyv na knižný obchod si
okrem iného všíma Mona Garloff, ktorá prieskum zamerala na stredoeurópsky
priestor. Tereza Hrdličková podrobne analyzuje ikonologické dielo Sinnbilder od Jo−
hana Georga Hertela z Augsburgu, vydané v rokoch 1758 – 1760. Osobnosti slo−
venského osvieteneckého klasicizmu Bohuslavovi Tablicovi a jeho literárnohisto−
rickým a editorským ambíciám sa venuje Lenka Rišková. V príspevku približuje Tab −
licovu snahu o syntézu dejín slovenskej literatúry a poukazuje na jeho národnú
uvedomelosť.

Príspevkom Anny Tüskés o modlitbách a piesňových letákoch vytlačených
v oficíne Martina Bagó v Budapešti sa dostávame do 19. storočia. Vo svojom výsku −
me podrobila analýze 170 brožúr a 150 ďalších náboženských letákov zo súkromnej
zbierky. Príspevok od Kataríny Ihringovej opisuje založenie anglickej súkromnej
tlačiarne Kelmscott Press Williamom Morisom, jej charakteristiku a produkciu; ide
o akúsi nostalgiu končiaceho 19. storočia, keď sa následkom priemyselnej revolúcie
a modernizácie stáva z knihy – predmetu nespornej umeleckej hodnoty – každo−
denná vec. Gordana Djokovič prispela do zborníka štúdiou o slovenských vyda−
vateľských aktivitách v Srbsku, akými boli od konca 19. storočia časopisy pre deti 
a mládež Slávik či Zornička. Nasledujúce štúdie poukazujú na dôležitosť štatistic−
kých ročeniek a výročných správ ako plnohodnotných prameňov, ktoré ponúkajú
globálny obraz o živote a úrovni obyvateľstva či inštitúcií. Takým je i príspevok Mi−
riam Ambrúžovej Poriezovej o hospodárskom i kultúrnom stave Bratislavskej, Nit −
rianskej a Trenčianskej župy, štúdia od Lívie Kurucovej o astronomickom observa−
tóriu v Hurbanove a o jeho zakladateľovi Mikulášovi Konkoly−Thegem alebo štúdia
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Bronislavy Navarovej o výročných správach stredných škôl, vydaných na Slo−
vensku po roku 1918, ktorá skúma status školstva počas Československej republiky,
čím sa definitívne dostávame do sveta 20. storočia.

Témou školstva v Československej republike v prvých piatich rokoch jej
existencie sa zaoberá i príspevok Lucie Němcovej, zameraný na novovzniknutú ja−
zykovú situáciu. Tému spracováva na učebniciach slovenčiny, ktoré sa vyskytujú vo
fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a v Univerzitnej knižnici Prešovskej
univerzity. Na spomínanú tému vhodne nadväzuje štúdia Marcely Domenovej,
ktorá referuje o vydavateľskej činnosti Štehrovho kníhkupectva v Prešove, zame−
ranej predovšetkým na vydávanie učebníc.

Hlavnú časť zborníka uzatvárajú novinky v oblasti databáz. Do pozornosti
odporúčame najmä príspevok Andrei Jelínkovej a Vojtěcha Šícha, ktorí predstavu−
jú nový webový portál Knihověda.cz a ukazujú, ako vyzerá realizácia spoločného
projektu s viacerými vedeckými knižnicami. Za mimoriadne užitočnú považujeme
mapu tlačiarenskej produkcie Čiech a Moravy s nastaviteľnou časovou osou, takže
používateľ sa na mape vie pohybovať v čase a v priestore. Posledná štúdia je od
Martina Balogu; autor v nej zdôrazňuje užitočnosť zahraničných databáz pri vý−
skume knižnej kultúry a poukazuje na fungovanie tých, ktoré sú pre stredoeuróp−
sky priestor najrelevantnejšie.

Súčasťou zborníka sú i dve recenzie, prvá od Evy Frimmovej, ktorá pribli−
žuje dielo Kláry Komorovej a Ľubomíra Jankoviča s názvom Knižná kultúra huma−
nizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice, a druhá od An−
gely Škovierovej, ktorá dáva do pozornosti publikáciu od kolektívu autorov s ná−
zvom Companion to Central and Eastern European humanism, 2. zväzok, týkajúci sa
humanizmu v českých krajinách.

Rubrika Kronika sa venuje životu a dielu bádateľke novovekých dejín a dejín
knižnej kultúry na Slovensku Eve Frimmovej pri príležitosti jej životného jubilea.

Pozitívom vydania je i vhodne zvolená obrazová príloha.
Recenzovaný zborník vďaka chronologickému radeniu patrične zachytáva

vývoj vedy v novovekých dejinách, ovplyvnený politickými udalosťami, nábožen−
skými spormi, ale aj dopad vedy na knižnú kultúru či vývoj knižného priemyslu.
Poskytuje tak ďalšie fragmenty obrazu dejín a nové podnety pre výskum.
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